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Fatih Altuğ, Mehmet Fatih Uslu, Ömer Faruk Yekdeş

Sorular: Hazel Melek Akdik

Hazel Melek Akdik: Edebiyat tarihçiliği, Türk edebiyatı tarihi 
yazımı ve problemlerini konuşmak üzere toplandık. Edebiyat 
tarihçiliğiyle ilgili genel bir soru sorarak başlamak istiyorum: 
Bir edebiyat tarihinden beklentiniz nedir? Edebiyat tarihi 
çalışmalarına baktığınız zaman ne görüyorsunuz ve durumu 
nasıl yorumluyorsunuz?
Mehmet Fatih Uslu: Sanırım öncelikle, edebiyat tarihçiliğinin 
pek çok başka disiplinin tarihçiliğinden farklı olduğunu belirtmek 
gerekiyor. Biraz abartarak söyleyeyim, pek çok disiplinin tarihi 
objektif bir biçimde, kendi içinde bir tarih olarak yazılabilir, 
ama edebiyat tarihçiliğine bu pek nasip olmamıştır. Söz konusu 
durumun sebebi bizde ve bütün dünyada edebiyat tarihçiliğini 
temel olarak belirleyen şeyin edebiyat tarihinin ulusun tarihinin 
bir paraleli olarak düşünülmesi olsa gerek. Edebiyatın tarihinin 
ulus tarihinin bir zemini olarak telakki edilmesi, ya da en azından 
bir düzeyi olarak düşünülmesi. Bir başka boyutta ise edebiyatın 
ait olduğu medeniyetin tarihi olarak düşünülmesi var. Dolayısıyla 
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edebiyat tarihi, edebiyattan başka birçok şeyi imleyen bir sözce, 
bir terkip. Yani edebiyat tarihinden bahsettiğimiz zaman sizin ait 
olduğunuz ulusun niteliklerinden, ait olduğunuzu düşündüğünüz 
medeniyetin niteliğinden, kalitesinden, başarı öyküsünden 
vs. de bahsetmek durumunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla bu 
edebiyat tarihini daha sorunlu, daha zor ve daha ideolojik bir 
alan hâline getiriyor. Oysa birincil düzeyde edebiyat tarihinden, 
doğrudan edebiyatın üretilme ve tüketilme pratiklerinin tarih 
boyunca nasıl geliştiğinin hikâyesini anlamak gerekir. Ancak 
işte bu birincil düzey yetmiyor, bunun dışında bizi daha eleştirel 
bir perspektife zorlayacak şekilde, edebiyata zemin veren 
ideolojiler, millileşme hikâyeleri ve medeniyet tahayyülleri işin 
içine giriyor. Dolayısıyla galiba işin ilk adımı olarak hikâyeyi 
kavrayış düzeyinde ikiye ayırmak gerekiyor. Bunu söyleyerek 
başlayayım.
Fatih Altuğ: Edebiyat tarihinden beklentiler kısmıyla başlayacak 
olursam, ağırlıklı olarak edebiyat tarihi dediğimizde anlaşılan 
şey edebiyatın üretim tarihi oluyor. Ulusun oluşum ve gelişim 
hikâyesine, ulusu hazırlayan koşullara (ulusun tarih-öncesine), 
ulusun imparatorluk devrindeki izlerine paralel olarak nasıl 
bir edebiyat üretildiğini, hangi eserlerin ortaya konduğunu, bu 
eserlerin o büyük hikâye bakımından “biz” denilen şeyi nasıl 
temsil ettiğini anlatan bir şey bekleniyor edebiyat tarihinden. 
Ancak benim beklediğim biraz daha geniş bir şey. Yani üretilme 
koşulları kadar, yazarların edebî eserleri, üretim pratikleri 

kadar, okunma pratiklerinin de ele alındığı, hangi eserin nasıl 
okunduğunu da içeren bir edebiyat tarihi. Eserlerin alımlanışını 
anlatan bir tarih de edebiyat tarihinin aslî bir parçası olmalı. 
Aynı zamanda yazar-metin-okur üzerine çizgisel bir bağ değil 
de bir ağ gibi düşünülen, toplumsal ilişkilerin, kendi bağlamının 
içerisinde metin-yazar-okur nasıl konumlanıyor bunlara özen 
gösteren bir edebiyat tarihi arzusu / temennisi var bende. Bir 
yandan eş zamanlı olarak, işte 16. yüzyıl İstanbul’unda üretilen 
edebiyatın belirli bir anının kesitini alarak bakan ve diğer taraftan 
da onun 17. yüzyılda, sonraki dönemlerde nasıl dönüştüğünü 
de verebilen, eş zamanlı yatay bir hareketi hem de art zamanlı 
dikey bir hareketi gösterebilen bir tarih.
Hazel Melek Akdik: Belki bu noktada o kronolojik sırayı biraz 
ihlal ederek sınırlamayı da aşmak lazım değil mi?
Fatih Altuğ: Evet, gerektiğinde onu yaparak edebiyatın iç 
hareketlerini yani tarihi kesen ve aşan hareketlerini aynı anda 
gözetmeye çalışan bir yaklaşım... Çünkü bizim asıl okuma 
deneyimimiz, edebiyatla ilişkimiz aslında böyle bir şey. Mesela 
bir ulusal edebiyat algısının içerisinden ilişki kurmuyoruz 
metinlerle. Bunu milliyetçiler de böyle kurmuyorlar. Edebiyat 
daima ulusallığı, belli bir yerelliği aşan yapıya sahip. Ama aynı 
zamanda yerel boyutu da var. Hem bir “biz”i oluşturan hem 
de o “biz”i aşan boyutlarıyla edebiyat tarihini nasıl düşünmek 
gerekiyor? Onu nasıl kurmak gerekir? Bence bunun üzerinde 
bir tefekküre ihtiyacımız var. 
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Hazel Melek Akdik: Yani o “biz”i örgütleyen bir kavram 
olmaktan da öteye gidebilmeli. 
Fatih Altuğ: Evet, o bizi inşa eden yani şu anda mevcut olan 
“biz” inşasını destekleyen onu sağlamlaştıran bir şeyden çok onu 
tam aksine genişletebilen, onun sarsıldığı, istikrarının bozulduğu 
noktalara da işaret edebilen, onun sınırlarında dolaşabilen bir 
edebiyat tarihi ihtiyacı var. Bu minvalde Türkiye’deki edebiyat 
tarihçiliğinin birçok eksiği olduğunu söyleyebiliriz. Yani burada 
yapılacak çok işimiz var. Tek başına bütüncül bir edebiyat tarihi 
oluşturmak şu aşamada çok zor ama herkes bu işin değişik 
noktalarından tutarak, değişik noktalarına odaklanarak mevcut 
anlatının dışında daha ideal, daha çoğul bir edebiyat tarihine 
dâhil olacak çalışmalar yapmalı diye düşünüyorum.
“İktidar ve Kimlik Olgusu Bir Araya Geldiği Zaman 
Edebiyat Tarihi Yazmak, Temel Bir Argüman Hâline 
Geliyor.”
Ömer Faruk Yekdeş: Tarih dediğimiz zaman geçmişten söz 
ediyoruz. Geçmişe bakışımız iki şeyden ayrılamaz, birincisi 
iktidardır, ikincisi kimlik politikalarıdır. Şimdi tarihin anlatılış 
biçimi, dolayısıyla kurucu parametreler 19. yüzyıla kadar 
Avrupa’da ve Osmanlı’da farklı olmuştur. Ama 19. yüzyıldan 
itibaren tarih yazımlarının birbirine yaklaştığını, farklı bir 
nosyonla, farklı bir anlayışla tarihin yazılmaya başlandığını 
görüyoruz. Bunun temel nedenlerinden biri ulus devletlerin 
ortaya çıkışı. Artık geçmişe yönelik kimliğin temel belirleyeni 

hangi ulusa ait olacağımız. Dolayısıyla bu iktidar ve kimlik 
olgusu bir araya geldiği zaman edebiyat tarihi yazmak, yani 
geçmişin dilsel ve edebî üretimlerine dönmek temel bir argüman 
hâline geliyor. Bu da temelde şöyle bir felsefeye dayanıyor: 
orjin/köken meselesi ve bunun organik olarak kesintisiz bir 
biçimde tarihten gelmesi. Çünkü farklı milletlerin uluslaşma 
davasının ya da böyle bir iddianın temel argümanı aynı zamanda 
bir karşılaştırmaya da dayanıyor. Kim daha üstün? Hangimiz 
daha eskiyiz? Hangimiz 
daha özgünüz? O 
dönemde bazı metinlerin 
üretildiğini biliyoruz 
yani olmayan metinlerin, 
olmayan destanların 
üretilmeye başlandığını 
ya da bazı halk 
anlatılarının anakronik bir yaklaşımla köken mitleri olarak inşa 
edilerek sunulduğunu biliyoruz. Tam da bundan dolayı edebiyat 
tarihi dönemselleştirmelerinde, bu tür efsaneleri ya da 20. yy 
başlarında kütüphanelerde keşfedilerek yeniden dolaşıma 
sokulan örneğin Dede Korkut Oğuznameleri gibi metinleri 
sadece efsanevi dönemin-ki böyle bir dönemselleştirme 
yeterince sorunludur- ya da 13. ve 14. yy edebiyatının ürünleri 
olarak okumak yerine, söz konusu metinleri 20. yy metinleri 
olarak da okumak gerekir. Bütün bunlar, aslında tarihsel 
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gelişimi kesintisiz organik bir ilerleme düzeyi olarak görüp 
bunun üzerine bir kimlik inşa etme çabasıyla ilintili. Anderson 
ve Gelnner dolayısıyla artık ulusun kendiliğinden varlığı olan 
bir mevcudiyet değil de sonradan politik ve entelektüel düzeyde 
inşa edilen bir varlık olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla edebiyat 
19. yüzyılda ulusal kimlik inşasının temel argümanlarından 
birine dönüşüyor. Bu saptamayı yaptıktan sonra Türk edebiyat 
tarihi yazımına gelirsek bunun çok yoğun etkisini görüyoruz. 
Türk edebiyatı tarih yazımının öncü ismi Fuat Köprülü’ye 
baktığımız zaman, onun edebiyatı “millî hayatın bir tezâhür 
simâsı” ve bütün yüzyıllardaki coğrafi ve mekânsal değişimlere 
rağmen “Türk millî dehasının vahdetini gösteren” bir aygıt 
olarak gördüğünü fark ediyoruz. Dolayısıyla bu ulusalcı tutum, 
ulusu belli bir kökenden tutup, günümüze kadar organik, 
bütünleşik bir varlık olarak inşa etmeyi amaçlıyor. Köprülü’nün 
bu yaklaşımı temelde diğer farklılıklara rağmen Türk edebiyatı 
tarih yazımını da belirliyor. Niye, çünkü Köprülü mutlak bir, 
bu sadece Köprülü değil tüm ulusal edebiyat tarihi yazımının 
yaklaşımı, mutlak bir ben, mutlak bir kendilik öngörüyor. Bu 
mutlak bir kendiliği öngördüğünüz zaman buna özgünlük 
atfediyorsunuz. Dolayısıyla bunun diğerleriyle olan bütün 
ilişkilerini ben “etkilenme endişesi”yle kavramaya başlıyorum. 
Ben bu kavramı Bloom’dan ödünçleyerek fakat ondan çok farklı 
bir anlamda -Bloom’un Etkilenme Endişesi bir edebî eserin ya 
da edebî üretimin motivasyonundan bahsediyor- kullanıyorum. 

