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 Monograf, dördüncü sayısında “Nasıl bir edebiyat 
eleştirisi, incelemesi ve tarihi?” sorusundan yola çıkarak bu 
zamana kadarki çalışmalarda izlenen yöntemleri mercek altına 
almayı hedefliyor. Edebiyat metinlerini; tanım, tasnif, tahlil, 
eleştiri ve tarihsellik gibi farklı boyutlarıyla değerlendirmeye 
açan yaklaşımları sorgulamak istiyor. Edebiyat tarihlerindeki 
tasniflendirme yöntemlerinden, akademik çalışmalardaki tah-
lillere kadar okuma biçimlerinin hangi paradigmalara göre şe-
killendiğini sunmayı esas alıyor.
 Monograf, aşağıdakilere eklenebilecek diğer alt başlık-
larla kuram ve yöntem tartışmalarına ayırdığı dördüncü sayısı 
için özgür ve özgün fikirlere dayalı metinleri en geç 1 Mayıs 
2015 tarihine kadar info@monografjournal.com adresine 
bekliyor. 

• Edebiyat eleştirisinin/incelemelerinin kuramsal kaynakları, 
uygulama sorunu ve yeni okuma biçimleri
• Terminoloji meselesi ve çeviride kaybolan kavramlar
• Dünden bugüne edebiyat eleştirisinin ölçütleri ve nesnellik 
sorunu 
• Yazar, metin ve okur merkezli okuma yöntemlerinin değer-
lendirilmesi
• “Hayatı, sanatı, eserleri” yönteminin edebiyat incelemele-
rindeki işlevselliğinin tartışılması.
• Edebiyat incelemelerinde kuramsal okumalar: imkanlar ve 
engeller
• Disiplinlerarası yaklaşımların edebiyat araştırmalarına kat-
kısı
• Edebiyatın başvuru kaynaklarının (sözlükler, ansiklopediler, 
antolojiler, dergiler...) oluşturulmasında izlenen yöntemler ve 
problemleri
• Edebiyat tarihlerinde dönemlendirme ve sınıflandırmanın 
ölçütleri, izlenen metotlar ve Türk edebiyatındaki yansımaları
• Edebî türlerin tanımlanması ve tasnif problemi 
• İdeolojinin yöntem üzerindeki etkisi
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SUNUŞ

Monograf’ın üçüncü sayısı yayında! Üçüncü sayımızın 
odağı: “Edebiyatta Bireyin Hikâyesi”. Edebiyatta bireyin 
icadı ve hikâyesi, modernliğin icadı ve hikâyesinden ayrı 
düşünelemez. Birey, modern zamanlarda bir soyutlama 
olarak hem tarihin hem de edebiyatın öznesidir. Roman 
sanatı, Don Kişot’la birlikte bireyin trajik, karmaşık, karanlık 
hikâyesiyle başlar. Varoluşu ve kaderi ait olduğu topluluk ve 
sınıftan farklılaşan birey sorunsalı, başta roman olmak üzere 
modern edebiyat türlerinin ortak yönelimlerinden biridir. 
Tarihsel süreçte bireye ilişkin sorunlar, çelişkiler, açmazlar 
sayısız çeşitlilikte artmış ve derinleşmiştir. Edebiyat, insanlık 
durumu içinde bireylerin hem eşsiz, hem bir yanıyla evrensel 
hikâyelerini anlatmaya devam etmektedir. Bu sebeple, edebiyat, 
verili dünya ve gerçeklik karşısında bambaşka dünyalar ve 
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gerçekleri mümkün kılar. Edebiyat ve birey arasındaki ilişkiyi 
yazar, metin ve eleştiri boyutlarıyla tartışmayı amaçladığımız 
bu sayıda, birey sorunsalını benlik algısı, mistisizm, toplumsal 
cinsiyet gibi kavramlar çerçevesinde değerlendiren çalışmaların 
yanı sıra felsefi bir problem olarak ele alan ve meseleye teorik 
anlamda katkı sunan metinlere de yer verdik. 

Monograf’ın dördüncü sayısının odağı: “Kuram 
ve Yöntem Tartışmaları”. Önümüzdeki sayıda edebiyat 
eleştirisinin/incelemelerinin yöntemsel problemleri, terminoloji 
meselesi, edebi türlerin tanımlanması, okuma pratiklerindeki 
nesnellik sorunu, ideolojinin eleştiriye etkisi gibi konuları 
tartışmaya açacağız.

Mardin Artuklu Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü 
Kürt Dili ve Kültürü Anabilim Dalı ile Boğaziçi Üniversitesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 26 Nisan 2014’te Mardin 
Artuklu Üniversitesi’nde “Ji Duh Heta Îro Di Edebiyatên 
Tirkî û Kurdî de Texeyulên Nasnameyî/Tarihselden Güncele 
Türkçe ve Kürtçe Edebiyatlarda Kimlik Tahayyülleri” başlıklı 
iki dilli bir karşılaştırmalı edebiyat sempozyumu düzenledi. 
Bu sempozyumdan seçilmiş bildirileri yayımlamamıza imkân 
sağlayan Nüket Esen’e ve Remezan Alan’a; yayım sürecinde 
cömertçe yardımını esirgemeyen Erol Köroğlu’na teşekkür 
ederiz. 

Makalelerin değerlendirilmesinde Hülya Adak, S. Elif 
Aksoy, Meltem Gürle, Handan İnci, Süreyya Karacabey, Osman 
Konuk, Halef Nas, Emrah Pelvanoğlu, Senem Timuroğlu, Aslı 
Uçar ve Seda Uyanık öneri ve destekleriyle yazarlara katkıda 
bulundular; teşekkür ederiz. László F. Földényi’ye “Dostoevsky 
Reads Hegel in Siberia and Bursts into Tears (Dostoyevski 
Sibirya’da Hegel’i Okur ve Gözyaşlarına Boğulur)” başlıklı 
makalesini çevirme isteğimizi kabul etme nezaketini gösterdiği 
için teşekkür ederiz.

Bu sayının hazırlıkları sürerken Toronto’dan bir e-mail 
aldık. Nefise Kahraman bizi Franco Moretti tarafından yönetilen 
Stanford Literary Lab’ın çalışmalarından ve laboratuvarın 
yayımladığı raporlardan haberdar etti. Üçüncü sayımızda 
“Literary Lab/ Quantitative Formalism: An Experiment 
(Edebiyat Laboratuvarı/ Sayısal Biçimcilik: Bir Deney)” başlıklı 
raporu yayımlıyoruz. Stanford Literary Lab’ın diğer çalışma 
raporlarını da sonraki sayılarımızda yayımlamamıza izin veren 
Franco Moretti’ye, çeviri sürecindeki sabrı ve anlayışı için 
“editörsever çevirmen” Nefise Kahraman’a teşekkür ederiz.

Melek Aydoğan
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ODAK:
Edebiyatta Bireyin Hikâyesi

XV. Yüzyıl Osmanlı Edebiyatında 
Parrhesia: 

Temkinli Vezirler ya da Cesur Dervişler 

Ercan Akyol*
ÖZ

İslam edebiyatlarında adab literatürü başlığı altında yazılmış olan eser-
ler bir hükümdarın nasıl olması gerektiğini konu alırlar. Bu eserler-
de hikâyeler, anekdotlar ve nasihatler yoluyla ideal hükümdarın port-
resi çizilir. İktidar eleştirisinin burada önemli bir işlevi vardır. İktidar 
eleştirisi hem öznenin hakikatle kurduğu ilişkiyi göstermesi bakı-
mından hem de iktidarı dizginleme açısından adab literatürünün te-
mel hareket noktalarından biridir. Bu çalışmada Michel Foucault’nun 
parrhesia/doğruyu söylemek kavramı üzerinden XV. yüzyıl Osmanlı ede-
biyatının çeviri eserleri arasında yer alan Kelile ve Dimne ile Gülistân 
örneklerinde iktidar eleştirisinin nitelikleri ve olanakları tartışılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Parrhesia, Adab, Kelile ve Dimne, Gülistân, İktidar

Parrhesia  in XV. Ottoman Literature:
Cautious Viziers or Brave Dervishes

ABSTRACT
Islamic literary works written in the scope of the adab literature discuss 
how a sovereign should be. In these works, portraits of the ideal sovereign 
are drawn via stories, anecdotes and advice. Criticism of rulership has an 
important function here, as it is the starting point of adab literature. This 
starting point indicates both the relationship between the subject and truth, 
and the restraint put upon rulership. In this study, the characteristics and 
possibilities of the criticism of rulership found in the XV. century Ottoman 
translations of Kalila wa Demna and Golestân are discussed via Michel 
Foucault’s notion of parrhesia/freedom of speech.
Keywords: Parrhesia, Adab, Kalila wa Demna, Golestân, Rulership

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



O
DA

K

monograf 2015/3

xv. yüzyıl Osmanlı Edebiyatında Parrhesia  • 1312 • Ercan Akyol

“[Diogenes’e] Dünyada en güzel şeyin 
ne olduğu sorulduğunda, ‘konuşma 
özgürlüğü’ dedi.” 
Diogenes Laertios, Ünlü Filozofların 
Yaşamları ve Öğretileri.