Organik bir kendilik olarak algılandığı için, ulusun içinde 
bulunduğu iletişimler, etkileşimler, onun özgünlüğüne yönelik 
tehditler olarak değerlendirilince böyle bir endişenin hâkim 
olduğunu görüyoruz. Bu sadece Köprülü’de değil, diğerlerinde 
de... Ve bu aslında, bütün bu etkilenmeyi nasıl telafi edebiliriz 
kaygısının belirleyici olduğu, ulusal özgünlüğü bozan etkenlere 
sebepler bulma ve tüm bunlara karşın özgünlüğünü, orjinalliğini 
kaybetmeden kalan öğeleri bulmaya çalışan edebiyat 
tarihlerinin yazılmasına dönüşüyor. Bu bağlamda Köprülü’nün 
saf Türkçeyle edebiyat yapıldığına dair geliştirdiği Türk-i 
Basit akımı yaklaşımını anabiliriz, ki artık böyle bir akımın var 
olmadığını biliyoruz. Tabii burada Gibb’in belki Osmanlı şiirini 
Fars şiirinin yoğun etkisinde yazılan, onun bir taklidi olarak 
gören özcü yaklaşımının da etkisi var. Dolayısıyla bu yaklaşımın, 
temel belirleyici saiklerden biri olduğunu söyleyebiliriz. 
Fatih Altuğ: Köprülü ile bağlantılı bir şey söyleyebilir miyim? 
Aslında belki daha iyi edebiyat tarihini yazmak için edebiyat 
tarihinin kendi tarihini yazmaya ihtiyacımız var. Az önce Ömer 
Faruk özlü bir şekilde temel süreçleri anlattı. Köprülü’nün 
1913 yılında yazdığı, edebiyat tarihi ile ilgili ana fikirlerini 
söylediği “Türk Edebiyatı Tarihi’nde Usûl” makalesi, Türk 
edebiyatı kürsüsüne atanmadan hemen önce yazdığı bir makale 
ve devamında o kürsünün başına geliyor ve üniversitede Türk 
edebiyatı kürsüsü kuruluyor. Yani çok kurucu bir metin; en 
geniş anlamıyla hani bu içinde bulunduğumuz disiplini, bölümü 
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kuran bir yanı da var bu makalenin. Ama hemen öncesinde 
Köprülü’nün yazdıklarına baktığımızda, 1908-1913 aralığında, 
buradaki fikirlerin tam tersini savunuyor. Yani edebiyat, diyor, 
zorunlu olarak uluslararasıdır, kozmopolittir, edebiyatlar 
arasıdır, millî edebiyat ancak edebiyatlar arasında olduğunda, 
karşılaştırmalı olduğunda mümkündür. 
Hazel Melek Akdik: Çok öncü bir şey söylüyor aslında.
Fatih Altuğ: Tabii... Mesela Hayat-ı Fikriyye kitabındaki bir 
makalesinde Georg Brandes’in Danimarkalı bir eleştirmen olarak 
nasıl ortaya çıktığını ve Avrupa’da edebiyat alanında nasıl etkin 
bir figüre dönüştüğünü inceliyor. 20 sayfalık bu makaleyi 18 
yaşında yazıyor. Hem bu makalesinde hem de İbsen’i tartıştığı 
Norveç edebiyatı üzerine yazdığı makalelerde küçük edebiyatlar 
ve büyük edebiyatlar, işte majör ve minör edebiyatlar arasındaki 
ilişkilere bakıyor. Oradaki gerilimden nasıl olabilir de çevre 
edebiyatlar merkezîleşebilir meselesi üzerine düşünüyor. Bunları 
yapan kişi, 1913’te başka bir yol izlemeye başlıyor. Tarihin 
dinamikleriyle ilgili bir şey bu. Daha genel olarak Osmanlı 
kozmopolitizminin düşüşü, milliyetçiliklerin Osmanlı’nın her 
noktasında ve dünyada yükselişi, Balkan Savaşı’ndaki hezimet, 
yan yana yaşama imkanına dair şeylerin, son kalelerin düşüşü, 
işte sonrasında I. Dünya Savaşı art arda gelen süreçler... Bir 
boyutu bu. Diğer taraftan İttihat ve Terakki, Ziya Gökalp’in güç 
alanı; o güç alanına dâhil olduğunda önünün açılması, kürsüye 
sahip olması gibi olgular var. Dolayısıyla hem tarihsel bağlam, 

hem çıkar ilişkileri, hem zihinsel değişim sonucunda daha 
millileşen bir noktaya geliyor. Ama yine de “Usul” makalesi 
ilginç bir makale: Bir yandan Simmel’den bahsettiği kısımlar 
var, George Simmel’e belki Türk edebiyatında, Türkiye’de 
yapılmış ilk atıflardan bir tanesidir. Bergson ile Darwin 
üzerinden karşılaştırma yapıp zorunlu bir tarih fikrinden, art 
arda gelen determinist bir tarihten, sıçramaya dayalı bir tarih 
anlayışına geçişin gerektiğine dair tespitleri de var bu makalede. 
Entelektüel imkânları yeterince kuşatılmamış, kavranmamış bir 
metin. Ancak son tahlilde Ömer’in de söylediği gibi o Türklük 
özünün en eski zamanlardan günümüze devam edişi, Türk 
dehasının temsilcisi olarak metinler ve onları birbirine bağlayan 
zincirleyen bir edebiyat tarihi fikrine doğru gidiyor. 
Ömer Faruk Yekdeş: Burada şunu da ekleyelim, aslında gerek 
Köprülü gerek Tanpınar ya da Agah Sırrı Levend ya da Nihat Sami 
Banarlı gibi isimler ulusun dolayısıyla onun edebiyatının böyle 
etkileşimsiz sadece kendi başını alıp epik bir şekilde kahramanlık 
yaratarak gelişen bir tarihsel olgu olmadığının farkındalar. O 
yüzden de mesela özellikle İslamiyet dönemi Türk edebiyatına 
gelirken -Köprülü de bunu yapıyor- fıkıhtan, tefsirden, 
hadisten, Arap kültüründen, aruzdan, Fars edebiyatından, 
bütün bu temel şeylerden bahsediyorlar. Ama meseleye ulusal 
kendiliğe yönelik bir özgünlük olarak yaklaştıkları için de 
bahsettiğim etkilenme endişesi ortaya çıkıyor ve tüm bu ilişkiler 
“etkilenme” çerçevesinde değerlendiriliyor. Aslında farklı 
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perspektifle bakılabilse o zaman belki etkilenme endişesinden de 
çıkılabilirdi. Yani dilsel, etnik ve coğrafî tekilciliğe dayanan bir 
yaklaşımdan ve tek taraflı etkileme, etkilenmeden ziyade, belli 
bir coğrafyada yani sınırları geçişken olan belli bir coğrafyada 
ve tarihsel süreçlerde karşılıklı olarak birbirlerini etkileyen 
ulusların, dillerin ve edebiyatların oluştura geldiği kültürel bir 
ortamın varlığı göz önünde tutulabilirdi. Ama özcü yaklaşım, 
belki de çok iyi yaptıkları şeyin değerinin altında kalmasına 
yol açıyor. Çünkü o tespitler çok iyi tespitler. Köprülü’nün 
Arap ve Fars edebiyatı ve tasavvufa dair saptamaları mesela. 
Ya da Tanpınar’ın genel olarak Osmanlı, Biz dediği, aslında o 
Biz derken her ne kadar zımnî olarak Osmanlılık kastediliyor 
olsa da, aynı zamanda bir Arap ya da bir İslam coğrafyasının, 
kültürünün algısını çok iyi yansıtan bir metin. Yani gerçekten de 
o otuz sayfa çok öncül, çok çığır açıcı bir metin. Her paragrafı 
bir tez olabilecek bir metin. 
Fatih Altuğ: Hangi metin?
Ömer Faruk Yekdeş: Tanpınar’ın 19. Asır Türk Edebiyatı 
Tarihi kitabının giriş kısmı. 
Fatih Altuğ: Sonra zaten Walter Andrews’un temel fikirlerine 
de kaynaklık ediyor.
Ömer Faruk Yekdeş: Evet, “çift yönlü bir saray istiaresi” Şiirin 
Sesi Toplumun Şarkısı gibi çok önemli bir kitaba dönüşebiliyor. 
Bir de şu var tabii, şimdi buradan bakıyoruz, sonradan geleceğiz 
belki, post-kolonyal, feminist, gay, lezbiyen çalışmalar, yapı-

sökümcülük, hem özne algımızı hem de edebiyat, tarih 
algımızı değiştirirken ne tür olanaklar sağladı, belki bunlara 
geleceğiz, ama sözünü ettiğimiz edebiyat tarihlerinin çoğu bu 
tür çalışmalardan önceki dönemlerde yazılıyorlar sonuçta. İşte 
bu kendilik algısından dolayı maalesef ilişkiler karşılıklı bir 
etkileşimin olduğu bir kültürel ortam olmaktan ziyade etkilenme 
bağlamında tekil bir şekilde okunmuş. 
Hazel Melek Akdik: Belki de o özgün tespitler endişeye kurban 
edilmiş, bu açıdan bakıldığında.
Ömer Faruk Yekdeş: Yani farklı bir perspektifle yine o 
verilerden hareket ederek farklı bir yaklaşımla çok özgün 
metinler çıkarılabilir. 
Mehmet Fatih Uslu: Burada ben de bir şey ekleyeyim. Burada 
tabii şu noktadan bakmak da gerekiyor, evet bir etkilenme 
endişesinden söz etmek mümkün, güzel bir açıklama da olabilir 
bu, ama şu da var ortada bir kurum formasyonu meselesi 
var. Yani edebiyat kurumsallaşıyor ve edebiyat kurumu, dil 
kurumu esasında kurulan devletin, teknikleşen devletin açıkça 
belirlemeye çalıştığı alanlardan biri oluyor. Bunun da önderi 
olmak isteyenler, burada kurucu olmak isteyen insanlar zaten 
yukarıdan belirlenmiş ya da kendilerinin de bizzat belirleyici 
olarak katıldıkları bir süreçte çeşitli kurallar manzumeleri ve 
bu manzumelere uyan bir kurum oluşturuyorlar. Yani edebiyat 
kurumunun esasında millîliği kurmak bakımından, millî 
edebiyatı kurmakla millî dili, millî tarihi kurmakla ilişkili çeşitli 
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paralellikleri var. Bunun sürecin gereklerine göre hareket etmeye 
çalışıyor insanlar. Pek çoğu bunun oluşturacağı açmazların, 
kısırlığın, kısıtlılığın zaten farkında. Yani şöyle bir duygu değil, 
ben özümü veya bizim özümüzü diğerlerinden ayırmalıyım 
ki, bu özün sonucu ortaya çıkacak kimlik başka şeylerden 
etkilenmesin, başka şeylerin uzağında kalsın vs. gibi bir noktada 
değiller aslında. Tam tersine biz bir işe başlıyoruz, bir yola 
başlıyoruz, bu yol bir kurulma yoludur. Önce bunun keskin bir 
sınırını çizelim, bu sonraki aşamalarda zaten yumuşatılacaktır, 
zaten basitleştirilecektir, zaten esnek ve geçirgen kılınacaktır 
gibi bir algı var burada daha çok. Örneğin dil reformu sürecinde 
yaşanan şey budur ağırlıkla. Yani keskin bir sınır çizme hareketi, 
ondan sonra onun özelinde tanımlanan bir kimlik, ve sonra onu, 
o reformu, inkılabı geçirgen kılmak, daha rahatlatma hareketi. 
Dolayısıyla entelektüeller bir etkilenme endişesi yaşadılar ve o 
endişe kimlik endişesidir demekten ziyade, kurum öncelikle bir 
kimlik var etmek istiyordu. O kimliği belirlemek için sınırlar 
koyuldu demek daha doğru bence. Yani psikanalitik terimlerle 
yaklaşmak yerine daha tedirginlik, korku atfeden terimlerle 
yaklaşmak yerine, kurucu bir öznenin başlangıç konumundaki 
reflekslerini okumak gerekir diye düşünüyorum ben.
Ömer Faruk Yekdeş: Bu etkilenmeyi psikolojik bir kaygıdan 
ziyade, yazınsal bir tutum olarak görebiliriz. Ulusal kimliğin 
özgünlüğüne ve gücüne dair bir tutum. Nitekim bunun 
semptomlarını da görüyoruz, mesela Köprülü’nün Türk halk 

edebiyatının Ermeni edebiyatına etkisi üzerine çalışması var. 
Bir bakıma etkilenme endişesini bir başkasını etkileyerek telafi 
etme durumu. Yani bir etkileme, etkilenme durumu ve bunu 
bir değer olarak görmenin temel yaklaşımlardan biri olduğunu 
görüyoruz. 

“Tanpınar’ın Edebiyat Tarihinin Hangi Yönleriyle ve Nasıl 
Okunduğu Önemli”
Hazel Melek Akdik: Bu arada Tanpınar demişken yeni bir 
bilgi değil ama ben yeni öğrendim diyebilirim. Orhan Okay’ın 
Tanpınar’la ilgili bir makalesinde geçiyor. Tanpınar, 19. Asır 
Türk Edebiyatı Tarihi’ni yazdığı süreçte Ahmet Kutsi Tecer’e 
uzun uzun mektuplar yazıyor, milletvekilliği arzusuyla ilgili ve 
bu beklentisiyle ilgili. Yani patronaj ilişkisini de hatırlatan bir 
durum var sanki orada da. Zaten o kuruluş sürecinde rol alma, 
erkle olan ilişkiyi bir yerde sağlıklı bir noktada tutabilme gibi 
çok kişisel kaygılar da devreye girebiliyor. Bununla birlikte, 
baktığımız zaman Tanpınar’ın çalışması bir o kadar da önemli 
bir çalışma, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Fatih Altuğ: Aşamadığımız bir çalışma. Hâlâ aşılamamış, 
19. yüzyıl edebiyat tarihine dair en önemli metin, eksiklerini 
görmekle birlikte daha ötesine geçemediğimiz bir kitap. Bizler 
için bu bir yandan rahatsız olmamız gereken bir durum ama aynı 
zamanda Tanpınar’ın katkısının ne kadar kıymetli olduğunu 
gösteren bir şey. 
Mehmet Fatih Uslu: Tabii şunu da tartışmak gerekiyor, her 
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ne kadar Tanpınar’ınki ana akım bir metin ve kurucu bir metin 
olsa da, aynı zamanda seçilerek ve parçalı okunmuş bir metin. 
Yani belki oradaki genel modernleşme hikâyesi alındı, onun 
tanımladığı aktörler, esas aktörler olarak kabul edildi ama 
işte demin Ömer’in sözleri üzerine açmaya çalıştığım kurum 
argümanının nasıl işlediğini görebileceğimiz bir durum da var 
burada. Farklı okuma imkânı verilen ve yaratacak kısımlar 
görmezden gelinmiş Tanpınar okunurken de. Bunu hep 
söylüyoruz, Türkoloji’nin gelişmesi bağlamında Tanpınar’ın 
giderek daha daraltılarak okutulması, giderek daha kuşa 
çevrilerek okunması...
Fatih Altuğ: Yeni Türk edebiyatı kürsüsünün başında 
olmasa belki daha da görmezlikten gelinecek ama oradaki 
rolü, Mehmet Kaplan’ın sonrasında hocasıyla kurduğu ilişki 
sayesinde Tanpınar, Mehmet Kaplan dolayımıyla dolaşıma 
girmiş. Belki de Kaplan çok daha geç zamanlarda, kıyıda 
köşede kalmış bir yazar olarak keşfedilecekti. Fatih’in 
dediği gibi Tanpınar’ın edebiyat tarihinin hangi yönleriyle 
ve nasıl okunduğu önemli... Sanki biraz bilgi deposu olarak 
ya da dönem edebiyatına karşı pozisyonumuzu belirleyen bir 
metin gibi okunmuş... Mesela Namık Kemal’i seveceğimizi, 
Ahmet Mithat’a o kadar sıcak bakmayacağımızı öğrenmişiz. 
Namık Kemal’in yapıtını tarihselleştireceğiz, siyasetiyle yan 
yana göreceğiz ama yakın okumalar ve teknik analizler pek 
yapmayacağız. Erol Köroğlu’nun Tanpınar’ın Ahmet Mithat 

okuması üzerine çalışması Tanpınar’ı ve ölçütlerini gösteren 
güzel bir makale. Biliyorsunuz özellikle 90’lardan sonra Ahmet 
Mithat, Tanzimat’ın en önemli figürü oldu. Jale Parla’nın, Berna 
Moran’ın, Nüket Esen’in çalışmalarıyla ön plana geldi. Ama 
Tanpınar için hiç heyecan verici bir kişi değil. Bir başarısızlık 
daha çok. Şu anda yeni bir teknik olarak gördüğümüz şeyleri, 
onun kusuru, iyi yetişmemesinin sonucu olarak görüyor. Bu 
da demek ki Tanpınar’ın da aslında bunu aşan yönleri olmakla 
birlikte ulus için, mevcut durum için, toplum için yararlı, gerekli 
olanı seçen o yüzden siyasal pozisyonla edebiyatı yan yana 
getirebilen bir yaklaşımı tercih edebiliyor. 
Mehmet Fatih Uslu: Buna bir de ek olarak, şöyle de enteresan 
bir durum var. Onu seçerek, onu daraltarak okuyan bir bakış 
açısı var, bu bakış açısı kurallar koyuyor, tarih yazma geleneğini 
belirliyor ama bir yandan da bu kurumun içinde var olan insanlar 
da sürekli bir edebiyat tarihi yokluğundan dem vuruyor. Garip 
bir tıkanıklık hâli var ortada. Sürekli şikâyet edilen, tekrarlanan 
şey işte: Tam bir edebiyat tarihimiz yok bizim. Yazılmadı. 
Bu ilginç tıkanıklık ve aşamama hâli belki de, Tanpınar’ın o 
esasında pek çok marjinal unsuru barındıran metnini donduran, 
bir ana akım metin hâline getiren mekanizmanın da ta kendisi. 
Ömer Faruk Yekdeş: Bu noktada, biz buradan bakınca 
edebiyat tarihi metinlerini nasıl anlamamız gerekiyor, o 
nokta üzerine konuşabiliriz. Sonuçta edebiyat tarihi metninin 
üreticisi de bir yazar. Elbet bunun hem politik hem estetik 
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seçimleri olacak. Dolayısıyla günümüzden bakarken, 
edebiyat tarihlerine, bu olmamış, bu milliyetçi yaklaşımlarla 
değersizleşmiş şeklinde bir yaklaşımımız olamaz, sadece onları 
geçmişin kültürel mirasının birer öğesi olarak… Yani edebiyat 
tarihi yazmak aslında bir edebî olayın gerçekleşmesi, çünkü 
edebiyat tarihi yazarı da aynı zamanda bir edebiyat okurudur. 
Bugün artık bir metni yazar yazdı kitaplaştı bitti diye bir 
şeyden bahsetmiyoruz. Özellikle Barthes’ın “From Work to  
Text” makalesini düşünerek edebi metne bir kitap değil de metin 
olarak bakarsak her bir okumanın aslında o metnin yeniden 
üretimi olduğunu görürüz. Dolayısıyla edebiyat tarihleri, belli 
edebî metinler belirli zamanlarda edebî açıdan nasıl alımlandı, 
hangi edebî tercihlerle hangi estetik tercihlerle alımlandı 
şeklindeki bir yaklaşımla ele alınmalı, geçmiş edebiyat tarih 
yazımının kendisi yeni yazılacak edebiyat tarihinin bir parçası 
kılınmalıdır. Bu da çok önemli bir nokta, sadece Köprülü 
milliyetçi yaklaştı, bu yanlış değil tabii, şeklinde güncel 
yargılarla ele alınamaz. Mesela Köprülü’nün eseri çok ciddi bir 
envanter sunuyor. Çok önemli bir kitap, çok önemli bir çalışma 
göz ardı edilerek bir edebiyat tarihi çalışması yapılamaz. Ha 
keza Tanpınar da öyle. Bu arada Fatih’in (Altuğ) söylediği 
şeye katılıyorum, yani Tanpınar’da, gerçekten bir kendilik 
algısı var. Biz, edebiyatımız, kültürümüz biçiminde sürekli 
konuşuyor ama onun çok özgün yaklaşımları var. Örneğin 
modernleşmeyi okuma biçimleri çok özgün, sadece şuna dikkat 

etmek gerekiyor, zaten her çalışma belirli imgeler, temalar 
üzerinden gitmek durumundadır. Sorun sanırım onun biraz da 
alımlanmasında yani Tanpınar’ın modernleşme bağlamında ya 
da belirli estetik tercihler doğrultusunda bir okuma yapıp Ahmet 
Mithat’ı ya da Fatma Aliye’yi göz ardı etmiş olması, tabii ki 
bunu konuşacağız, bu konuşulmayacak diye bir şey yok ama 
bu metinleri kutsallaştırıp onun dışında hiçbir şey görmemek, 
sadece yazarlarının değil sonraki edebiyat okumalarının, 
Türkoloji okutulan üniversitelerin de problemi. Dolayısıyla 
bu metinlere yaklaşırken başta koyduğumuz eleştiri kriterini 
göz önünde bulundurarak ama yine de insafı elden kaçırmadan 
onları değersizleştirmemeye çalışmak gerekiyor.  
Hazel Melek Akdik: Ben bu noktada bir şey sormak istiyorum, 
edebiyat tarihinin yazılması süreciyle ilgili. Biz yazarsak nasıl 
yazmalıyız gibi bir konuya geldik şimdi. Tam bu noktada yöntem 
ve terminoloji anlamında çok önemli tartışmalara rastlıyoruz. 
Hâlâ netleşmeyen şeyler var edebiyat tarihi yazımına dair. 
Dönemsel mi olmalı, dönemler neye göre olmalı, dönem 
adlandırmaları ya da kriterler neler olmalı vs. gibi. Benzer 
şekilde terminolojiyi nasıl oturtmalıyız? Bunu biraz da şunu 
açalım diye sormak istiyorum: Son dönemlerde yapılmış yeni 
çalışmalardan biri, sizlerin de katkılarıyla yayımlanan Tanzimat 
ve Edebiyat kitabı. Bu kitapta somut olarak bazı önermeler de 
görüyoruz bu anlamda. Bunun önü nasıl açılabilir? Yöntem ve 
terminoloji sorununu nasıl aşabiliriz? 
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Fatih Altuğ: Ben mikro ölçekteki tecrübelerin önemli olduğuna 
inanıyorum. Belki edebiyat tarihleri yazmıyoruz ama edebiyat 
tarihleri ile ilgili dersler veriyoruz. Mesela ben modern Osmanlı 
edebiyatı üzerine bir ders veriyorum. Orada Tanzimat’ın I. 
kuşağı, II. kuşağı, ara nesil, Servet-i Fünûn gibi klasik ayrımlar 
var. Sanırım temelde Mehmet Kaplan’a dayanan bir sınıflandırma 
biçimi bu. Ben bu şekilde ayırmıyorum; daha çok 1870-1890 
aralığı, 1890-1908, 1908-1923 aralığı diye konumlandırıyorum. 
Bunu da yaklaşık yirmi yıllık periyotlara dayandığı ve dolayısıyla 
daha kuşatıcı olduğu için yapmıyorum. 1908’i, 1923’ü neden 
dönüm noktaları olarak aldığım kolaylıkla anlaşılabilir ama 
neden kabaca 1870-1890 aralığından bahsediyorum? Günil 
Özlem Ayaydın Cebe’nin doktora tezinde çok iyi bir şekilde 
gösterdiği gibi 1870’lerin başında yayın dünyasında, basılan 
kitap sayısında ve yeni türlerde büyük bir sıçramanın olduğu 
gözleniyor ama 93 Harbi sürecinde nispî bir düşüş var ve 
1892’de 19. yüzyılın en yüksek noktasına geliyor. Demek ki 
1870-1890 aralığı yayın dünyasının hareketleriyle de üç aşağı 
beş yukarı uyumlu. Aynı dönemin eserlerine baktığımızda da 
bazı ortak temaların ve ilişkiselliklerin kurulmuş olduğunu 
görebiliyoruz. Benim bölümlendirmemin en iyisi olduğu 
anlamında söylemiyorum, demek istediğim mümkün olduğunca 
edebiyatın maddî süreçleriyle ortaya konan metinlerin söylemsel 
ortaklığını yan yana düşünen bir bölümlendirme, sınıflandırma 
yapmanın gerekliliği. Mevcut bölümlendirme, Tanzimat’ın I. 