1430 yılındaManyasoğlu lakabıyla tanınan Mahmûd b. Kâdî-i 
Manyâs, II. Murad’a mensur olarak hazırlamış olduğu 

Gülistân tercümesini sunar. Burada yer alan hikâyelerden biri1 
bir padişah, derviş ve vezir arasında geçer. Hikâyeye göre, 
bir gün bir padişah ve maiyeti bir çölde dünya işlerinden elini 
eteğini çekmiş bir dervişin önünden geçerler; ancak derviş hiç 
oralı olmaz. Bu durumdan rahatsız olan padişah, vezirine “bu 
dervişler taifesi hayvanlara benzerler, yol yordam bilmezler, 
insanlıktan nasiplerini almamışlardır” diye söylenir. Bunu 
duyan vezir, hemen dervişe seslenip yeryüzü padişahının onun 
önünden geçtiğini ve dervişin padişaha hizmet etmeyerek 
adaba aykırı davrandığını söyler. Derviş, vezire şöyle cevap 
verir: “Padişahına de ki, hizmet ancak hizmetten karşılık olarak 
bir iyilik elde edeceklerden beklenir, bu durumda benden 
hizmet etmemi bekleme. Çünkü reaya gözetilmek için vardır, 
padişaha hizmet için değil!” Dervişe göre padişah her ne kadar 
para, mal ve mülk sahibi olsa da onlar fakirlerin koruyucusu 
olmalıdırlar. Koyun çoban için değil, çoban koyuna hizmet 
etmek için vardır. Padişah, dervişin cevabından çok etkilenir 
ve dervişe kendisinden bir istekte bulunmasını ister. Derviş 
ona, Diogenes’in İskender’e verdiği meşhur cevaba benzer bir 
cevap verir: “Senden isteğim, bana zahmet vermemendir.”Bunu 

duyan padişah, dervişten kendisine bir nasihat vermesini ister. 
Derviş ona “bir an önce kendine gel, şu anda mal, mülk ve para 
sahibisin ancak bunlar geçicidir.” der ve oradan uzaklaşır. 
 II. Murad’ın bir padişah olarak bu hikâye hakkında ne 
düşündüğünü hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz ancak bu hikâye 
bize edebiyat yoluyla iktidarı eleştirmenin ve ona nasihat 
vermenin imkânlarını gösterir. Hikâyede yer alan eleştiri ve 
nasihat, iktidarı dizginlemek, ona “haddini bildirmek” işlevine 
sahiptir: “mücerred dervîş” tüm riskleri göze alarak, padişahı 
eleştirir; eleştiriyi haklı bulan padişah, iktidarının sınırlarını 
kavrar ve dervişten bir nasihat ister. Böylece iktidarın ufku 
eleştiri ve nasihat yoluyla çizilmiş olur.
 Dervişin padişaha cevap olarak verdiği “dilerem ki 
bana zahmet virmeyesin” ifadesi iktidarı eleştiri noktasında 
Diogenes’in ortaya koyduğu tavrın bir benzeridir2. Çünkü 
o da tıpkı yukarıdaki hikâyedeki derviş gibi bir monark ile 
(İskender) konuşmakta ve ona istediğini söyleyebilmektedir. 
İktidarı eleştirmek, onun karşısında özgürce konuşabilmek, 
ona doğruyu söylemek yöneten-yönetilen ilişkisi bağlamında 
evrensel bir “etki-tepki” durumunu imler. Yönetilen ve 
eleştiren, eleştiri ediminde bulunur; yöneten ve eleştirilen 
bunun karşısında olumlu ya da olumsuz bir tepki verir. Bu 
durum her ne kadar evrensel olsa da yazılı tarih içerisinde 
onun bir kavram hâlinde ilk ortaya çıktığı yer Antik Yunan’ın 
tragedyalarıdır. Michel Foucault’nun bu tragedyalardan ve 
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bunlara ilaveten dönemin felsefe metinlerinden yola çıkarak 
tartıştığı ve tanımladığı kavramın adı parrhesiadır. Parrhesia, 
“doğruyu söylemek”, “özgürce konuşmak”, “dürüst konuşmak” 
gibi anlamlara gelen ve özne ile hakikat arasındaki ilişkiyi, 
iktidarı eleştirmek bağlamında gerçekleştiren bir eylemdir. Bu 
yazıda Foucault’nun teorik arka planını oluşturduğu parrhesia 
kavramı üzerinden, İslâmî adab literatürü içerisinde yer alan 
“nasihat/öğüt” ve “doğru söylemek” kavramlarını tartışacağım. 
Böylece XV. yüzyıl Osmanlı edebiyatı içerisinde iktidarı 
eleştiren öznenin, hakikat ile kurduğu ilişkiyi bütün Osmanlı 
edebiyatını kapsayacak şekilde olmasa da, en azından konuya 
giriş için kılavuz niteliğinde bir çalışma olarak ortaya koymaya 
çalışacağım3. Böylece öznenin en azından iktidarı eleştirme 
bağlamında kendini ne yönde şekillendirmeyi/kurmayı 
seçtiğini ya da seçmediğini bir yönüyle de olsa görebiliriz. 
Konuyu bu denli kısıtlı tutmamın sebebi, Osmanlı’da eleştiri 
konusunun metinsel bazda epey büyük bir yer kaplaması ve 
gerek kronikler ile devlet belgelerinde gerek edebiyatın birçok 
türünde -mersiye, hiciv, hezeliyat, gazel vs.- bunun örneklerine 
rastlanabilecek olmasıdır. Buna rağmen klasik dönem Osmanlı 
edebiyatında iktidar eleştirisi, sayısal açıdan iktidar övgüsü 
kadar büyük bir yer tutmaz. Çünkü iktidarı eleştirememe 
eylemi, sıkı bir şekilde patronaj kavramıyla ilgilidir. Osmanlı 
edebiyatının klasik dönem ürünlerinde padişahın eleştirilmesine 
sıkça rastlayamama sebebimiz de budur. Çünkü Osmanlı 

edebiyatı temelinde patronajın bulunduğu ve hâmilere sunulan 
eserlerin oluşturduğu bir edebiyattı. Bu durumda bir musahibin 
velinimetini eleştirmesi, işin doğası gereği, gerçekleşmesi 
imkânsız olmayan fakat nadir olan bir durumdur.4 Ancak 
edebiyat söz konusu olduğunda çoğu şeyi kesin genellemelere 
dayandırıp işin içinden çıkmak söz konusu olamaz. Çünkü nadir 
ya da dolaylı da olsa kesin olduğuna inanılan birçok durumun 
aksi de aynı anda var olabilir. Buna ek olarak Osmanlı klasik 
düzeninin XVII. yüzyılda değişmeye başlaması, edebiyat 
metinlerinde de kendini göstermiştir. Adab literatürü özelinde 
bu durum imparatorluğu “düze çıkartma” yolunda sayısız risale, 
layiha, nasihatname, siyasetname yazılmasına sebep olacaktır. 
Ancak bu çalışmada yalnızca XV. yüzyıl Osmanlı edebiyatının 
iki kanonik metni tartışma konusu edilmiştir. Bu iki eser, 
İslamî dünya algısında amaçlananı ve ideal olanı yansıttığı 
için eleştiri kavramının teorik zeminine ışık tutmaktadır. Zaten 
Osmanlı toplumunda eleştirinin pratik zeminini sadece edebiyat 
metinlerinden yola çıkarak gösterebilmek mümkün değildir.
 Bu karşılaştırmada temel metin olarak XV. yüzyılda 
yapılmış bir Gülistan tercümesi ile XIV. yüzyıl sonunda 
yazılıp XV. yüzyılda istinsah edilmiş bir Kelile ve Dimne 
tercümesini kullanacağım. Her iki metin de Osmanlı edebiyatı 
düşünüldüğünde kurucu metinler olarak kendilerinden sonraki 
edebiyatı doğrudan etkilemişlerdir. Bu sebeple böyle bir yazıda, 
kanon açısından popüler sayılan iki metin üzerinden böyle bir 
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tartışmayı yürütmek genel yargılara varmayı mümkün kılacaktır.
 İktidara Doğruyu Söylemek 
 Michel Foucault 1983 yılında California Üniversitesi’nde 
verdiği bir dizi derste Antik Yunan’ın edebiyat ve felsefe 
metinlerinden yola çıkarak iktidarı eleştirme konusu üzerinde 
durur. Burada onun ele aldığı temel kavramın adı parrhesiadır. 
Foucault’nun belirttiğine göre sözcük ilk olarak Euripides’te 
karşımıza çıkar ve sonrasında da Antik Yunan edebiyatında 
sürekli olarak kullanılır (9).  Parrhesia genel geçer anlamda 
doğruyu söylemekten çok, iktidara doğruyu/hakikati söylemek 
ve onu eleştirmek anlamını taşır:

Parrhesia, konuşmacının dürüstlük yoluyla hakikatle 
belli bir ilişki kurduğu, tehlike yoluyla kendi hayatıyla 
belli bir ilişki kurduğu, eleştiri yoluyla kendisi ya da 
öteki insanlarla belli bir ilişki kurduğu (özeleştiri 
ya da öteki insanların eleştirisi), özgürlük ve ödev 
yoluyla da ahlâkî kuralla özgül bir ilişki kurduğu 
bir sözel etkinlik türüdür. Daha kesin bir ifadeyle 
parrhesia, konuşmacının hakikatle olan kişisel 
ilişkisini ifade ettiği, hakikati anlatma eylemini başka 
insanlara (ve aynı zamanda da kendisine) yardım edip 
onların durumunu düzeltme amacını taşıyan bir ödev 
gibi gördüğü ve bu nedenle hayatını riske attığı bir 
sözel etkinliktir. Parrhesiada konuşmacı özgürlüğünü 
kullanır ve kandırma yerine dürüstlüğü, sahtelik ya 

da sessizlik yerine hakikati, hayat ve emniyet yerine 
ölümü, yaltaklanma yerine eleştiriyi, kendi çıkarını 
koruma ve ahlâkî kayıtsızlık yerine ödevi tercih eder 
(16-17).

 O hâlde parrhesia her zaman yönetme erki bağlamında 
güçsüzden güçlüye yönelik bir eleştiridir. Bu eleştiri, önce 
eleştiriyi yönelten kişinin, yani parrhesiastesin kendi benliğinde 
başlar. Gerçekleşmekte olan bir haksızlığa karşı kişi önce kendini 
eleştirir, bu eleştiri parrhesia kullanan kişinin bireyselliğinin 
farkında olduğu anlamına gelir. Çünkü o kendine dışarıdan bir 
gözle bakıp, eleştiri yöneltebilmekte ve bu doğrultuda kendini 
inşa edebilmektedir. Özeleştiriden sonra eleştiri yön değiştirip 
haksızlığa yol açan kişiye/kuruma yönelir. Bu durumda her zaman 
için eleştiriyi gerçekleştiren kişi bir risk altındadır. Çünkü iktidar, 
doğası gereği eleştirilmeyi sevmez. Dolayısıyla parrhesiastesler, 
canları pahasına bu eleştiriyi dile getirmiş olurlar. Çünkü bu 
onlar için hakikati ortaya koyma yolunda ahlâkî bir ödevdir. 
 Foucault’nun teorik bir zemine yerleştirdiği bu kavram, 
iktidarın olduğu her yerde olan evrensel bir kavramdır. 
Dolayısıyla parrhesia zaman ya da mekânla sınırlı bir kavram 
değildir.5 Ancak tüm bu tanımların ötesinde, parrhesianın toplum 
ve iktidar ilişkisinde çok temel bir işlevi vardır. Bu işlev, bireyin 
özgür konuşma hakkına sahip olup, iktidarı yanlış yaptığını 
düşündüğü şeyler konusunda eleştirerek onu sınırlandırma 
çabasıdır:
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Eğer özgür konuşma (parrhesia) hakkına sahip 
değilseniz, iktidarın hiçbir türünü kullanmanız 
mümkün değildir ve bu nedenle bir köleyle aynı 
statüye sahip olursunuz. Dahası, eğer vatandaşlar 
parrhesiayı kullanamazlarsa, hükümdarın iktidarına 
karşı koyamazlar. Ve eleştiri hakkı olmazsa, bir 
hükümdar tarafından kullanılan iktidarın sınırı 
olmaz [...] Zira sınırsız iktidar delilikle doğrudan 
bağlantılıdır. İktidarını kullanan insan, ancak onu 
eleştirmek ve böylece iktidarına ve emirlerine bir 
sınır koymak üzere parrhesia kullanan biri varsa bilge 
olabilir. (24)