kuşağı, II. kuşağı, Ara Nesil, Servet-i Fünûn bölümlendirmesi, şu 
ilişkileri kapsayamıyor: Recaizâde’nin Araba Sevdası 1896’da 
tefrika ediliyor Servet-i Fünûn’da, o tefrikaya başladığında 
Nabizâde Nâzım’ın Zehra’sı tefrikasının ortasında, o bitiyor, 
Araba Sevdası devam ederken, Mai ve Siyah tefrikaya başlıyor. 
Yani Tanzimat’ın II. kuşağı, Ara Nesil ve Servet-i Fünûn diye 
söylenen şey aslında Servet-i Fünûn dergisinde yan yana 
bulunuyor. Araba Sevdası ve Mai ve Siyah aynı yılın ürünü 
olan eserler. İlan verilirken birlikte ilanı veriliyor. İkisi de 

resimli olarak basılıyor. Özel olarak 
bu amaçla sunuluyor. Zehra onlardan 
hemen önce başlıyor. Sadece yıllara 
göre edebiyat tarihini kursak bile 
önemli bir şeydir. Yani 1870’lerde 
hangi eserler, ne zaman, hangi 
bağlamda, kiminle yan yana çıkmış, 
hangi yazarlar birbiriyle nasıl bir 
ilişki içerisinde? gibi sorulara cevap 

vermek yepyeni ve çok daha güzel sorularak yol açabilir. “1896-
1901 aralığına Servet-i Fünûn denir” gibi adlardan vazgeçip 
aslında…
Hazel Melek Akdik: Esere dayalı bir tasnif mi? 
Fatih Altuğ: Yani esere ve ilişkilere dayalı. O edebiyat ağının 
dönüm noktalarına, geçiş noktalarına bakmak. Bir yandan 
eserlerin tarihi tabii ki önemli, verdiğim örnekte olduğu gibi. 
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Ama onu siyasal tarihle, matbaacılıktaki bir gelişmeyle yan 
yana düşünmek... Bu örnekten yola çıkarsak Ahmet İhsan’ın 
matbaacılıkta yeni teknikleri kullanıp bir pazarlama unsuru 
olarak yaptığı girişimle işte Hâlit Ziya’nın, Recaizâde’nin edebî 
girişimini yan yana düşünmek ve bu tür durumlara çaprazlama 
gidebilecek ilişkilerle yaklaşabilecek bakışlara ihtiyacımız var 
sanırım edebiyat tarihinde. Bunun bütüncüllüğünü kurmak 
zor. Ama aslında edebiyat araştırmacısı kendi yolunu, anlamlı 
olduğunu gördüğü yolu onun bir şeceresini, onun diğer 
yollara bağlandığı o zinciri kurabilirse daha geniş imkânlarına 
ulaşabiliriz edebiyatın. Şu anda mevcut Tanpınar sonrası yazılan 
edebiyat tarihlerine baktığınızda mesela İnci Enginün’ün yazdığı 
edebiyat tarihleri var; 1990-2000’lere kadar geliyor. Eskiden 
Türkoloji 1950 sonrası edebiyata gelemiyor şikâyeti vardı, ama 
artık birçok araştırmacı “1980-2000 arası edebiyatta x” gibi...
Ömer Faruk Yekdeş: Hatta Kültür Bakanlığı’nın yayımladığı 
dört ciltlik bir edebiyat tarihi var: Balkanlar’daki Türk 
edebiyatı, Kıbrıs’taki Türk edebiyatı, Türkmen edebiyatı gibi 
aslında yüzyılın öncesinin klasik ulusal edebiyat tarih yazımı 
mantığına geri dönerek ulusal şemsiyeyi genişletme çabalarını 
görebiliyoruz. 
Fatih Altuğ: Bu minvalde yeni yazılan edebiyat tarihlerine 
baktığımızda daha çok bir sınıflandırma çabası var. Edebiyat 
on yıllık, yirmi yıllık periyotlara –askeri darbeler gibi dönüm 
noktalarını ya da yuvarlak yılları dikkate alarak- bölünüyor, 

her bir dönem de kendi içerisinde şu gruba ait olanlar, bu 
gruba ait olanlar diye tabloya dönüştürülüyor. Aslında çok da 
tarihselleştirmeden dönemlere ayıran ve dönemleri de gruplara 
ayıran bir yaklaşım söz konusu ve sonrasında bu grupların 
dökümü yapılıyor, kimlerin bu gruplara ait olduğu listeleniyor. 
Bu yaklaşım yeni ders kitaplarını da etkiliyor. Sayıp dökme tavrı 
baskın tavır oluyor. Bunun ötesine geçen, diyelim ki 12 Eylül 
1980 darbesi ile o dönemki edebiyatı yan yana düşünebilen, 
yalnızca sınır çizen değil ilişki kuran, edebiyatın tarihselliğini, 
toplumsallığını da özerkliğini de gözeten bir yaklaşım yürürlüğe 
konabilse başka imkânlar da açılabilir.  
Mehmet Fatih Uslu: Yani edebiyat tarihi bugüne kadar 
alıştığımız biçimiyle, Fatih’in dediklerine binaen, donmaya çok 
elverişli. Hatta bunu talep eden bir biçime sahip. Kavramları, 
dönemleri sabitleyip onları sıkı sıkı çivilerle tanımlara bağlayıp, 
ondan sonra kullanıma açan bir alan ve daha da önemlisi bunu 
bir erdem olarak biliyor. Bu biraz şundan da kaynaklanıyor 
sanırım, bizde bu tarihçilik genel olarak, özel olarak da edebiyat 
tarihçiliği genel bir taksonomi sanatı; yani bir sınıflandırma 
sanatı gibi görülüyor. Ne kadar çok sınıflandırıp ne kadar 
çok gruplandırırsan ve bunu ne kadar kesin tarihlere, tarihsel 
olaylara vs.lere bağlarsan, çivilersen o kadar çok bilimsel söylem 
üretiyorsun, bilim yapmışsın gibi görülüyor. Aslında bunun 
faydaları da olabilir, bu yaklaşım belirli süreçleri anlamayı 
kolaylaştırabilir, belli kavşakları daha keskin görmemizi 
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sağlayabilir ama bir süre sonra özellikle daha yoğun ve derin 
okuma ihtiyacı duyulduğunda bir engele dönüşmeye başlıyor. 
İkinci olarak bu anlama biçimleri kolayca ideolojik ayak 
bağlarına dönüşebiliyor. Bu ikisinden, iki hâlin marazlarından 
kurtulmak için aslında, edebiyat tarihine doğru yapılması 
gereken hareket, gerçekten de bir genişleme hareketi olmalı. 
Yani farklı okuma biçimleri, farklı tarih kurma biçimlerinin 
imkânları aranmalı, bu yapılırken de örneğin mikroya 
giderek daha küçük olaylara giderek donmuş keskinleşmiş bu 
sınıflandırma anlayışına eleştirel perspektifler üretilmeli. Bu 
sınıflandırma meselesine o kadar büyük iltifat etmeyelim onu 
büyük bir bilimin ilham kaynağı olarak görmeyelim diyebilmek 
için daha genelden çok özele makrodan çok mikroya giden 
bir anlayış işimize yarayabilir. Örneğin, alışılageldik edebiyat 
tarihçiliğinin özellikle edebiyat öğretiminde nasıl büyük 
sorunlar yarattığını biliyoruz. Bir döküm öğretiliyor hakikaten. 
Dönemler, akımlar, isimler vs. ama bu süreçlerin içinde yaşayan 
kanlı canlı yazarları, onların edebiyatının hayatla nasıl dolu 
olduğunu görmüyor öğrenci. Edebiyatın nasıl tecrübe edildiğini 
nasıl yaşandığını görmüyor. Edebiyat kamusunun nasıl işlediğini 
görmüyor. Bunu kırmak için mikroya bakan, sanatçının 
ürünlerinin çevresiyle ve başka alanlarla ilgisini anlamaya 
çalışan; örneğin aynı adamın hem ne yiyip ne içtiğini, hem 
kimlerle oturup kalktığını, hangi gazetelerde yazdığını başka 
nelerle ilgilendiğini, kimlerle ilişkilerde olduğunu söyleyebilen 

ve bu bağlamda belki de mikro ölçekte genelin resmini bize bir 
ölçüde de olsa verebilecek çalışmalara ihtiyaç var. Bu hem o 
birinci düzeyde üretilmiş edebiyat bilgisi tarihini ister istemez 
eleştirel bir pozisyona oturtacaktır. Yani ona daha eleştirel 
bir gözle bakmamızı sağlayacaktır. Hem de belki bir dağılma 
hareketinden sonra yeni sınıflandırmalara imkân verecektir ve o 
edebiyat tarihinin donma eğilimine de bir düzeyde de olsa engel 
olacaktır diye düşünülebilir. 
Ömer Faruk Yekdeş: Şimdi, Arjun Appadurai’nin ulusal 
sınırların, ulusal kimliğin geçişliliğine dair “ethnospace” 
kavramı var; şey diyor, artık sınırları belli bir ülke ve ulusal 
kimlik yok, çünkü göçmenler, mülteciler, sığınmacılar, geçici 
ya da kalıcı iş göçleriyle ulusal sınırlar, ulusal aidiyet, tekil 
kimlikler ortadan kalktı. Dolayısıyla bizim artık tarihi, dışlayıcı 
ya da içerici sınırlamalar içerisinde değil “in between spaces” 
yani ara mekânlarda yazmamız gerekiyor. Ben bu ara mekân 
kavramını biraz daha genişleterek edebiyat tarihi yazımında da 
kullanmak istiyorum. Çünkü bu bize hem farklı dil, etnisite, 
kimliklerle ilişkiyi ortaya koymada hem de kendi iç dönemler 
arasındaki sınıflandırmada işe yarayabilir. Fatih’in de belirttiği 
gibi bir dönemin ne zaman başlayıp ne zaman bittiğini kesin 
olarak belirlemek mümkün değil ya da belirli bir tema etrafında 
konuştuğumuz zaman da hani bir tarafıyla buraya bir tarafıyla 
başka bir şeye ait olan durumlar var. Dolayısıyla bu ara mekânda 
olma durumunu sürekli göz önünde bulundurarak belki 
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dönemlendirmeler yapmak gerekiyor. Yoksa Fatih Uslu’nun 
dediği gibi kapalı sistemler olarak adlandırabileceğimiz o 
yaklaşım bizde ciddi sıkıntılar doğuruyor ve bir taraftan içermeye 
çalışırken dışarıda bıraktıkları sorun oluyor. Zaten bu kapalı 
sistemi uzun süre devam ettirebilmek mümkün değil çünkü 
buna gelen bir sürü itiraz oluyor ve olacak. Yani görmezden 
gelerek, politik alandaki “görmezseniz yoktur” anlayışıyla 
yazılan bir edebiyat tarihi kültürel ortamı betimlemeyi 
sürdüremez. Belki buradan edebiyat tarihi çalışmalarındaki 
bir diğer kriter ne olmalıdır meselesine geçebiliriz. Önümüzde 
temel argümanlar var mesela, Türk edebiyatı tarihi özelinde 
konuşursak, modernleşme bağlamında, köyden kente gelme 
bağlamında ya da ulusal kimlik bağlamında gibi belli temalar 
etrafında bir edebiyat tarihinin yazıldığını görüyoruz. Peki bu 
temel temalar neleri göz ardı ederek yazılıyor? Yani mesela 
Cumhuriyet dönemi romancısı yazarken neyi göz ardı ederek 
yazıyor? Ya da…
Hazel Melek Akdik: Bu biraz da eleştirinin işi olmuyor 
mu? Tarih disiplininden daha öncelikli olarak objektiflik de 
bekliyoruz gibi bir yerde. 
Ömer Faruk Yekdeş: Tamam, şöyle bakabiliriz, diyelim ki on 
dokuzuncu yüzyıl edebiyatının ya da Tanzimat edebiyatının 
tarihini yazan bir edebiyat tarihçisi neyi veya neleri göz ardı 
eder, bu bağlamda sizin kitabınız neyi açığa çıkardı? Tam da 
belki de şimdiye kadarki ana akım okumaların marjinalleştirdiği, 

görmezden geldiği şeyler… Ana akım edebiyat bir boşlukta 
yerleşmiş gibi kendiliğinden anlatılar olarak bize sunuluyor. Yani 
ana akım edebiyatın gizledikleriyle de bunları karşılaştırmak 
gerekiyor. Çünkü bunu yaptığımız zaman bu sefer eleştirdiğimiz 
noktaları gündeme getirip tartışma imkânımız oluyor. 
Hazel Melek Akdik: Kanon inşası ve kanonla hesaplaşma da 
bu nokta tartışılması gereken bir mesele oluyor. 
Mehmet Fatih Uslu: Sadece kanon da değil bu. Michel Foucault 
ile yapılmış meşhur bir söyleşi var “Edebiyatın İşlevleri” diye. 
Orada diyor ki “Benim derdim edebiyatın nasıl estetik bir içeriği 
olduğu değil, edebiyat söyleminin nasıl oluşturulduğudur”. Bazı 
metinlerin kutsallaştırıp bu söylemin içine dâhil edilirken başka 
metinlerin nasıl da bu söylemin dışında bırakıldığını anlamaya 
çalıştığını söylüyor. İşte tam da Ömer’in dediğini desteklercesine 
“Ben esas olarak bu edebiyat söylemini geçirgenleştiren, onun 
katı duvarlarında gedik açan metinlere önem veriyorum,” 
diyor. Bu aynı şekilde edebiyat tarihi için de söylenebilir 
hakikaten. Yani, bir anlatı donmaya başladığında, katılaşmaya 
başladığında tam da Ömer’in işaret ettiği şekilde ara metinlere, 
göz ardı edilen metinlere, dışarıda bırakılanlara, neticede o katı 
duvarı, katı anlatıyı geçirgen kılacak metinlere ihtiyacımız var. 
Tanzimat ve Edebiyat kitabında bunun pek çok örneği olduğunu 
söyleyebilirim. İşte bu yönde yapılacak çalışmaların eğer bir 
siyasi işlevi olacaksa işte tam da bu olacaktır. Katılaşmış bir 
tarih anlatısında gedikler açarak o tarih anlatısına yeniden 
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dönmeyi sağlamak, onu genişletmek ve çoğul kılmak.          
“Merkezileşmeye, Sabitlemeye Çok Müsait Olmayan 
Dinamik Bir Alan Var”
Hazel Melek Akdik: Tanzimat ve Edebiyat kitabı bu açıdan 
birçok tartışmayı da açacak diye umuyorum. Umuyorum dedim 
çünkü bu konularda tartışma ihtiyacı duymayan geniş bir kitle 
de var. Bu anlamda, tartışma olursa ne mutlu. Her şeyin olduğu 
gibi doğrudan kabullenilmesinden ziyade fikir alışverişine 
ihtiyaç var.  
Fatih Altuğ: Daha çok burun kıvırma ya da sessiz kalma durumu 
oluyor.
Hazel Melek Akdik: Evet. Diyaloğa geçilse, konuşulsa çok 
daha yeni kapılar da açılabilir. Bu yapılacak olan işleri de 
zenginleştirir. Bir de Tanzimat’la ilgili ayrıca bir soru sormak 
istiyorum. Gerçekten köklü değişikliklerin olduğu bir dönem. 
Cumhuriyet’ten daha kilit bir dönem aslında. Çünkü birçok 
bakımdan ne kadar özel bir edebiyat olduğunu çok uzun zaman 
fark edemedik. Bu anlamda üzerindeki örtü yeni yeni kalkıyor 
gibi. Yeni çalışmalar, yeni okumalar Tanzimat’a bakışımızı 
değiştirmeli diyoruz, neden? Bunun bize katkısı ne olabilir? 
Edebiyatla ilgilenen, alanda uzmanlaşmak isteyen kişiler 
açısından sormak istiyorum. Çok basitleştirmiş olacağım 
meseleyi belki ama en açık böyle sorabilirim. Mesela Türk 
edebiyatı üzerine çalışan bir araştırmacıyı ya da akademisyeni 
Tanzimat döneminde yazılmış olan Rumca bir metin ya da 

Ermenice bir metin neden ilgilendirir? 
Fatih Altuğ: Az önce edebiyat tarihlerinin dâhil etmediklerinden 
bahsettik. Kıyıya atılanlar ya da taşraya, dışarı sürüklenenlerden 
bahsettik. Aslında Tanzimat meselesinde de bu açıklama 
geçerli olmakla birlikte daha vahim bir şey var: Yıllarca bir 
imparatorluğun edebiyatını kavramak için gerekli olan en temel 
soruları sormayıp belirli bir öz’ü kurmak adına, bir tarihsel 
sürekliliği kurmak / hayal etmek adına ulus devletin sorularıyla 
Tanzimat’a yani on dokuzuncu yüzyıl edebiyatına yaklaştık. 
Çok temel bir kusur var burada. 
Ömer Faruk Yekdeş: Bu arada, kitabın adı neydi?
Fatih Altuğ: Tanzimat ve Edebiyat: Osmanlı İstanbul’unda 
Modern Edebi Kültür.
Ömer Faruk Yekdeş: İsim üzerinden de konuşabileceğimizi 
düşündüğüm için bilerek sordum. Meselenin kendisi şu: 
İmparatorluğun bir merkezindeki kültürel bir olay olarak 
baktığımız zaman aslında anakronik değil, daha kendi iç 
koşulları içinde bağlamsallaştırabiliyoruz. Tam da bence bu 
kitabın yaptığı, başarılı olduğu temel şey bu. 
Fatih Altuğ: O bakımdan aslında bizim yapmaya çalıştığımız 
şey, çok basit bir şey. Olağanüstü bir fikir bulup uygulamak 
değil, bu zaten yapılması gerekene dair mütevazı bir başlangıç 
ya da başlangıç çabalarına bir katkı. Fiilen gördüğümüz durum, 
İstanbul’un birçok modern edebiyatın aynı anda başladığı 
bir şehir olması. Arap harfli Türkçe edebiyatın, Ermeni harfli 
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Türkçe edebiyatın, Yunan harfli Türkçe edebiyatın üretildiği, 
Ermenice ilk romanın, Bulgarca ilk romanın, Yunanca birçok 
romanın basıldığı İstanbul, modern edebiyatların ilk örneklerinin 
farklı dil ve alfabelerde aynı anda ve nispeten birbirine yakın 
zamanlarda verildiği bir şehir.  
Hazel Melek Akdik: Yani dil ve alfabe eksenli bir okuma 
yöntem olarak daha sağlıklı olabilir bu durumda?
Fatih Altuğ: Evet. Merkezi İstanbul olarak aldığımızda –ki 
bu merkezler de değişebilir- aslında dünyada pek eşi benzeri 
olmayan bir deneyim var. Düşünebiliyor musunuz, aynı anda 
birçok edebiyatın başladığı bir yer. Kozmopolit olmasına 
rağmen Paris böyle bir yer değil mesela. On dokuzuncu yüzyılda 
temelde Fransa, Paris merkezli ama İngiltere, Almanya gibi 
ayakları da olan bir süreç yaşıyoruz, edebiyatın modernleşmesi 
ve küreselleşmesi süreci. Bu süreçte öyle bir şey oluyor ki 
İstanbul’da 1850’lerden hemen sonra birbirine benzer metinler 
yazılıyor, aynı metinler çevriliyor, farklı dillerde yazılan 
metinler arasında paralellikler oluyor. Burada gerçekten dünya 
edebiyat tarihi bakımından da önemli bir şey var. Ama biz soruyu 
ilk Türkçe roman hangisidir diye sorarsak tüm bu ilişkiler ve 
özgünlük ıskalanmış oluyor. Zaten uzun yıllar bu da sorulmadı, 
Arap harfli ilk Türkçe eser hangisidir diye soruldu. Yani Vartan 
Paşa’yı değil, Şemsettin Sami’yi ön plana alacak şekilde 
soruldu soru. Artık ortak bilgi ama yine de söyleyelim: Ana dili 
Türkçe olmayan, on sekiz yaşında Türkçeyi öğrenen Şemsettin 

Sami bizim modern millî edebiyatımızın, millî romanımızın 
ilk örneğinin yazarı oldu. Ama Vartan Paşa olamadı. Artık son 
yıllardan yapılan çalışmalarda bazen dipnotlarda da olsan Vartan 
Paşa’ya değiniliyor ama bir anma, gönderme yapılıyor. Peki 
bunun anlamı nedir, yani Türkçe romanı 1851’de başlatırsak ne 
ifade eder? Belki Ermeni harfli Türkçe ayrıdır Arap harfli Türkçe 
ayrıdır, hiçbir ilişki yoktur. Bu da iddia edilebilir, bu da meşru 
bir iddia olabilir. Ama bu ve benzeri tartışmalara girmeyerek 
aslında çok zengin olabilecek ve istisnai bir kıymeti olan 
İstanbul’daki on dokuzuncu yüzyıldaki edebiyat deneyimini 
oldukça kısırlaştıran bir noktada bırakmış olduk. 
Mehmet Fatih Uslu: Dolayısıyla bu noktada şunu da söylemek 
lazım, esasında edebiyat tarihimizin yazılışını konuşmaya 
başladığımızda Cumhuriyet tarihi bağlamındaki sorunlar çok 
da büyük değil. Bu soruyu bütün bir modernizasyoncu tarih 
yazımına atfederek düşündüğümüzde ister istemez daha sorunlu 
alanın Cumhuriyet öncesi dönem olduğunu görüyoruz. Yani 
ne olursa olsun Cumhuriyet’in bütün edebiyat tarihi yazımını 
eleştirebiliriz, oradaki dönemlere ayırmayı, sınıflandırmayı 
eleştirebiliriz ama bu çok çok büyük sorunlar yaratmaz. Başka 
alternatif öneriler getirilebilir. Ama edebiyat tarihyazımının esas 
can acıtan yeri, Osmanlı’yı, Osmanlı’nın son yıllarında modern 
edebiyatın başladığı yetmiş seneyi içeren dönemdir. Demek 
ki edebiyat tarihimizi eleştirmeye başladığımızda, onun temel 
kurucu kavramlarını ve zihnini eleştirmeye başladığımızda 



monograf 2015/3

Edebiyat Tarihinin Kendi Tarihini Yazmaya İhtiyacımız Var  • 507506
M

O
N
O
G
RA

F 
BU

LU
ŞM

AL
AR

I

ister istemez Tanzimat edebiyatına, Osmanlı edebiyatının 
modernleşme hikâyesine gitmek durumundayız. Örneğin Türk 
Dili ve Edebiyatı bölümleri bu sorunu bütün yoğunluğuyla 
tecrübe ediyorlar. Aynı sokağın içerisinde üretilmiş başka 
edebiyatlar var, aynı sokağın içinde Türkçe edebiyatı üretmiş 
bugün burada yaşamayan başka milletlerden insanlar var. Bir 
yandan Türkçe edebiyat farklı alfabelerde üretilmiş, öte yandan 
Osmanlı edebiyatının merkezi olan İstanbul’da aynı anda 
birbirlerini etkileyen sekiz-on farklı edebiyat üretiliyor ve siz 
bunları topyekûn yok sayıyorsunuz, görmezden geliyorsunuz. 
Şimdi Cumhuriyet dönemi için olan şey bir hatalı okuma, bir 
eksik okuma, ideolojik okuma vesaire ile itham edilebilir ama 
Cumhuriyet öncesi için olan şey bir tastamam bir inkâr. Burada, 
dolayısıyla olan şey bir edebiyat tarihinin eksik okunmasından, 
bir edebiyat tarihinin eksik yazılmasından, kusurlu yazılmasından 
çok daha farklı bir şey, çok daha öte bir şey. Peki, demin Fatih’in 
söylediği şekilde, nereye varacak bu tartışma? Olacak şu bana 
kalırsa, edebiyat tarihimizi bu sorularla yeniden ele aldığımızda 
edebiyat tarihi algımız değişmeyecek sadece. Türkiye’nin temel 
ve bir türlü halledilemeyen politik sorunlarına dair algımız da 
değişecek. Türkiye’nin kendi modernleşme hikâyesini yazma 
biçimi değişecek. Türkiye’nin bugün vatandaşlıktan, Türk 
kimliğinden anladığı şeylerin içeriğine dair eleştirel bir okuma 
mümkün olacak. Yani ortada edebiyat tarihinden yola çıkarak 
bütün bir tarihyazımının ve devam eden siyasi çatışmaların 