 Antik Yunan söz konusu olduğunda Foucault üç ayrı 
parrhesia türü olduğunu söyler: demokratik, monarşik ve felsefî 
parrhesia. Demokratik parrhesia, Yunan site devletlerinde iktidar 
ve herhangi bir vatandaş arasında olabilir; kişiler (erkek ve site 
vatandaşı kabul edilenler) mecliste, agorada her yerde parrhesia 
haklarını kullanmakta özgürdürler. Helenik monarşilerin 
yükselmesiyle birlikte parrhesia kavramının kullanıcısı ve 
bağlamı değişir. Parrhesia, iktidar ve vatandaş ikiliği ve agora 
bağlamından, hükümdar ve maiyeti ile saray bağlamında 
kullanılmaya başlar. Felsefî parrhesia ise, parrhesiayı doğrudan 
doğruya bir yaşam biçimi olarak ele alıp, onu içselleştirmeyi 
tartışan ve parrhesia kullanan öznenin filozof olduğu bir diğer 
parrhesia türüdür. Batı’daki bu üç parrhesia türü eş zamanlı 

olarak var olmuştur. Bu yazıda ele alacağım ürünler İslamî 
bir monarşi olan Osmanlı Devleti’nin XV. yüzyılına ait edebî 
eserler olduğu için Foucault’nun üzerinde durduğu üç parrhesia 
türünden ikincisi olan monarşik parrhesia üzerinde daha detaylı 
duracağım.
 Foucault’ya göre Antik Yunan’da demokratik parrhesianın 
en temel niteliği, onun vatandaş sayılan bireyler ve bir araya 
gelip bir meclis oluşturan vatandaşlar arasında kullanılması ve 
agorada ortaya çıkmasıdır (19). Çünkü demokrasinin en temel 
özelliklerinden biri insanların konuşma özgürlüğünün olmasıdır.  
Ancak monarşik parrhesiada özne ve mekân yer değiştirir. 
Monarşik parrhesiada, kamusal nitelikli bir konuşmanın yerini 
hükümdar ile maiyeti arasında -İslam literatüründe bu kişi 
genelde bilge bir vezirdir- gerçekleşen bir parrhesia etkinliği 
alır:

Devletin monarşik yönetim biçiminde, danışmanın 
ödevi krala karar süreçlerinde yardımcı olmak ve 
onun görevi kötüye kullanmasını engellemek üzere 
parrhesia kullanmaktır. Parrhesia hem kral, hem de 
kralın yönetimindeki halk için gerekli ve yararlıdır. 
Hükümdarın kendisi parrhesiastes değildir; ama iyi 
yöneticinin özelliklerinden biri, parrhesia oyununu 
oynayabilmesidir. O hâlde iyi bir kral gerçek bir 
parrhesiastesin kendisine söylediği her şeyi kabul 
eder. Kararlarına yönelik eleştirileri dinlemek onun 
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için can sıkıcı olsa bile... Bir hükümdar, dürüst 
danışmanlarını göz ardı eder ya da söylediklerinden 
dolayı onları cezalandırırsa, bir tiran olduğunu 
göstermiş olur (Foucault: 19).

 Michel Foucault’nun yukarıdaki ifadeleri İslamî adab 
literatürü içinde yer alan siyâsetnâme, pendnâme, nasihatnâme 
vb. türlerin işleviyle doğrudan doğruya ilişkilidir. Onun kavramı 
tanımlarken kullandığı dürüstlük, tehlike, eleştiri, görev, bilgelik 
gibi kelimeler aynı zamanda adab literatürünün de anahtar 
kelimeleridir. Özellikle monarşik parrhesia türü, İslamî adab 
literatüründe yer alan iktidar eleştirisini ve ona nasihat vermenin 
sebeplerini doğrudan doğruya karşılar. Bilindiği üzere bu tür 
metinler yöneticilere hitaben yazılmıştır. Bu kitaplar yoluyla 
hükümdar kötü bir yönetimden uzak tutulmaya çalışılır (ayrıntılı 
bilgi için bkz. Levend, 1962: 168). Kelîle ve Dimne, Nizamü’l-
Mülk’ün Siyasetnâme’si, Keykâvus’un Kâbûsnâme’si, Sadî’nin 
Bostân ve Gülistân’ının ilk bölümleri doğrudan bu konuda 
yazılmış türün kanonik metinleridir. 
 Meseleye daha geniş bir ölçekle bakarsak bütün adab 
literatürünün iktidara doğruyu söyleme ve onu doğru yola 
sokma çabasıyla birebir bir ilişki içinde olduğunu görebiliriz. 
Ancak Osmanlı monarşisindeki şartlar (zamansal, mekânsal, 
toplumsal, dinî, ekonomik vs.) Antik Yunan’daki şartlar ile 
aynı olmadığından parrhesia, özünü korumak kaydıyla, bazı 
farklılıklarla karşımıza çıkacaktır. Makalenin geri kalan kısmında 

işte bu benzerlik ve farklılığın Osmanlı edebiyatında ne şekilde 
ortaya konduğu üzerinde duracağım. Böylece o dönemde iktidar 
eleştirisi bağlamında bireyin hakikatle kurduğu ilişkide kendini 
ne ölçüde inşa edebildiğini teorik anlamıyla göstereceğim. 
Ancak ana tartışmaya geçmeden önce adab literatürü üzerinde 
kısaca durmayı, konunun anlaşılır olması ve daha derinlikli bir 
tartışmayı olanaklı kılması bakımından yararlı görüyorum.
 Adab Literatürü
 İslam edebiyatlarında ideal insan olmak için gerekli 
görülen kurallar bütününü anlatan bu edebiyat sahası “adab 
literatürü” olarak adlandırılır. Charles Pellat “Adab” adlı 
yazısında adab kelimesinin, davranış, tutum, tavır gibi anlamlara 
geldiğini söyler ve kelimenin, klasik İslam edebiyatında, belli 
bir edebiyat dalını işaret ettiğini ifade eder (1983). Buna göre 
adab, 

Kur’ân’a dayalı bilgilerden ve geleneksel öğretilerden 
ayrı olarak atalardan miras kalan pratik ahlak ve aynı 
zamanda eğitici unsurlardan oluşan, hayattaki tüm 
durumlar karşısında uygun bir şekilde davranmayı 
öğrenmek isteyen bir kişinin ihtiyacı olan kurallar 
bütünüdür (1983).6

Adab literatürünün içeriği bu kurallardan meydana gelir. 
Kuralların uygulamasındaki ortak nokta Djelal Khaleghi-
Motlagh’ın İranî adab literatürünü incelediği yazısında 
belirttiğine göre, adab her konuda itidalli/ölçülü (endâze) 
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olmaktır, böylece kişi düşüncede, sözde ve işte incelik 
kazanacaktır (1982).

Charles Pellat’a göre, adab literatürü üç kategoriden 
oluşur: “(i) etik yazıları içeren nasihate dayalı adab, (ii) yüksek 
sınıf için yazılmış olan nükte ve anekdotlardan oluşan şiir ve düz 
yazı parçaları (kültürel adab), (iii) yöneticiler, entelektüeller ve 
idareciler için yazılmış olan el kitapları ve rehberler, (meslek 
ve eğitime dayalı adab)” (1983). Buna göre adab literatürünün, 
yönetici sınıf üyelerini olaylar ve durumlar karşısında eğitme 
konusunda bir işlevi olduğu görülür. Bu eğitim, aynı zamanda 
edebiyat yoluyla iktidarı eleştiri noktasında da bir işleve sahiptir. 
Pellat’ın tasnifini esas alacak olursak ilk iki sınıftaki kitaplarda 
iktidara, nasihat ve nükte/anekdotlar yoluyla bir sınır koymaya 
çalışılır. Bu sınır, yani edep sahibi olmak itidal kavramı ile 
tanımlanabilir. Bilindiği gibi Osmanlı kültüründe kişinin mutedil/
itidalli olması, onun “edepli” olduğunun göstergesidir. Çünkü 
mutedil olmak aşırılık ile duyarsızlığın ortasında yer alır; ki bu 
da “haddini bilmek” demektir7. Dolayısıyla adab literatürünün 
işlevinin, edebiyat üzerinden okuyucusuna haddini bildirmek, 
onu mutedil olmaya yönlendirmek ve sonucunda da ondan 
“erdemli” ve “edepli” bir kişi yaratmak olduğu söylenebilir. 
Bu yönüyle adab literatürü her zaman ideal olanı hedefler ve 
okuyucusunun (matbaa öncesi toplumlar için “dinleyicisinin” 
daha doğru bir tabir olacaktır) buna ulaşması için bir araç 
vazifesi görür.

Bu türdeki metinlerde benimsenen dünya görüşü, İslam 
edebiyatlarında yer alan birçok türde kendini gösterir. Halil 
İnalcık  Has-Bağçede ‘Ayş u Tarab adlı eserinde nasihatnâmelerde 
adab konusunda yer alan bilgilerin, aşk mesnevilerinde 
(Nizamî’nin Hamse’sindeki gibi) dahi görülebileceğini belirtir 
(17). Örneğin Şeyhî’nin Husrev u Şîrîn’i de Cem Sultan’ın 
Cemşîd u Hurşîd’i de esasında birer aşk mesnevisi olmalarına 
rağmen, adab literatürü içerisinde değerlendirilebilirler. Her iki 
mesnevide de şehzadeler âşık oldukları kişiye kavuşmak için 
çaba gösterirler. Bu çabalar ve tecrübeler onları olgunlaştırır ve 
mesnevinin sonunda ideal bir hükümdar hâline gelirler. İşte her 
iki mesnevide de onları olgunlaştıran bu süreçte şehzadelerin 
aldığı nasihatler, öğrendikleri, tecrübeleri adab literatürünün 
dünya görüşü ile paraleldir. Buna göre aşk mesnevilerindeki 
kişiler, adab literatürünün dünya görüşüne uygun davrandıkları 
ölçüde olumlanırlar. Mesneviler dışında kasidelerde yer alan 
hükümdar methiyeleri de doğrudan doğruya adab literatüründe 
kurgulanmış olan ideal hükümdarı yansıtırlar. Dolayısıyla adab 
literatüründeki dünya algısının İslam edebiyatlarında kapsayıcı 
bir yeri olduğu söylenebilir.
 XV. Yüzyılda Osmanlı Edebiyatında Kelile ve Dimne  
 ile Gülistan Çevirileri
 Kökeni eski Hint hikâyelerine kadar giden 
adab literatürünün, İslamiyet içinde etkili olması Carl 
Brockelmann’ın dikkat çektiği üzere Kelîle ve Dimne’nin 
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Arapçaya çevrilmesinden sonra olmuştur (503). Brockelmann’a 
göre İbnü’l-Mukaffa’nın VIII. yüzyılda Pehleviceden yaptığı 
çeviriden sonra Kelîle ve Dimne, İslam edebiyatları içinde 
defalarca kopyalanmış, tercüme edilmiş ve zaman içinde bu 
türde birçok hikâye yaratılmıştır (503). Osmanlı edebiyatı da 
İslamî bir edebiyat olarak bu etkinin dışında değildir. 
 Hellmut Ritter, M.Ö. 300 civarında Hindistan’da 
yazılmış olan Kelîle ve Dimne (Pança Tantra) ve buna benzer 
enderznâme, pendnâme tarzındaki kitapların padişahlara öğüt 
vermek ya da şehzadeleri eğitmek için yazıldığını söyler (2011: 
89). Eserde, hayvanların başından geçen olaylar, çerçeve 
hikâyeler biçiminde, yöneticilere ideal bir hükümdar olmanın 
şartlarını anlatmak için kurgulanmıştır. Hikâyeler alegorik bir 
biçimde kurgulanır ve hikâyelerde yer alan hayvanlar tek bir 
özelliği ile (sadece kurnaz, güçlü, hilekâr ya da zeki olması gibi) 
kurguda yer alırlar. Kelîle ve Dimne doğrudan siyasetname, 
pendname gibi bir başlık taşımasa da eserin içerik bakımından 
türünü Zehra Toska şu şekilde değerlendirir:

“Hükümdarlara ve diğer devlet yöneticilerine, 
devlet idaresinde gerekli olan bilgileri ve aynı 
zamanda ahlakî meziyetlerle donanmış, âdil, akıllı 
ve güçlü olma yollarını, hikemi öğütler, vecizeler ve 
atasözleriyle bezenmiş hikâyelerle sunan Kelile ve 
Dimne kitabı her zaman padişahların ilgisini çekmiş, 
ilk çevirileri de onların arzularıyla gerçekleşmiştir. 

Öğretisinin temeli adalet, din ve iyi ahlâka dayanır. 
Tanrının yeryüzündeki gölgesi olan padişahlar, dine 
dayalı, âdil, cömert, bağışlayıcı, yumuşak, ayrıca 
zâlimlerden hesap soran, herkese seviyesine göre 
davranan, her şeyden önce aklına bilgisine güvenen 
niteliklerle donanmış olmalıdır.  Bu açıdan Kelile ve 
Dimne bir siyaset ve ahlâk kitabıdır.” (1991: 355)

Dolayısıyla Kelîle ve Dimne’nin İslam edebiyatlarındaki yeri 
düşünülürse, onun İslamî adab literatürü içerisinde kurucu 
metinlerden biri olduğu anlaşılacaktır. 
 Kelîle ve Dimne’nin Osmanlı edebiyatı içerisindeki 
ilk çevirilerinden biri Mesud’un XIV. yüzyılda “Tat dilinden 
Türkçeye dönderdüm” (Mesud: 438) dediği metindir8. Bu metin 
XIV. yüzyılda çevrilmiş ve Aydınoğulları’ndan Umur Bey’e 
sunulmuştur; fakat benim alıntı yaptığım nüsha 1490 yılında 
İnöz’de (günümüzde Enez) istinsah edilmiştir. Yani Osmanlı 
topraklarında çoğaltılmıştır. Mesud’un çevirisi hâricinde 1490 
yılına gelinceye kadar, I. Murad’a sunulmuş bir Kelîle ve Dimne 
çevirisi daha vardır (Gotha Yazması). Eserin 1479 yılında 
istinsah edilmiş olan bir kopyası daha bulunmaktadır (ayrıntılı 
bilgi için bkz. Toska 1989: 19-35).9

 Mesud’a ait olan çeviriyi Osmanlı edebiyatındaki diğer 
Kelîle ve Dimne çevirilerinden ayıran epey önemli bir kısım 
vardır. Bu kısım metnin sonunda bulunan “Ve Hâzâ Zeylun 
Zeyyelehûbihî Gayruhû Bi’smi’llâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm” 
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başlıklı bölümdür10. Bu bölüm yukarıda andığım nüshalarda 
bulunmaz; hatta XVI. yüzyıldaAli Çelebi’nin yapmış olduğu 
bir başka Kelîle ve Dimne çevirisi olan Humâyûn-nâme’de de 
bulunmaz. Bu zeylin özelliği hükümdar ve bilge vezir arasındaki 
ilişkiyi iktidarı kullanma ve kısıtlama noktasında her yönüyle 
gözler önüne sermesidir. Bu da bize parrhesia kullanımının 
makro ölçekte İslam monarşisindeki mikro ölçekte ise Osmanlı 
monarşisindeki teorik durumunu gösterecektir. 
 Bu doğrultuda, yani XV. yüzyıl Osmanlı edebiyatı 
üzerinden hükümdar ve vezir arasındaki ilişki bağlamında 
konu edebileceğimiz bir başka metin ise 1430 yılında Mahmûd 
b. Kâdî-i Manyâs tarafından çevrilip II. Murad’a sunulmuş 
olan Gülistan çevirisidir. Bilindiği gibi Bostan da Gülistan da 
adab literatürü kanonunda okunma, tercüme edilme ve istinsah 
edilme bakımından ilk sıralarda yer alan eserlerdendir.11Djelal 
Khaleghi-Motlagh’ın da bu konuda belirttiği üzere, adab 
literatürü bağlamında en tipik eserlerden biri Sadî’nin Bostân’ı 
ve Gülistan’ıdır (1983). Parrhesia kavramı üzerinden Mahmûd 
b. Kâdî-i Manyâs’ın yaptığı Gülistan çevirisinin “Bâb-ı Evvel 
Der Sîret-i Pâdişâhân” başlıklı bölümü ile Kelîle ve Dimne’de yer 
alan zeylin paralel okunması, XV. yüzyıldaki iktidar eleştirisinin 
teorik arka planını aydınlatması bakımından bize bazı ipuçları 
sunacaktır. Ancak edebiyat eserlerini merkeze alıp, dönem 
hayatıyla ilgili genellemeler yapmak her zaman bazı boşluklar 
içerir. Çünkü hayatın realitesi ile edebiyat arasındaki örtüşme 

her zaman birebir değildir; özellikle adab literatürü gibi ideal 
olanı arayan bir tür düşünüldüğünde, genelde olan değil, olması 
beklenen ve istenen şeyler metinde yer alır. Bu sebeple adab 
literatürü gibi bir tür üzerinden XV. yüzyıl Osmanlı toplumunda 
iktidarı eleştirmenin olanaklarını tartıştığımızda, edebiyat 
metinlerinin gerçekte olanı ne kadar yansıttığını tam anlamıyla 
bilemeyiz. Ancak kuşkusuz ki bu metinler gerçekte olması 
bekleneni, ulaşılmak isteneni yansıtırlar. Çünkü bu metinler, 
yönetici kesim için oluşturulmuş adab, eğitim kitaplarıdır. 
İşte bu yüzden burada XV. yüzyıl Osmanlı monarşisi ile ilgili 
genellemeler yapmak yerine, edebiyat metinleri üzerinden, 
Osmanlı monarşisinin teorik arka planının ne olmasının 
beklendiği yönünde bazı çıkarımlarda bulunmak daha doğru 
olacaktır. Bu çıkarımlar da bize, parrhesia kavramı üzerinden, 
öznenin hakikat ile kurduğu ilişkinin temelinde kendini nasıl 
inşa ettiğini gösteren bazı ipuçları verir. Çünkü öznenin kendini 
iktidar bağlamında inşa etme süreci, yöneten (iktidar) ve 
uyaranın (eleştiren) hakikat karşısında takındığı tavra (adab) 
dayanır. 
 Kelile ve Dimne ile Gülistan’da Parrhesia
 Bir önceki bölümde Mesud’un çevirisinde yer alan 
zeylde parrhesia kavramı üzerinden iktidar ve bilge vezir 
arasındaki ilişkinin tüm yönlerini görebileceğimizi söylemiştim. 
Bunu görebilmemiz için bahsi geçen zeylin konusu genel 
hatlarıyla bilinmelidir. Hikâyenin özeti şöyledir: İskender12 
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Hint hükümdarı Fûrek bin Fûr’u yendikten sonra ülkenin 
yönetimini kendi adamlarından birine bırakır ve Hindistan’dan 
ayrılır. Ancak halk, İskender’in yönetici olarak bıraktığı bu 
adamı başında istemez ve onun yerine yenik hükümdarın 
oğlu Dâbeşlîm’i geçirir13. Dâbeşlîm kısa süre içinde ülkede 
huzuru sağlar ancak gücü arttıkça, zalim bir hükümdar olur. 
Dâbeşlîm’in zalimliği arttıkça halkı/raiyeti buna dayanamaz 
hâle gelir. Bunlar yaşandığı sırada, olanlardan kendini 
rahatsız hisseden Brahman rahiplerinden Bîdpây-ı Hakîm adlı 
“dürlüfazl ve hikmet ve ilm içinde marûf ve meşhûr” (Mesud 
420) bir bilge vardır. O, Dâbeşlîm’in “sevâb yolın koy[ub] 
hak işden dön[üb] ve fitne odını yandırdı[ğını] ve zulm seylin 
raiyyet üzerine revân kıldı[ğını]” (420) görüp öğrencileriyle 
bu zalimliği nasıl durduracaklarını tartışır. Öğrencilerinin 
uyarılarına rağmen Bîdpây, Dâbşelîm’in karşısına çıkar ve ona 
yanlış yolda olduğunu söyler ve bu yanlıştan dönmek için ona 
bir hükümdarın nasıl olması gerektiği konusunda nasihatler 
verir. Dâbşelîm ilk başta bu sözlere kızsa da, kısa zamanda bu 
nasihatlerin kıymetini anlar; çünkü o padişahların bilgilerinden 
dolayı bilgelere muhtaç olduğunu düşünmektedir. Böylece 
Bîypây’ın Dâbeşlîm’e verdiği nasihatler sonucunda, Dâbeşlîm 
adil bir hükümdar olur ve ülke işleri yoluna girer, halk huzura 
erer. Bunun üzerine Dâbeşlim, Bîdpây’dan devlet yönetimi 
konusunda bir kitap yazmasını ister ve sonuçta Kelîle ve Dimne 
ortaya çıkmış olur.