kalbine giden bir imkân var. “Edebiyat tarihi nasıl oluşturuldu?” 
sorusunun odağından çıkarak “Türkiye Cumhuriyeti nasıl 
kuruldu?” “Osmanlı nasıl kaybedildi?” ya da “Osmanlı’nın 
içindeki olasılıklar, farklı yaşama olasılıkları nasıl kaybedildi?” 
soruları ortaya saçılmaya başlıyor. Dolayısıyla Tanzimat ve 
Edebiyat kitabından ve tabii mutlaka belirtmek gerek ondan 
önce Johann Strauss’un, Laurent Mignon’un ve başka önemli 
araştırmacıların çalışmalarından kökünü alan, bu çalışmaların 
ilham ettiği sorularla bütün bir tarihyazımını ve Türkiye’nin 
kimlikler örüntüsünün daralma ve yeniden şekillenme sürecini 
okuma ve eleştirme imkânı var. Elbette bu çok heyecan verici 
bir şey.
Ömer Faruk Yekdeş: Şöyle bir şey var; diğer milletlerin 
modern edebiyatlarının orada doğmuş olmasını göz önünde 
bulundurmasak bile, Türk edebiyatının temel kabul ettiğimiz 
simaların bile, mesela Şemsettin Sami’ye değindiniz, aynı 
zamanda Türk edebiyatının modernleşmesine katkıda bulunan, 
üreten insanların da farklı yönleri var. Bir taraftan bakıyoruz 
Abdullah Cevdet pozitivizmin Türkiye’ye girişine ön ayak 
oluyor, edebî olarak katkısı var mı bilmiyorum ama pozitivizmin 
Türkiye’de gelişiminin roman ve edebiyata çok önemli katkıları 
var. Ama diğer taraftan da 1913’te Rojî Kürd dergisine yazdığı 
yazıda mesela o döneme kadar Kürt entelektüeller Kürtleri 
Osmanlı’nın bir unsuru olarak görürken Abdullah Cevdet 
Kürtlerin ulusallaşmasından söz edebiliyor. Ya da Teodor 
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Kasap mesela, bir Osmanlı tiyatrosunu mesele edinmiş, 
tiyatronun Ortaoyunu ve Karagöz ile Hacivat gibi geleneksel 
halk oyunlarının ıslah edilmesiyle oluşturulmasını savunuyor 
ve “İşkilli Memo” da olduğu gibi adaptasyon ve tiyatrolarında 
yerel ağızları kullanıyor. Türk edebiyatında İstanbul’un yeri çok 
önemlidir yani edebî bir merkez olarak. Biz Türk edebiyatını 
değerlendirirken de değindiğimiz gerçekleri görmezden 

gelemeyiz. Türk edebiyatının 
gelişimine katkıda bulunan 
insanların farklı yönleri de var, farklı 
çalışmaları da var. Belirli kişilerin 
bazı eserlerini alıp diğer yönlerini 
göz ardı etmek de ya da bütünlüğün 
dışına çıkmak da bir sorun. Yani 
Şemsettin Sami’yi sadece Ta’aşşuk-ı 
Talat ve Fitnat’la anıp diğer yönlerini 
görmezden gelmek ya da yeterince 

mesele edinmemek… Bizim bugünümüze dair Fatih’in de 
dediği gibi politik inşanın nasıl olduğu, neyi dışladığı, hangi 
zihniyetle kurulduğunu çok güzel bir şekilde ortaya koyuyor. 
Dolayısıyla kurucu bir dönem olarak orayla ilgili problemleri 
ortaya çıkardığınız zaman artık bundan sonra edebiyat tarihine 
hem sağlıklı hem de farklı yaklaşımlarda bulunabiliriz ve ayrıca 
bunun uzun vadede farklı politik yansımaları da olabilir. Yani 
entelektüalizmin gündelik yaşantıya da katkısı olabilir. Bu 

açıdan oldukça önemsiyorum bu çalışmayı.
Fatih Altuğ: Yalnızca Arap harfli metinlere odaklandığımızda 
bile bu sınırlara sığmayan bir şey var. Mesela Şemsettin Sami 
dedik. Ömer’in dediği gibi, hem Ta’aşşuk-ı Talat ve Fitnat’ın 
yazarı hem de Türklükle ilgili yazdıkları ve Kâmus-ı Türkî 
nedeniyle Türk milletçiliğinin önemsediği biri. Diğer taraftan 
da Arnavut milliyetçiliğinin kurucu metinlerinden birinin 
yazarı bir Arnavut milliyetçisi. Onun bir parçasını alıyor içinde 
bulunduğumuz paradigma, onunla aslında Şemsettin Sami’yi 
anlamamız imkânsız. İlgi çekici olan ve hakkıyla araştırılması 
gereken tam da onun Türklük, Arnavutluk ve Osmanlılık 
arasında birini diğerine feda etmeden geçişli ve yan yana bir ilişki 
kurabilmesi. Benzer şekilde Teodor Kasap’ın hâli. Karamanlı 
Rumları aşağılayıp kendisini merkezi Osmanlı kimliğiyle ve 
Türkçeyle ilişkilendirmesi bir tarafta, diğer tarafta Diyojen’i 
Çıngıraklı Tatar’ı farklı dil ve alfabelerde aynı anda basması. 
Başka bir örnek de Mizancı Murat. Anadili Türkçe olmayan 
başka biri. Dağıstanlı, İstanbul’a geliyor, Türkçe bilmediği için 
Mithat Paşa ile Fransızca konuşuyor. Hâriciye’de görev alıyor. 
Görevi de Rusça gazeteleri, belgeleri Fransızcaya çevirmek, bir 
başkası da onun çevirdiklerini Fransızcadan Türkçeye çeviriyor. 
Ama Mizancı Murat, geldikten hemen birkaç yıl sonra Turfanda 
mı Yoksa Turfa mı?’yı yazıyor. Ve o kitabın ufkuna bakın; bir 
İslami evrensellik fikri, Cezayir’deki müslümanlarla Afrika’daki 
diğer müslümanları, Asya müslümanlarını ve Osmanlı hilafetini 
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aynı anda düşünen, sömürgecilik karşıtı bir pozisyonu ima eden 
bir metin de çıkabiliyor. İnsanların tüm bu süreçteki hareketleri, 
yalnızca Arap harfli metinlere baktığımızda bile başlı başına 
ilgi çekici. Merkezileşmeye, sabitlemeye çok müsait olmayan 
dinamik bir alan var yalnızca Arap harflerine baktığımızda bile. 
Diğer edebiyatları da dikkate aldığımızda ise birçok çapraz 
hareketini, iç içe geçme ve kaynaşma anlarını ve de gerilimleri 
gözlemliyoruz. Tüm bunlara bakmak, işte ilk gerçekçi roman 
Araba Sevdası’dır demekten ve ilk psikolojik roman Eylül’dür 
demekten çok daha heyecan verici. 
Ömer Faruk Yekdeş: Şu da var mesela, örnek olarak, 
Cumhuriyet döneminde millî edebiyat bağlamında en çok 
öne çıkarılan şairlerden biri Mehmet Emin Yurdakul oluyor. 
Mehmet Emin Yurdakul’a milliyetçi fikirleri veren kişi aslında 
Cemalettin Afgani. Cemalettin Afgani ümmet düşüncesine sahip 
esasında ama ümmetin içinde bulunduğu problemlerin çözümü 
için her ulusun kendi iç dinamikleri ve kendi problemleriyle 
uğraşıp kendini gerçekleştirdikten sonra ortaklaşmasını öngören 
biri. Millî şiirin kurucu isimlerinden biri olarak saydığımız 
kişi aslında Türk olmayan, daha ümmetçi ve daha evrenselci 
bir düşünürün etkisinde. Öte taraftan Cemalettin Afgani’ye 
baktığımız zaman Mısır’da Muhammed Abduh ve Reşid Rıza 
ile en azından düşünsel anlamda ilişkisi var. Yani modernist 
İslamcı akımın temsilcileri olarak. Dolayısıyla bu şemsiye çok 

daraltılabilecek, İstanbul’la sınırlandırılabilecek bir şemsiye de 
değil. Diğer taraftan baktığımız zaman yani Ermeni olsun, Türk 
olsun, Kürt olsun bu adamlar sürüldükleri yerlerde, Fransa’da ya 
da başka yerlerde, Osmanlı kimliğiyle ya da başka kimliklerle 
politik bir çabanın aktörü olabiliyorlar. O dergileri birlikte 
çıkarabiliyorlar. Yani Kürdistan dergisini tek başına çıkaran bir 
yazar. Muhalif Türk ve Ermenilerle birlikte başka bir dergide 
de yazabiliyor. Bu kadar farklı kimliklerin farklı etkileşimlerin, 
dalgalanmaların, kesişmelerin olduğu canlı bir mekânı, bir iki 
temel noktaya sabitlemek her şeyden önce o döneme haksızlık 
etmek olur. Bütün bunları onun üzerindeki o perdeyi çekip 
görmek, yeniden düşünmek, yeniden gündeme almak önemli 
bir nokta. 
Mehmet Fatih Uslu: İşte belki de burada bir isimlendirme 
sorunu da ortaya çıkıyor. Tanzimat edebiyatı çok kötü bir 
isim değil, nispeten objektif bir kavram. Millî edebiyat gibi 
bir şeyden bahsetmiyoruz Tanzimat edebiyatı derken. Tarihi 
vurgusu kuvvetli olan, bir kırılma döneminin bağlamına işaret 
eden bir adlandırma bu. Tanzimat edebiyatını sadece bir millî 
edebiyatın oluşum sürecinin parçası olarak aldığımızda sorun 
olmaya başlıyor, bu tavırla alanın zenginliğini öldürüyoruz. 
2008 yılında Kritik dergisini çıkarırken orada dosya konusu 
olarak şöyle bir başlık belirlemiştik: “Bir İmparatorluk Edebiyatı 
Olarak Tanzimat Edebiyatı”. Şöyle bir kaygının sonucuydu bu: 
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Dönemin bu zenginliğini bu karmaşasını, farklı hiyerarşilerin 
diyalektiğini olabildiğince kapsayıcı bir başlıkla açıklayabilir 
miyiz? Bu da “İmparatorluk Edebiyatı” olabilir mi? diye 
sormuştuk. Şimdi biraz da bu yeni isimlendirme imkânları, 
çeşitli öneriler ve bu önerilerin sorunları ve imkânları hakkında 
konuşmak lazım. Bu isimlendirme sorusu şu demek aslında: O 
dönemde modern edebiyatlar Osmanlı coğrafyasında kurulurken 
tecrübe edilen bu zenginliğin tarihini nasıl yazacağız? Hangi 
ilişkilere odaklanarak, hangi etkileşimlere bakarak, nasıl bir 
örüntü nasıl bir harita ortaya çıkararak bunu yazacağız? Yazarken 
ortaklıklar mı anlama biçimimizi daha çok belirleyecek, yoksa 
farklılıklar mı? Bu temel sorulara cevap vermek gerekiyor 
artık. Bu farklı haritaları bir araya getirme yönünde mütevazi 
bir çaba işte Tanzimat ve Edebiyat. Farklı millî edebiyat 
hareketleri var, bunların kendi içinde yazdıkları tarihler var. 
Bunların esasında yan yana nasıl durduğunu gösterme yönünde 
bir deneme. Bu noktada şu soru ortaya çıkıyor: Bu karmaşık 
haritanın, bu farklı dinamiklerin yan yana durma hâlinin aynı 
çerçeve içinde ele alınmasının belki de aynı ortak hikâye içinde 
tarihinin yazılmasının metodu nedir? Bunun yöntemleri neler 
olmalıdır? Nereye bakacağız bunu yaparken? Çünkü hakikaten 
ortada kapsayıcı bir bakışla dönemi tek bir başlıkta ifade etme 
çabasını zayıflatan şeyler var. Örneğin hiyerarşiler var. Elbette 
Osmanlı’nın son döneminde Türkçe diğer dillerden daha 
önemli ve yukarıda bir dil. Bir şekilde anadili Türkçe olanlar, 