 Parrhesia kavramı ile ilgili olarak bu hikâye bize birçok 
ipucu verir. Bunların temeli, iktidarın zulmüne dayanır. Yani 
hikâyenin başlatıcı öğesi parrhesia yoluyla dizginlenmesi 
gereken bir iktidar olmasıdır. Bu konunun düşünsel izleğini 
Bîdpây ile öğrencileri arasındaki tartışmadan ve sonrasında 
hükümdarın huzuruna varıp ona “doğruyu söyleme”sinden 
çıkartabiliriz. Bu tartışmada Bîdpây, tam olarak Foucault’nun 
monarşik parrhesia kavramının cisimleşmiş hâli gibidir. Bîdpây 
öğrencileri ile yaptığı toplantıya, iktidarın zulmünü engelleme 
konusunda ne yapmaları gerektiğini söyleyerek başlar:

İmdi varalum emr ma‘rûf eyleyelüm kendüzümüzi 
ayruklar içün kalkan kılalum zîrâ Muhammed-i 
Mustafâ buyurmış kim efdalü’l-cihâdi kelimetü 
hakkin ‘inde sultânin câbirin ya‘nî gazâlarun yigregi 
bir zâlim pâdişâh katında doğru söz söylemekdür 
[...] eger biz emr ma‘rûf eylemeyevüz ve anun elin 
yavuz işden baglamayavuz bu fitnenün âfeti bize dakı 
ire ve iş onmakdan ve tedârükden kala imdi bâri ben 
varayın ve diyesi sözi diyeyin tâ kim halkı bu belâdan 
kurtaram yâhôd ben dahi mübtelâ olam. (Mesûd 421).

 Parrhesianın Türkçeye “doğruyu söylemek” olarak 
çevrilebileceğini yukarıda söylemiştim. Buna göre Bîdpây’ın 
“bir zâlim pâdişâh katında doğru söz söylemek” demesi ve 
öğrencilerine iktidarın elini “yavuz işden baglamayavuz” 
diyerek uyarıda bulunması, neredeyse parrhesia kavramının 
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doğrudan bir tanımıdır. Bu kısa pasajdan Bîdpây’ın, doğruyu 
söylemenin/parrhesia kullanmanın ahlakî yükümlülüğünü 
de kendi üstünde hissettiğini görebiliriz. Eğer onun gibi bir 
bilge bu yanlışlığı hükümdara söylemezse (onun “diyesi sözi 
diyeyin” demesi doğrudan “özgürce konuşayım/parrhesia 
kullanayım” şeklinde düşünülebilir) ve onu uyarmazsa, hem 
halk hem de kendi bu beladan olumsuz yönde etkilenecektir. 
Bu da monarşik parrhesia kullanımında vezirin, halkın iyiliği 
için iktidarı eleştirmesine paralel bir davranıştır. Bîdpây’ın 
gerekçeleri karşısında öğrencileri kendi endişelerini açıklarlar:

[...] endîşe geçürürüz kim su içinde nehengile [timsah] 
bile yüzmek ‘akldan yavlak ırakdur [...] bu bir cihân 
görmedük yigit pâdişâhdur eyüye yavuza vâkıf 
olmaduk kişidür [...] korkaruz kim senün sohbetün 
hakkın bilmeye, cebbârlık ve cevr vechinden bir söz 
diye kim senün hatırın güfte ola. (Mesûd 429)

 Parrhesia kavramının tanımlayıcı yönlerinden biri de 
parrhesia kullanacak kişinin bu eylem sırasında hayatını riske 
atacak olmasıdır. Bîdpây’ın öğrencileri, timsah ile aynı suda 
yüzmek metaforu üzerinden bu tehlikeye bir gönderme yapar. 
Ancak Bîdpây bu riski göze alır ve Dâbeşlîm’in karşısına 
ona bir öğüt vermek için çıkar. Bu durumda onu monarşik 
parrhesia kavramının sınırları içerisinde, bir parrhesiastes 
olarak tanımlayabiliriz. Dâbeşlîm onu huzuruna kabul eder ve 
konuşması için izin verir. Bîdpây, padişaha ömrünün çok olması 

için senâ kılar (Mesud 431) ve ona bir hükümdarda bulunması 
gereken hikmet, akıl, iffet (saknakluk) ve adalet kavramları ile 
ilgili bazı nasihatlerde bulunur. Sonra Dâbeşlîm’e atalarının 
yönetiminde ülke halkının refahının çok yüksek olduğunu 
anlatmaya başlar. Ancak bu durum sıra Dâbeşlîm’e gelince 
olumsuz yönde değişmiştir:

[...] tâcı tahtı sana kodılar, bular doprak içinde menzil 
idindiler bularun revânı sana muntazırdur tâ kim 
bularun sîretin saklayasın ve ‘adl ve eylük eylemekde 
bulara uyasın ve ra‘iyyeti ‘adl ve insâf kanadı altında 
dinlendüresin güneş bigi her birisinün üzerine dogasın 
ve gölge bigi kamusın râhatlık içinde dutasın ve şol tag 
bigi kamusınun yükin götüresin ve şol bulıt bigi dükeli 
susamışları kandurasın ve sen ey yüksek himmetlü ve 
yeni devletlü bir kezden zulm ve cevr odın yandurdun 
ve geçmiş ataların eyü adın yilevirdün ve hîç endîşe 
kılmazsın senün fermânundan yukarı fermân var ve 
bu cihândan sonra cihân var imdi ol bindigün tûsen 
atın dizginin andan ilerü çekgil kim kolanı üzülmedin 
ola ve ayagun dirlik üzengüsinden taşra çıkmadın ola 
andan sonra hîç püşmenlik assı kılmaya girü dönicek 
dahıl yollar baglu ‘özrler makbûl olası degüldür ögüni 
dirgil imdi benden sana şoldur kim şol geçmiş ata 
dede sîretin sîretlenesin dahı buların üzerine artuklık 
dahı idesin. (Mesud 433-434)
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 Bu konuşmayı dinleyen Dâbeşlîm, büyük bir öfkeye kapılır 
ve Bîdpây’ın öldürülmesini emreder. Bîdpây zindandayken 
bu konu üstüne düşünen Dâbeşlîm onun haklılığına ikna olur, 
çünkü ona göre bilge kişilerin tecrübe ve bilgilerinden dolayı 
padişahlara ihtiyacı yoktur ancak padişahların onlara her zaman 
ihtiyacı vardır:

“Eger pâdişâhlarun ili ve memleketi var bularun ‘ilmi 
ve hikmeti var, hîç gümân degül kim ‘ilm ve hikmet 
pâdişâhlık ve memleket üzerine mukaddemdür ve 
pâdişâhlar ‘âlimlere ve hakîmlere muhtâcrakdur 
andan kim ‘âlimler ve hakîmler şâhlara muhtâc ola” 
(Mesûd 430). 

Böylece onu zindandan çıkartıp, sözlerini kabul eder ve onu 
veziri yapar ve Bîdpây’dan kendisine iyi bir hükümdar olması 
yönünde bir kitap kaleme almasını ister. Kelîle ve Dimne 
hikâyeleri de bunun sonucunda ortaya çıkmış olur. 
 Parrhesia açısından hikâyedeki Bîdpây ve Dâbeşlîm 
karşılaşması, bir dönüm noktası oluşturur. Bu dönüm noktası, 
Bidpây’ın Dâbeşlîm’in önünde yaptığı konuşma ile öğrencileri 
karşısında gerçekleştirdiği konuşma arasındaki bir farklılığa 
dayanır. Bîdpây, öğrencileri ile konuşurken Dâbeşlîm’in 
zâlimliği karşısında sadece halkı gözeten biri olarak hükümdara 
“doğru söz söylemek” ya da parrhesia kullanmak gerektiğini 
söylüyordu. Oysa Dâbeşlîm’in huzuruna geldiği andan 
itibaren onun davranışlarında temkinli bir hava görülür. 

Bîdpây, söyleyeceği sözler öncesinde hükümdarı överek, 
onu yüksek himmetli biri olarak selamlayarak ve atalarının 
kusursuz hükümdarlar olduğu yönündeki telkinleriyle aslında 
Dâbşelîm’in zâlim bir hükümdar olarak portresini çizmez. Onu 
başka türlü bir hükümdarlığın da mümkün olduğu konusunda 
telkin eder. Bu temkinli davranışın arkasında iktidarı eleştirerek 
hayatını riske atması vardır; temkinli olması bu noktada onun 
kurtulma olasılığını arttırır. Hükümdara söylediği övgülerle, 
az sonra yapacağı eleştirilerin dozunu düşürmek ister gibidir. 
Onun hükümdara vermiş olduğu nasihatlerin halka olduğu kadar 
Dâbeşlîm’e de faydası vardır. Çünkü Bîdpây’ın güneş, bulut, 
gölge ve dağ metaforuyla anlattığı hükümdarın cömert, adil 
ve merhametli olması gerektiği yönündeki nasihati tutulduğu 
takdirde, halkın hükümdardan duyduğu memnuniyeti artıracak 
ve işin sonunda Dâbşelîm’in hükümdarlığı uzayacaktır. Böylece 
Bîdpây sadece zulüm karşısında Dâbeşlîm’i eleştirmek ve onun 
iktidarını dizginleyip halkı refaha kavuşturmak için değil aynı 
zamanda Dâbeşlîm’in de hükümdarlık süresini uzatmak ve onun 
bir hükümdar olarak kendinden sonra iyi bir adla anılmasını 
sağlamak için ona doğruyu söylemiştir. 
 Kelîle ve Dimne’de yer alan bir hükümdarın nasıl olması 
gerektiği meselesi, adab literatürünün hareket noktasıdır. Bu 
mahrek, İslamî siyaset felsefesinin çekirdeğini oluşturan daire-
yi adliye14 adı altında formülize edilen bir anlayışa dayanır. 
Burada çift taraflı bir kazanç söz konusudur halk da hükümdar 
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da kazanır. Monarşik parrhesianın da tanımında bu vardır. 
Bîdpây’ın hükümdar karşısında takındığı tavırda İslam siyaset 
felsefesinin bu anlayışı hâkimdir. Özer Ergenç, klasik dönem 
Osmanlı siyasal düzeninde, padişah ve reaya arasında bir emir-
itaat ilişkisinin olduğunu ve bunun daire-yi adliye teorisi ile 
formülize edildiğini belirtir:

Padişah “vedâyi‘-i Hâlik-i kibriyâ sayılan Osmanlı 
teb‘asına adalet götürmekle yükümlüydü. Sultanın 
gücü, kuvveti ve ululuğu bu koşulu yerine getirip 
getirmemesine bağlıydı. Nasîhatnâme ve siyâsetnâme 
türü eserlerde dâire-i adâlet diye adlandırılan bir 
açıklama biçimine göre “sultan âdil olursa re’ayâya 
dirlik düzen gelir; dirlik içindeki re’ayâ bol üretim 
yapar, refaha ulaşır; bol ürün alan re’ayâ çok vergi 
verir; vergiler devlet hazînesini doldurur, hazînesi 
zenginleşen sultan, büyük ordu besler; kuvvetli 
orduya sahip olan sultanın gücü artar”dı. Adaletli 
olması öğütlenen hükümdarın, bu koşulu yerine 
getirebilmesi için geliştirilen yönetim anlayışının ve 
buna dayalı toplumsal düzenin özünde de, kişilerin 
“ulu’l-emre itaat”i yatıyordu. Bu itaat aynı zamanda 
İslam dininin emirlerinden biriydi (334-335).

 Osmanlı siyaset felsefesi sultanı, tanrının yeryüzündeki 
gölgesi, yani zıllu’llah-ı fi’l-arz olarak görür. Aynı şekilde 
bir hadiste yer alan “en-nâsu alâ dîni mülûkihim” / insanlar 

yöneticilerinin dinleri üzerinedir, gibi bir algı da reayayı ona 
bağlı kılar. Bu hiyerarşi içerisinde bireyin iktidarı eleştirmesi 
onun hayatta kalma potansiyelini riske atan bir eylemdir. Bu 
sebeple de parrhesia hakkını kullanan özne, temkinli olmak 
durumundadır.
 Gülistan ise parrhesia bağlamında, Kelîle ve Dimne ile aynı 
özellikleri paylaşmasına rağmen, bazı yönleriyle ondan ayrılır. 
Bilindiği gibi Gülistan Sa‘dî-i Şirazî’nin XIII. yüzyılda yazmış 
olduğu bir adabnâmedir. Kitap Fars Atabeyliği’nin hükümdarı 
Sa‘d b. Ebubekir b. Sa‘d’e sunulmuştur. Mahmûd b. Kâdî-i 
Manyâs’ın yaptığı çeviri, tam bir Gülistan çevirisi olmayıp, 
Gülistan’dan seçilmiş bazı hikâyelerin çevirisidir. Yukarıda 
da belirtmiş olduğum gibi Gülistan’ın ilk bölümü tamamen 
padişahların nasıl olması gerektiğine ayrılmıştır. Bu bölümde 
yer alan hikâyelere içerik açısından bakacak olursak hikâyelerin 
padişahın adil, cömert, kurnaz, pragmatist ve dindar olması gibi 
meseleleri konu edindiğini görebiliriz. Bu hikâyelerde yer alan 
vezirler, padişahlarını telkin ederek, temkinli bir şekilde onlara 
nasihatler vererek, tıpkı Bîdpây’ın yaptığı gibi onları doğru yola 
sokmaya çalışırlar.
 Gülistan’da vezirin makbul olanı, padişaha apaçık 
doğruyu söyleyen/parrhesia kullanan değil, iyi bir çıkara hizmet 
ederek söz söyleyendir. Örneğin aşağıdaki hikâyede, yalan 
söyleyen vezirin yalanı, doğru söyleyen vezirin doğrusundan 
üstün tutulur:
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Zamân-ı evvelde bir pâdişâh bir esîri buyurdu ki 
depeleyeler. Ol bî-çâre çün dirlikden nevmid oldı, 
pâdişâha sögdi ve hayli sakat söyledi. Bu mücerrebdür; 
her kişi ki dirlikden elin kese, her ne ki gönlinde 
vardur diline gelür. 
Beyt
Çârasuzluk vaktında ki kişinün kaçacak yiri olmaya, 
elin kesegen kılıca karşu duta olur.” Arab dimişdür:
Beyt
İzâ yeise’l-insânü tâle lisânuhu
Ke-sinnevri maglûbin yesûlü ale’l-kelbi
“Kişi ki cânından nevmîd ola, dili uzun olur; şol 
çetük gibi ki kelb elinde zebûn olıcak kelbün yüzine 
yapışur.”
Ve pâdişâh didi ki: “Ne dir?” Vezîrlerden biri, ki nîk-
mahzar ve sâhib-tedbîr idi, eyitdi: “Pâdişâha duâ vü 
senâ ider.” Pâdişâh bu sözi işitdi, ol esîrün suçın afv 
itdi. Bir vezir dahı, ki anı sevmez idi, eyitdi: “Pâdişâh 
hizmetine kişi her sözi togrı söylemek gerek. Ol, 
pâdişâha düşnâm okıdı ve nâ-sezâ söz didi ve sen 
yalan söyleyedün.” Pâdişâh bu sözi işitdi ve yüzin 
çevürdi ve eyitdi: “Anun yalan sözi yigrektür senün 
gerçek sözünden.” Nitekim âkıllar dimişler: “Yalan 
söz ki maslahat-âmiz ola, yigrekdür şol togru sözden 
ki fitne-engîz ola” (Mahmûd b. Kâdî-i Manyâs 133-

134).
Bu üstünlüğün sebebi, o yalanın “maslahat-âmiz”, bir işi iyilikle 
neticelendiren özelliğe sahip olmasıdır. Bu hikâye bize doğru söz 
kavramının, sonuçları göz önüne alınarak kabul edileceğini ya da 
edilmeyeceğini de göstermesi bakımından ilginçtir. Bu vezirin 
hikâyede “nîk-mazhar ve sâhib-tedbir” olarak nitelendirilmesi, 
vezirlerin hükümdar karşısında temkinli olmalarıyla paralel 
düşünülmelidir.
 Gülistan’ı parrhesia noktasında Kelîle ve Dimne’den 
en çok ayıran özelliği burada yer alan hikâyelerde monarşik 
parrhesianın temel iki aktörü olan padişah ve bilge vezir 
arasındaki gerilime bir üçüncü şahsın eklemlenmesidir. Bu 
yeni aktör, felsefî parrhesianın meşhur uygulayıcısı olan 
Sokrates’le ve bazen de Sinoplu Diogenes’le iktidarı eleştiri 
noktasında benzerlikler taşıyan dervişler taifesidir. Gülistan’ın 
ilk bölümünde yer alan hikâyelerdeki dervişlerin işlevi iktidarı 
eleştirmek ve ona haddini bildirmektir. Mustafa Özkan “derviş” 
kelimesinin Gülistan’daki anlamını “Allah rızası için fakirliği 
ve mütevazılığı kabullenen, mütevekkil kimse”ler (Özkan 
288) olarak verir. Bu tanımı, dervişlerin hikâyelerdeki işlevleri 
doğrultusunda bir nebze de olsa genişletebiliriz. Onlar,  Allah 
rızası için fakirliği ve mütevazılığı kabullenen, mütevekkil 
kimseler ve dünyayı karşılarına almaktan çekinmeyen, doğru söz 
söylemeyi hakikate ve hakka ulaşma yolunda ahlakî bir görev 
olarak gören kişilerdir. Yani, bir yönleriyle parrhesia kavramını 



O
DA

K

monograf 2015/3

xv. yüzyıl Osmanlı Edebiyatında Parrhesia  • 3938 • Ercan Akyol

içselleştirmiş olan parrhesiasteslerdir. Ancak bu dervişler 
Batı’daki felsefî parrhesia kavramıyla tanımlanamazlar. Çünkü 
onlar Antik Yunan’ın felsefî parrhesia kullanan filozofları gibi 
seküler bir düşünsel temel üzerinden hareket etmezler. Onların 
motivasyonu “tevekkül” kelimesine dayanır. Onlar, dünyayı 
geçici bir yer olarak gördükleri için dünyevî kabul ettikleri her 
şeyi rahatlıkla eleştirebilirler; çünkü onlar için esas olan manevî 
otoritedir. Tevekkül kavramı, onların manevî otoriteye boyun 
eğdiklerini imler. Yani dervişlerin parrhesia kullanımı Antik 
Yunan’ın parrhesia kullanımından farklıdır. Bu sebeple belki 
de parrhesia kavramına Doğu’daki derviş-padişah arasındaki 
gerilime dayanarak bir ekleme yapabiliriz, ki bu da dervişlerin 
parrhesia pratiğini karşılar.
 Yazımın girişinde örnek gösterdiğim hikâye parrhesia 
bakımından, bir dervişi hükümdarın karşısında korkusuzca 
doğruyu söyleyen ve ona haddini bildiren bir parrhesiastes olarak 
gösteriyordu. Bu durumun benzer örneklerini Gülistan’ın ilk 
bölümünde padişahla karşılaşan her dervişin, dünyevî otoriteyi 
eleştirmesinde görebiliriz:

Bir zâlim pâdişâh bir dervîşe eyitti: “İbâdetlerde 
kankı ibâdet efdaldür?” Dervîş eyitti: “Öyleye degin 
uyumak efdaldür sana, tâ kim ol vakt içinde halkı 
incitmeyesin. Ve halkun râhatı senün zulmünden emîn 
olmakdur. El-fitnetü nâyimetün le’ane’llâhu men 
eykazehâ.” Fitne uyumışdur lanet uyarana! (Mahmûd 

b. Kâdî-i Manyâs 139)
Benzeri bir başka hikâye:

Bagdâd’da bir dervîş müstecâbü’d-da‘ve idi. Haccâc 
bin Yûsuf15 ol dervîşe eyitdi: “Bana bir hayrdu‘â kıl!” 
Dervîş eyitdi: “İy hudâyâ! Tîz zamânda bunun cânın 
algıl!” Haccâc eyitdi: “Billâhi bu ne du‘âdur?” Dervîş 
eyitdi: “Bu du‘â hayr du‘âdur, sana ve müsülmânlara.” 
(Mahmûd b. Kâdî-i Manyâs 138).