diğer dilleri çoğunlukla bilmiyorlar. Fransızcayı biliyorlar ama 
Osmanlı’nın diğer dillerini bilmiyorlar. Ama diğer insanlar 
Türkçeyi biliyorlar. Ermeniler, Rumlar İstanbul’da yaşıyorlarsa 
çoğunlukla Türkçe konuşuyorlar. Diğerleri de ha keza aynı 
şekilde. Bunun dışında yönetici elit Müslüman ve Türk ağırlıklı. 
Bunların belirlediği bir coğrafya içinde yaşıyoruz. Dolayısıyla 
apaçık hiyerarşiler var. Merkeze daha yakın olanlar, bunun 
karşısında dışarıda bırakılmak istenenler var. Öte yandan bu 
diğer dillerde ve alfabelerde üretilen edebiyatların zenginliği 
şaşırtıcı. Örneğin Ermeni edebiyatına baktığımızda çok sayıda 
roman, çok sayıda şiir, çok sayıda öykü… İnanılmaz bir 
üretim var. Bu anlamda İstanbul’daki en zengin üretim belki 
Türkçeden sonra. Ama çoğunlukla bu edebiyatın Ermeniler için 
üretilmiş neredeyse kapalı bir edebiyat olduğunu görüyoruz. 
Bir şekilde Osmanlı’nın bizim bahsettiğimiz çoğulluğunu 
bizim bugün heyecanlı bir şekilde aradığımız çoğulluğu ve 
çoğul ilişkiler dizgesini söz konusu Ermenice metinler çok 
zaman yansıtmıyorlar. Dolayısıyla mesele biraz sorunlu bir 
mesele. Peki aradığımız kapsayıcı başlık için bakabileceğimiz 
ortaklıklar yok mu? Elbette var ama bu ortaklıklar çok zaman 
ancak çeşitli paralellikler olarak tezahür ediyorlar. Örneğin 
aynı metin Osmanlı’nın farklı dillerine çevriliyor, bunu 
görüyoruz. Mesela, Telemak o dönem çok sayıda Osmanlı 
diline çevriliyor. Bu durum, okur kitlesinin en azından benzer 
şeyler okuduğunu söylüyor. Tabii yabana atamayacağımız 
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geçişkenlikler de var. Mesela Ermeni harfli Türkçeyi başka 
Osmanlı bireyleri de öğrenebiliyor ve okuyabiliyorlar. Ya da 
Ermeni-Rum cemaatlerine mensup olanlar Osmanlı Türkçesini 
zaten biliyorlar, Arap alfabesini öğrenerek başka kaynaklara 
ulaşabiliyorlar. Yani anlamlı paralellikler ve geçişkenliklerden 
söz edebiliyoruz. Ama sözün özü bütün bu haritaya baktığımızda 
zor bir vakayla karşı karşıyayız. Evet, ortada olan bir millî 
edebiyat değil, onunki kadar katı bir hikâye değil. Çok yönlü, 
birçok dinamiğin olduğu bir tablo var. Fakat bütün bunları tek 
bir çerçeveye sıkıştırmak, özetlemek de oldukça zor. 
Hazel Melek Akdik: Kuramsal olarak bakıldığında da 
türlerin sınırlarının çok belirgin şekilde kavranmadığını ya da 
çizilemediğini görüyoruz. Bunun çok örneği var. Mesela roman, 
hikâye ve uzun hikâye gibi adlandırmalarla ilgili. Hâlit Ziya’nın 
roman teorisi üzerine yazdığı kitabın adı Hikâye. Kavramlarda bir 
standartlaşmanın da olmadığını görüyoruz o dönem. Bu aslında 
bir açıdan o dönemin ve o yapının kendi içinde daha özgür, daha 
bağımsız bir edebiyat deneyimi kurmasını da sağlıyor diyebilir 
miyiz? Diğer yandan, edebiyat tarihi açısından düşündüğümüzde 
türler arası sınırların çizilmemiş olması ve tanım sorunu 
gündeme geliyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Fatih Altuğ: Bu sorun şundan kaynaklanıyor öncelikle; bir 
olayı anlamak için bir teori uygularken belli bir dönemdeki ve 
şehirdeki edebiyatları kuşatabilecek bir teori peşinde koşarken 
bir merkezi kavram olsun da ona göre konumlandırabilelim 

istiyoruz. İster istemez sabitleyen bir yaklaşıma alışmışız, buna 
yatkınlığımız var. İşte o hareketi; farklılıkların yan yana, kısmen 
temas eden ve önemli ölçüde de temas etmeyen bölümlerini 
anlatabilecek bir şekilde imparatorluk edebiyatı düşünülebilir 
mi? Kompartımanlar hâlinde yaşamanın da olduğu, bu 
kompartımanların sınırlarının da esnetildiği, esnediği anların 
da olduğu, her ikisine de özen gösteren her ikisini de tespit 
eden bir şekilde kavramsallaştırılabilir mi? “Klasik Osmanlı 
edebiyatının ‘imparatorluk’ kavramıyla bu dönemde olanın 
arasındaki fark nedir?”, “‘Modern imparatorluk edebiyatı’ 
derken neyi kast ediyoruz?” gibi sorularla bu mesele açılabilir. 
Bir başka boyutu da acaba başka imparatorluk deneyimlerinde, 
özellikle kaybeden imparatorluklarda, Rus Çarlığı, Avusturya-
Macaristan İmparatorluğu gibi yapılarda bu ilişkiler nasıldı? Ve 
acaba ulus devlet edebiyatları oluşmadan önce çok daha genel 
bir modern imparatorluk edebiyatından söz edebilir miyiz? 
Cevapları zor sorular aslında bunlar ama bu sorular sorulduğunda 
hem dünya edebiyatına hem de Türkiye’deki edebiyata dair 
yaklaşımlarımızda bir genişleme olabilir. Bizi daraltan değil tam 
aksine genişleten ve başkalarıyla ilişki imkânlarını da artıran 
sorular. 
Mehmet Fatih Uslu: Burada şunu da ekleyeyim, bir kriz 
döneminden söz ediyoruz aynı zamanda. Ortada bir şekilde 
bir paradigmatik kayış var, modernliğe geçiş diye kabaca 
özetleyebileceğimiz, insanlar bunu tecrübe ediyorlar. Hayatın 
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her boyutu değişiyor, yani gündelik hayatın en küçük unsurunu, 
her boyutunu, kenti ve yaşama hâllerini her yönüyle değiştiren 
bir hareket var. Bir yandan da ciddi bir politik belirsizlik 
ortamı; yıkılmaya, parçalanmaya doğru giden, her gün bunun 
tedirginliğini çeken bir imparatorluk hayatı; ve bunun içinde ithal 
edilen yeni türlere, yeni üretme biçimlerine, yeni yayımlama 
biçimlerine ad vermeye çalışan bunu nasıl kullanabileceğini 
keşfetmeye gayret eden bu krizin entelektüel özneleri. Evet, 
dönem çok karışık ama dönemin karışıklığının anlamlandırmak 
için bu krize ve krizin tecrübe edilme biçimlerine de yeniden 
bakmak gerekiyor. Çünkü bu krizin yarattığı olağanüstü hâlde 
onu tecrübe eden özneler bir yandan da bir tür hareket etme, 
bir tür sınır çizme motivasyonu ile dolular. Ben kendimi nasıl 
tanımlamalıyım sorusuna verilmesi gereken acil bir cevap 
ihtiyacıyla. Ve bu da dönemin edebiyatını belirleyecek, edebî 
kamunun hareketlerini belirleyecek, söz ettiğimiz geçişkenlikleri 
belirleyecek esaslı bir unsur. 
“Heterojen Bir ‘Biz’ Fikriyle Edebiyata Bakmalıyız”
Hazel Melek Akdik: Son olarak Cumhuriyet dönemi 
edebiyatının, edebiyat tarihlerindeki anlatımıyla ilgili bir soru 
sormak istiyorum. Tanzimat’taki edebî çeşitliliğin bu dönemdeki 
görünümlerini nasıl yorumluyorsunuz? 
Mehmet Fatih Uslu: Öncelikle, Cumhuriyet döneminde 
yaptığımız şeyin temelinin satır aralarını okumaya çalışmak 
olduğu söylenebilir. Dikkat ederseniz “Türk Edebiyatında 

Ermeniler” gibi kitaplar yayımlanıyor. Yani artık elimizde 
kalan  tek şey “Türk romanı”, ancak onun içinde diğerlerinin 
varlığını bulmaya çalışıyoruz. Acaba “onlar” temsil edildi mi? 
Temsil edildiyse nasıl? Nasıl gösterildi? vb. sorular araştırmanın 
merkezine gelmiş durumda. Temel tavır bir iz sürücülüğüne 
dönüşmüş durumda. Zaten artık bu coğrafya temelli bir Ermeni 
romanından bahsetmemiz çok da mümkün değil. Var elbette 
örnekleri, şairler var, romancılar var, ama 1915 öncesinin 
birikimiyle karşılaştırılamayacak kadar az sayıda ve düşük 
hacimle. Onun dışında pek çok önemli yazarın Türkçe yazdığını 
görüyoruz. Mıgırdıç Margosyan örneğin, Türkçenin de bir 
yazarı Ermenicenin olduğu kadar. Bunun dışında Osmanlı’da 
tanık olduğumuz pek çok örneğin topluca sahneyi terk ettiğini 
görüyoruz. Bir Ladino edebiyatından bir Rum edebiyatından, 
İstanbul’un o zamanki zengin kültüründe kendine yer bulmuş 
bir Arap edebiyatından Fars edebiyatından bahsetmemiz elbette 
bugün artık mümkün değil. Tek istisnası var bunun Ömer 
Faruk ondan çok daha ayrıntılı söz eder belki, Kürt edebiyatı, 
Kürtçe edebiyat. Yani bugün nispeten canlanan, belki yeniden 
küllerinden doğan bugün bu topraklarda kuvvetlenerek yaşamaya 
devam eden Kürtçe edebiyattan bahsetmemiz mümkün. Lakin, 
her ne kadar biz karşılaştırmalı edebiyatla ilgilensek de farklı 
dillerdeki ürünlere daha bir ilgiyle baksak da, Kürtçe edebiyatın 
sesi bize de ancak belirli bir oranda ulaşıyor. Çok az çeviri, çok 
az araştırma var maalesef. Orada bir çağlayan var mı bilmiyorum 
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ama varsa da sesi bize çok az geliyor. Neticede, toparlayacak 
olursam Tanzimat’ın Osmanlı’nın son döneminin zenginliği 
elbette bugün söz konusu değil.   
Ömer Faruk Yekdeş: Fatih Uslu’nun dediği üzerinden bir 
ekleme yapmak istiyorum. Osmanlı’da farklı dilsel, dinsel 
ve etnik kökenlere ait özneler var. Bu özneler aktif olarak 
edebî üretimde bulunuyorlar. Ama Cumhuriyet dönemine 
geldiğimiz zaman artık bu millî devlet ve ulusalcı anlayış 
diğer bütün özneleri yok ederek sadece Türk öznesine edebiyat 
üretme imkânı sağlıyor. Yine Fatih’in işaret ettiği gibi artık 
diğer uluslar edebiyatın öznesi olmaktan ziyade nesnesine 
dönüşüyorlar. Yani Kürt imgesi, Rum imgesi, Ermeni imgesi 
gibi toplumsal ve insani varlıklarını yitirerek salt edebî imgeye 
dönüşüyorlar, temsil düzeyinde var oluyorlar ki bu imgeler de 
çoğunlukla önyargılı ve olumsuz. Romanda uzun süre böyle. 
Doğrudur, şu anda bir Kürt edebiyatı söz konusu ama durum 
çok farklı. Osmanlı son dönemindeki Modern Kürt yazını 
iki dilli, Osmanlı kimliğiyle ilişkili, çoğunlukla İstanbul’da 
yaşayan ya da orayla yakın ilişki içinde olan yazarlarca üretilen 
bir edebiyat. Günümüzde ise İstanbul’a ve bu merkeze sesi 
az gelen bir edebiyat. İstanbul’daki bir kimliğin, bir üretimin 
parçası değil. Tam tersine, İstanbul’daki o çok kültürlü ortamın 
baskılanması sonucu periferiye kaçmak zorunda kalan, orada 
belki yüz yıllık, elli-altmış yıllık çok büyük baskılardan ve buna 
karşı verilen mücadelelerden sonra yeni yeni kendini üretme 