Benzeri bir başka hikâye:
Bir pâdişâh, bir dervîşe eyitdi: “Hiç beni anar mısın?” 
Dervîş eyitdi: “Ol vakt seni anaram ki Bârî Ta‘alâ’yı 
unudam.” (Mahmûd b. Kâdî-i Manyâs 157)

Gülistan’da yer alan hikâyelerden bir başkası da devlete hizmet 
ederek geçimini sağlayan bir kardeşle, dervişliği seçen bir 
kardeşin hikâyesidir. Bu hikâyedeki dervişin nezdinde iktidara 
hizmet etmek bir “zahmet” ve “mezellet”tir.

İki kardaş varıdı, birisi sultâna hidmet iderdi ve birisi 
‘arak-ı cebîn ile dirilürdi. Ol birisi, bu dervîşe eyitdi 
ki: “Neyçün sultâna mülâzemet itmezsin ki işlemek 
zahmetinden kurtılasın? Nite-kim biz iderüz.” 
Dervîş eyitdi: “Sen neyçün kâr kesb itmezsin, tâ ki 
hidmetkârlık mezelletinden kurtılasın.” Nitekim 
hükemâ dimişlerdür: “Arpa etmegin yiyüp oturmak 
yigrekdür râhatıla, altunlu kor kuşak kuşanup kendü 
gibi bir âdem oglanına kulluk itmekden.” Nitekim 
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zarîfler dimişlerdür:
Şi‘ir
Eliyle kızmış demüri yogurmak yigrekdür elin 
gögsine koyup emîr önine turmakdan. Bu agır bahâlu 
‘ömr bununıla geçdi ki; yazın ne yiyem ve kışın ne 
giyem. Var iy hîre karın, bir kurı etmege kanâ‘at eyle, 
tâ ki kullugıla bilüni iki bükmeyesin.” (Mahmûd b. 
Kâdî-i Manyâs 151)

 Dervişler bu hikâyelerde zalim sultanlara vezirlerin 
temkinli yaklaşımlarındaki gibi değil, doğrudan “doğruyu 
söyleme” özgürlüklerinin onlara sağladığı serbestlikle hitap 
ederler. Çünkü onlar vezirler gibi yönetimde hak sahibi 
olan kimseler değildir. Yönetimde hak sahibi olmadıkları 
gibi yöneticilerin kendi üstlerinde hak sahibi olmalarını da 
istemezler. Çünkü onlar, manevî otoriteye boyun eğmişlerdir. 
Böylece onlar için parrhesia kullanmak, her seferinde doğrudan 
gerçekleştirilen, vezirlerin yaptığı gibi karşılıklı bir çıkar 
gözetmeye dayalı, temkinli bir etkinlik hâlini almaz.16 
 Tüm Bu Örnekler Bize Neyi Gösterir?
 Foucault Antik Yunan’daki parrhesia kavramından 
yola çıkarak, o dönem ile modern Avrupa toplumu arasında 
bir ilişki kurar. Bu ilişki, ontolojik açıdan Avrupalı bireyin 
hakikat karşısında kendi ahlakî öznelliğini nasıl kurduğunu, 
inşa ettiğini gösterir. Bunda üç tür parrhesianın da payı vardır. 
Doğu’da ise -bu çalışmada Osmanlı özelinde- en azından XV. 

yüzyılda hâkim olan parrhesia biçimi, monarşik parrhesia ve 
dervişler üzerinden tanımladığım İslam inancına ve manevî 
otoriteye dayalı parrhesiadır. Monarşik parrhesia birçok yönüyle 
Foucault’nun tanımladığı parrhesiaya benzer. Dervişlerin 
kullandığı parrhesianın ise temeli dine dayanır. Bu anlamıyla 
seküler bir eleştiri değildir ve iktidarı dünyevî-manevî ikiliği 
üzerinden sorunsallaştırır. Osmanlı toplumunda demokratik 
parrhesianın imparatorluğun klasik çağları boyunca yoksunluğu, 
dönem insanının hakikatle kurduğu ilişkide kendini ne ölçüde 
gerçekleştirebileceğini de belirler. 
 Tüm parrhesia biçimlerinde, eleştiri doğrudan bireyin 
hakikat ile kurduğu ilişkiyi dayanır. Özellikle demokratik ve 
felsefî parrhesia pratikleri düşünüldüğünde hakikat, bireyin 
doğru olduğunu düşündüğü şeydir. Yani iktidara doğruyu 
söyleyen birey, aslında kendi doğrusunu söylemiş olur. Öte 
yanda İslam monarşisinde yer alan parrhesia kavramı, bireyin 
doğrusundan çok geleneğin doğrusuna ve ideallerine bağlıdır. 
Aynı şekilde dervişlerin kullandığı ve görünüşte felsefî 
parrhesiaya yakın olan eleştiri pratiği de tevekkül yoluyla 
manevî otoriteye bağlı olduğu için onun da hakikat ile kurduğu 
ilişkiyi dinî inanış belirler. Dolayısıyla İslamî monarşi içinde 
kullanılan parrhesia, bir bireyi imlemekten çok geleneğin ve 
dinin birey üzerindeki şekillendirici ve etkin gücünü gösterir. 
İşte bu bakımdan XV. yüzyıl Osmanlı toplumu gibi, demokratik 
parrhesia ile teması olmayan, felsefî parrhesiayla ise dinsel bir 
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bağ kuran toplumda, parrhesia niteliğinin Batı’ya göre epey 
farklı olduğunu görebiliriz. Çünkü bu teorik bilgiler XV. yüzyıl 
Osmanlı toplumundaki bireyin ahlakî öznelliğinin köklerini 
göstermesi bakımından önem taşımaktadır. 

NOTLAR
1Bir mücerred dervîş, bir sahra köşesinde oturmış idi. Pâdişâh geldi anun katından geçdi, 
pâdişâha hiç iltifât itmedi. Pâdişâh eyitdi: “Bu hırka-pûşlar tâyifesi hayvânlar gibidür 
hiç ehliyetti ve âdamılıgı yokdur.” Vezîr eyitdi: “İy dervîş! Yir yüzinün pâdişâhı geldi, 
katundan geçdi, durup hizmet idüp edeb şartın yirine getürmedün.” Dervîş eyitdi: “Var 
pâdişâha digil, hidmet bir kişiden tevakku’ ide ki anun andan tevakku’u nimet ola ve dahı 
bilgil ki, pâdişâh raiyyet saklamak içündür; raiyyet pâdişâha tâat itmek-çün degüldür.” 
Nitekim dimişlerdür:
(Şiir) “Pâdişâh dervîşlerün pâsubânıdur, gerçi nimet pâdişâh devletindedür. Koyun çoban 
içün degüldür belki çoban, koyun hidmeti içindür.”
Pâdişâha dervîşün sözi kuvvetlü söz geldi, eyitdi: “Benden ne dilersin?” Dervîş eyitdi: 
“Dilerem ki bana zahmet virmeyesin.” Pâdişâh eyitdi: “Bana nasîhat vir!” Dervîş bu beyti 
okıdı ve revâne oldı: (Beyt) “Şimdi kendüne gel ki elünde nimet var, ki bu nimet ve milk 
elden ele gidicidür.” (Mahmûd b. Kâdî-i Manyâs 149-150)

2“[Diogenes] Kraneion’da güneşlenirken İskender başına dikilip ‘dile benden ne dilersen’ 
dedi. O da ‘güneşimi engelleme yeter’ diye karşılık verdi” (Laertios, 269-270).

3İktidar kavramından kastettiğim padişah otoritesidir.

4Bu konuda Murat Öztürk’ün “Klasik Türk Edebiyatında Padişahlara Yapılan Yergiler” 
başlıklı yazısına bakılabilir. Yazıya göre padişahları doğrudan eleştiren metinler bir 
sadrazamı, veziri vs. eleştiren metinlerden daha azdır. Ayrıca padişahların eleştirilme 
dozu, genelde statü olarak daha düşük iktidar makamlarını eleştirirken kullanılan eleştiri 
dozundan daha düşüktür. Bunlara ilaveten makalenin yazarı Gelibolulu Ali’nin III. Murad 
hayatta iken onu daha hafif bir dille eleştirdiğini, padişahın ölümünden sonra ise eleştiri 
dozunu arttırdığını belirtir. Aynı şekilde makalede örnek verilen bazı mersiyelerde, I. 
Süleyman’ın oğlunu öldürtmesi yönündeki emrini dahi sultanın aklını çelen kötü niyetli 
kişilerin verdiği yönünde ifadeler yer alması, sultanı eleştirmenin zorluklarına ışık 
tutuyor. (bkz.Öztürk 2013.)

5Bu konunun zaman ve mekânla sınırlı olmayan evrensel bir mesele olduğuna dair, 
sadece Cumhuriyet sonrası Türkiye’sinin yasaklamaları, sansürleri ile hapse atılan, 
öldürülen “parrhesiastes”leri düşünüldüğünde bile, iktidar eleştirisinin acı tecrübelerle 
günümüze kadar sürdüğü görülebilir. Yine aynı şekilde son günlerde Charlie Hebdo’ya 

yapılan saldırı da, eleştiriye karşı tahammülsüzlüğün bir katliama dönüşmesi bakımından 
konuyla ilgili olumsuz bir başka örnektir.

6İngilizce kaynaklardan yaptığım çeviriler bana aittir.