imkânı bulan bir sesten söz ediyoruz. Cumhuriyet edebî ortamını 
eğer Osmanlı’nın o son dönemindeki zenginliği bakış açısıyla 
okuyacaksak mahrum etme-mahrum bırakma pratiklerinin 
olduğu bir tarih olarak, yani örtmeye çalışan bir kültürel ortam 
olarak da okuyabiliriz. Bu bağlamda Kürt edebiyatı da o örtüyü 
kaldırmaya çalışan bir çabanın ürünü olarak varlık gösteriyor.
Fatih Altuğ: Etnik, dinsel ve dilsel toplulukların Cumhuriyet 
edebiyatındaki konumlarına dair arkadaşlarımın söylediklerine 
katılıyorum. Ek olarak söylenebilecek bir şey olarak belki 
şunu düşünebiliriz: Cumhuriyet edebiyatının kendi gerilimleri 
neler? Tabii birçok gerilim var ama örneğin özellikle 60’lardan 
sonra İslami edebiyat alanının oluşumu ve dönüşümü önemli. 
Ana akım edebiyat tarihinin kıyısında kalması / bırakılması 
ve son on yıldır bu alanın bazı temalarının ve figürlerinin 
dönüştürülerek, temellük edilerek merkezileştirilmesi edebiyat 
tarihi bakımından önemli sorular barındırıyor. Cahit Zarifoğlu, 
Erdem Beyazıt, İsmet Özel gibi isimler lise ders kitaplarına 
dâhil oldular ama ilk başta söylediğimiz o sınıflandırma ve 
adlandırmanın ötesinde edebiyatın bir hareketi olarak bu 
yazarları görmüyoruz. Dikkatle incelendiğinde edebiyat 
tarihi için çok önemli sorular barındırıyor bu tür tartışmalar: 
Mesela, İkinci Yeni’nin bir parçası olarak Sezai Karakoç ayrı 
bir edebiyat alanına nasıl geçti? Gruplaşmalar ve özellikle 
60’lardan sonra solun kültürel iktidarı nasıl kuruldu ve bu 
zamanla nasıl değişti? Bütün bu soruları soran yaklaşımlara 
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da ihtiyaç var edebiyat tarihini düşünürken. Yine mesela kadın 
edebiyatı konusuna da değinebiliriz çünkü özellikle bu noktada 
90 sonrası edebiyat tarihçiliği için bir dönüm noktası oldu. 
Zehra Toska’nın Aşk-ı Vatan’ı yayımlamasıyla önemli bir adım 
atıldı. Türkiye’deki edebiyat tarihçiliği aynı zamanda bir kadın 
yazarlar geleneğine yönelme çabasına girdi. Fatma Aliye’nin 
eserlerinin yayımlanmaya başlaması, Osmanlı kadın hareketinin 
ve bu hareketin yazarlarının keşfedilmesi süreci başladı. Bunlar 
mesela önemli ilişki kurma biçimleriydi. Yine başka bir örnek, 
eşcinsel hareketin yükselişiyle birlikte Osmanlı’daki eşcinsellik 
ya da hemcinselliğin gündeme gelmesi. Yani yeni toplumsal 
hareketlerin, kültürel farkların, tüm bunlarla kurulan ilişkilerin 
daha meşru bir zemine ulaşmasıyla edebiyat tarihlerini bu 
açılardan okuma çabalarının arttığını görüyoruz. Mesela Selim 
Sırrı Kuru’nun Osmanlı edebiyatına cinsiyet boyutlarıyla bakan 
çalışmaları gibi ya da Didem Havlioğlu’nun Divan edebiyatının 
toplumsal cinsiyetini, kadın şairlerin geleneğini keşfetmeye 
yönelik çalışmaları. Bunlar önemli çalışmalar ama işte bunları 
toparlayacak bütüncül çalışmalar ve bu çalışmaların daha 
yaygınlaşması, genel okura ulaşması konusunda sıkıntılarımız 
var. Burada aslında ayrı bir “biz” inşa etme amacıyla edebiyat 
tarihlerinin kurulduğundan söz ederek başladık, eleştirdiğimiz 
ve önerdiğimiz birçok noktada da daha farklı bir “biz”in inşası, 
keşfi ve “biz” kavramının genişletilmesi söz konusu. Birlikte 
olan ama birbirinin aynı olmayan, farklı ve yan yana durabilen 

daha heterojen bir “biz” fikriyle edebiyata bakmalıyız bence. 
Böyle bir bakış açısı şimdiki zamanımıza dair bir müdahale 
de olma potansiyeline sahiptir. Ama tabii ki bütün edebiyat 
tarihi çalışmalarının böyle olması gerekmiyor. Mesela şunlar 
da olabilir: Üslupların tarihi, anlatım tekniklerinin tarihi. İç 
monolog Araba Sevdası’ndan günümüze nasıl dönüştü ve bunun 
anlamı nedir? Bu politik tarihle de bağlanabilir, edebiyatın 
kendi iç hareketiyle de bağlanabilir. Çok biçimsel bir analiz 
de yapılabilir. Bu tür çaprazlama, değişik eğilimleri yan yana 
getiren, Fatih’in az önce değindiği gibi, mikro çalışmalara 
ihtiyaç da var.
Mehmet Fatih Uslu: Aslında mikro çalışmaların dışında pek çok 
başka imkân da var. Biz tabii şimdi çok odaklanmış durumdayız, 
Tanzimat döneminin aktörlerine, o çoğulluğa, o çoğulluğu 
yeniden diriltmeye. Pek çok başka imkânı unutuyoruz aslında. 
Tabii ki edebiyat esasında bir sanat alanı, o sanat alanının kendi 
içinde bir türler tarihi, biçimler tarihi, üsluplar tarihi var. Bu 
konuda da hakikaten zayıf bir durumdayız. Bunlar bir yandan 
bir edebiyatın iç gelişiminin parçaları ve bir yandan da tarih 
yazımının unsurları olarak okunabilirler. Zira bu unsurlar çeşitli 
örüntüler oluşturuyorlar, kiplikler oluşturuyorlar ve pek çok 
başka alanla da ilinti içindeler. Örneğin, Türkiye’yi düşünürsek 
modern edebiyat türlerinin hepsinin birer modern araç olarak 
Türkiye’de ithalatın en çok arttığı dönemde ithal edilmiş, 
küreselleşmenin en çok yükseldiği dönemde buraya getirilmiş 
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olmaları gibi bir gerçek var. Bu süreçte Türkiye’nin bir 
şekilde dünya sistemine, dünya ekonomisine eklemlenmesinin 
paralelinde dünya edebiyat ekonomisine de eklemlendiğini 
görüyoruz. Buradan bir türler ve biçimler ithalatı, kullanımı, 
tüketimi üzerinden yani bir kültürel analizden; sosyal ve 
iktisadi tarihe giden bir yol da bulunabilir. Bunlar spekülatif 
görünebilir ama üzerinde düşünmeye değer. Mesela şu da 
geliyor aklıma, edebiyat tarihini genel tarihyazımı pratiğiyle 
ilişkilendirilip yeniden düşünmek de özellikle anlamlı olabilir. 
Türkiye’de edebiyat tarihleri, Tanpınar’ın da etkisiyle, tıpkı 
genel tarihyazımı gibi modernizasyoncu bakış açısıyla yazılmış. 
Modernizasyoncu tarih paradigması entelektüellere çok önem 
veriyor. İşte, Osmanlı krizdeyken önemli entelektüeller, 
münevverler krizin farkına vardılar ve buna dair çözüm ürettiler. 
İlber Ortaylı’nın İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı kitabında en 
açık ifadesini gördüğümüz bakış açısı. Edebiyat tarihi de bu 
bakış açısının bütün kodlarını üzerinde taşıyor aslında. Bir devlet 
entelektüeli olarak tanımlanıyor edebiyatçı; onu edebiyata yön 
vermeye çalıştığı kadar, Cumhuriyet’in gidişine yön vermeye 
çalışan, politik meselelere yön vermeye çalışan, ideolog olan, 
politik savaşlara katılan bir figür olarak düşünüyoruz. Bu 
modernizasyoncu perspektife eleştirel sorular sormak mümkün 
oysa: Neden Osmanlı ve Cumhuriyet tarihi entelektüellerin 
iktidarla özdeş özneliğine bu kadar vurgu yapan bir tarih 
olsun ki? Neden Osmanlı ve Cumhuriyet tarihi alt sınıfların, 

küçük insanların basit tecrübelerin kurduğu bir tarih olarak 
algılanmasın? Böyle algılanırsa mesela edebiyatın üretiminin, 
edebiyatın aktardığının da değeri bambaşka olabilir. Örneğin 
şu geliyor aklıma. İnsanların 1870’lerde nasıl âşık olduğunu, 
nasıl güldüğünü, nasıl haz duyduğunu, duygusal dönüşümü 
nasıl algıladığını edebiyattan daha iyi anlatabilen ne olabilir? 
Bundan daha iyi hangi malzemeyi bulabiliriz söz konusu 
hâlleri aktarabilecek? Bu tip kestirimler, edebiyatın genel tarih 
yazımına katkı vermesine, eleştirel katkı vermesine de imkân 
açacaktır. Edebiyat tarihi sadece kendini eleştirel bir şekilde 
değiştirmekle kalmayacak, Osmanlı-Türkiye tarihiyazımını da 
değiştirecektir. İşte aynı yere geliyoruz. Sorular, sorunlar çok 
ama dediğim gibi temel hareket genişletmek olmalı, duvarları 
geçirgen kılmak ve genişletmek. 

Ömer Faruk Yekdeş: Belki bunu yaparken Fatih’in de 
söylediğinin tekrarı gibi olabilir ama, geçmişi, geçmiş edebî 
deneyimleri, edebiyat tarihi yazımı da dâhil olmak üzere 
bugünkü beklenti ufkumuzun içine katabilmeliyiz. Çünkü 
bir yirmi-otuz yıl önce belki Türkiye’de kadın yazını, azınlık 
yazınları bir problem teşkil etmiyordu. Bu bugünün beklenti 
ufkunun getirdiği bir şey. Geçmişi işin içine katarak ve 
disiplinlerarası olarak çalışmak çok önemli. Belki bu noktada 
şimdiye kadarki edebiyat tarihlerini ve edebiyat eleştirisini de 
işin içine katmak gerekli. “Türk modernleşmesi” gibi büyük 
anlatıların peşinde koşmaktan ziyade hem işin estetik boyutu 
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hem de öznel tecrübeler bağlamında da edebiyat yeniden 
değerlendirilebilir. Çünkü artık belli kalıpların içerisinden 
çıkmak ve paradigmanın dışına çıkmak için farklı ölçütler, yeni 
yaklaşımlar bulmak gerekiyor. Temel noktalardan biri de şu 
olmalı, şunun bilincinde olmak gerekiyor: Bir sınırı yıkarken, 
bir kapalı sistemi yıkarken yeni bir kapalı sistem yaratmaya 
çalışmadan ve şu anki çalışmaların da sonrakilerin beklenti 
ufku içinde yeni dönüşümlere yol açacağının bilincinde olarak 
hareket etmek, herhalde daha sağlıklı bir yol olacak.              
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