7Bu konuyu Aristoteles’in Nikomakhos’a Etik başlıklı eserinde yer alan “erdemli 
olma” tanımı ile karşılıklı okumak, meselenin Antik Yunan felsefesinde ve İslamî 
adab literatüründe ele alınışını değerlendirebilmek ve bunun sonucunda yeni bir şeyler 
söyleyebilmek açısından yararlı olacağı düşüncesindeyim. Çünkü her iki sahada da az-
orta-aşırı gibi nicel bir tanım üzerinden erdemin ne olduğu açıklanmaktadır.

8Her ne kadar Kelîle ve Dimne’den yaptığım alıntılar Zehra Toska’nın Türk Edebiyatında 
Kelile ve Dimne Çevirileri ve Kûl Mesûd Çevirisi başlıklı doktora tezinin metin bölümüne 
dayansa da, ben çeviriyi yapan kişinin adını Mesud olarak verdim. Bunu iki kaynağa 
dayandırdım:  ilki Zehra Toska’nın doktora tezinde, Kul Mesud ile Mesud’un Fuat 
Köprülü’nün belirttiği gibi iki farklı kişi olamayabileceği yönündeki şüpheleri (bkz. Toska 
1989: 237-242), ikincisi ise Semih Tezcan’ın “Mes‘ud ve XIV. Yüzyıl Türk Edebiyatı 
Üzerine Yeni Bilgiler” başlıklı makalesinde belirttiği üzere “kul” tabirinin “köle, bende” 
anlamına gelen klişe bir ifade olması ve dolayısıyla Kul Mesud ve Mesud’un aynı kişi 
olduğu yönündeki düşünceleridir.

9Kelile ve Dimne daha sonraki yüzyıllarda da çoğaltılmış ve çevrilmiştir ancak bu 
çalışmanın kapsamı 15. yüzyıl ile sınırlı olduğu için burada yalnızca ilgili yüzyıla ait 
metinler üzerinde durdum.

10Bu farkın sebebi tam olarak bilinmemektedir. Çünkü Zehra Toska’nın belirttiğine 
göre Mesud’un çevirisi Nasrullah’ın İbnü’l-Mukaffa’dan yaptığı Farsça çeviriye 
dayanmaktadır. Ancak Nasrullah’ın çevirisinde bu zeyl yoktur. Toska’ya göre Mesud 
İbnü’l-Mukaffa’nın Arapça Kelile ve Dimne’sini de görmüş olmalıdır; çünkü bu zeyl onda 
vardır. Mesud, zeylde geçen hikâyeyi ‘Aliyyi’bni-Şâh adlı birinin anlattığını belirtir (bkz. 
Mesud 412). Ömer Rıza Doğrul’un yaptığı İbnü’l-Mukaffa’nın Arapça Kelile ve Dimne 
çevirisinde de, bir dipnotta bu kişinin Behnudoğlu Sehevan olduğu söylenmektedir. (bkz. 
Doğrul 1945: 16).

11Osmanlı edebiyatındaki Gülistan çevirilerinin birdökümü için bkz.Özkan 1993: 3. 
Ayrıca XIV. yüzyılda Mısır’da Seyf-i Sarâyî’nin yapmış olduğu Türkçe bir Gülistan 
çevirisi daha vardır. (bkz. Bodrogligeti 1969.)

12Bu zeyle göre İskender’in Hindistan üzerine yaptığı sefer neticesinde ortaya çıkan olaylar, 
Kelîle ve Dimne gibi bir eserin yazılmasına yol açmıştır. Adab literatürü bakımından 
İskender’in hem gerçek hem de edebî bir karakter olarak yeri hâlâ incelenmeye muhtaçtır.

13Dâbeşlîm ve Bîdpây adlarının okunuşu konusunda farklı versiyonlar (Debşelim, 
Beydeba gibi) vardır. Burada alıntıları Zehra Toska’nın metin neşrinden yaptığım için 
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onun okuduğu şekli esas alıyorum.

14Adldir mûcib-i salâh-ı cihân
Cihân bir bagdır dîvârı devlet
Devletin nâzımı şerî‘attir
Şerî‘ate olamaz hîç hâris illâ melik
Melik zabt eylemez illâ leşker
Leşkeri cem‘ edemez illâ mâl
Mâlı kesb eyleyen ra‘iyyettir
Ra‘iyyeti kul eder pâdişâh-ı âleme adl (Kınalızâde Ali Çelebi 532)
Ayrıca daire-yi adliye formülü hakkında kapsayıcı bir yazı için bkz. London, Jennifer. 
“The Circle of Justice”. History of PoliticalThought vol.32 (2011): 425-447.

15İslam literatüründe Haccâc-ı Zâlim olarak bilinen Emevî valisi.

16Bu durum “hakk” kelimesinin hem “tanrı” hem de “doğru” anlamını taşıması üzerinden 
de değerlendirilebilir. Ancak bu başka bir yazının konusudur.
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Geleneksel Kadın Rollerinin Yeniden Üretimi:
Elif Şafak’ın Siyah Süt Romanında Otoriteyle 

Uzlaşmak
Nesrin Aydın Satar*

ÖZ
Otobiyografik metinler; kurmaca ve gerçek arasındaki çizginin sıklıkla 
ihlal edildiği, edebiyatın türlü disiplinlerarası çalışmalar için bir ana zemin 
olarak kullanılmasını sağlayan inceleme alanları oluşturur. Elif Şafak’ın 
2007 yılında yayımlanan ve otobiyografik bir roman olan Siyah Süt adlı 
eseri de bu bağlamda incelemeye değerdir. Yazarın birebir yaşadığı gerçek 
olayların kurmaca ile okuyucuya aktarımı, özellikle toplumsal cinsiyet 
rollerinin analizine imkân tanır. Toplumsal cinsiyetin kadın ve kadın yazar 
olmak hususlarında çatışma alanı yaratması ve bu alanın edebi eserde 
görünür olması, Şafak’ın romanını edebiyat ve birey ilişkisi açısından ird-
elenecek bir veri hâline getirir. Bu çalışma; toplumsal cinsiyet, geleneksel 
kadınlık, kimlik, rol gibi kavramların bir kadın yazarın otobiyografik eser-
inde, erkek-egemen bir söylemle nasıl ele alındığını yapısöküm yoluyla in-
celer. Ayrıca edebiyat-birey ilişkisini göz önünde bulundurarak toplumsal 
rollere dair geleneksel tabuların yeniden üretimine dikkat çeker.
Anahtar Kelimeler: Toplumsal cinsiyet, geleneksel kadınlık rolleri, fem-
inist kuram, psikanaliz, yapısöküm

Reproduction Of Traditional Femininity:
Negotiation With The Authority 

In Elif Şafak’s Siyah Süt
ABSTRACT

Autobiographical texts constitute research areas in which the line between 
fiction and reality is often violated and which enable the usage of literature 
as a base for interdisciplinary studies. Elif Şafak’s 2007 novel Siyah Süt 
(Black Milk) is worth analyzing in this regard. The narration of the events 
that the writer personally experienced in real life makes it possible to ana-
lyze gender roles. In particular, the fact that gender creates a conflict area 
about being a woman and a woman writer, and emergence of this area in 
the literary work makes Elif Şafak’s novel a data to be examined in terms 
of the relationship between literature and the individual. This article ana-
lyzes how concepts like gender, traditional femininity, identity and roles 
are dealt with through a male-dominated discourse in the autobiographical 
work of a woman writer by means of deconstruction. Moreover, it draws 
attention to the reproduction of traditional taboos about social roles by 
taking the relationship between literature and the individual into consid-
eration.
Key Words: Gender, traditional femininity roles, feminist theory, psycho-
analyze, fiction

*Uludağ Üniversitesi, Türk İslam Edebiyatı A.B.D., Arş. Gör.
nesrin.satar@gmail.com

 Giriş: Kadın Kurmaca Yazınında Feminist Edebiyat  
 Teorisi ve Yapısöküm Tekniğinin Yeri 

Feminist edebiyat kuramcılarından Elaine Showalter, A 
Literature of Their Own (Kendilerine Ait Bir Edebiyat) 

başlıklı çalışmasında İngiliz edebiyatında kadın yazarlar 
açısından üç dönem olduğunu söyler. Bunlardan ilki; “Feminine/
Kadınsı Dönem” (1840-1880) olarak anılan ve kadın yazarların 
erkek değerlerini ve ataerkil söylemi içselleştirerek, neredeyse 
erkek yazarları taklit ederek yazdıkları dönemdir. Söz konusu 
dönemde kadınlar, erkeklerin onların tekeline bıraktığı evlilik 
ve çocuk konuları hakkında erkek egemen söyleme uyarak 
yazarlar. İkinci dönem; “Feminist Dönem” (1880-1920)’dir ve 
bu dönemde kadın yazarlar, erkek değerlerine başkaldırmışlardır. 
Üçüncü dönem ise, “Female/Kadın Dönemi”dir (1920 sonrası). 
Bu dönemde kadınlar, açıkça kadın olarak tecrübelerini yazarlar; 
kendilerini keşfederler ve böylelikle erkek edebiyatından ayrı 
bir “kadın edebiyatı” ortaya çıkar (aktaran Selden, Widdowson 
ve Brooker 126).
 Showalter’ın analizi, keskin kronolojik sınırlarla 
değil birbirleriyle geçişkenlik arz eden dönemler üzerine 
kurulmuştur. Örneğin, kadın dönemi içerisinde yazılan bir eser 
kadınsı dönemin özelliklerini taşıyabilir. Dahası aynı eser; 
yüzeysel olarak kadın döneminin bir ürünü gibi görünmesine 
karşın, yazarın kadınsı döneme ait geleneksel bilincinin 
etkisiyle yazıldığında toplumsal cinsiyeti yeniden üretebilir. 



O
DA

K

monograf 2015/3

Geleneksel Kadın Rollerinin Yeniden Üretimi• 4948 • Nesrin Aydın Satar

Bu çalışmada da benzer bir durum söz konusudur. Çalışmaya 
konu edilen ve Elif Şafak tarafından otobiyografik bir roman 
olarak kaleme alınan Siyah Süt, feminist eleştiri kuramının 
temel tartışma konularından biri olan “annelik” olgusunu 
birebir tecrübe edenin ağzından bir deneyim olarak anlatır ve 
kadın yazar; geleneksel annelik rollerinin dışına çıkacağını, 
bu deneyime eleştirel bakacağını vaat eder. Şafak, bu vaadini 
otobiyografik pasajların arasına, okuyucunun kadın tarihi ve 
kadın yazınına dair eleştirel bir bakış kazanmasını hedefleyen 
hikâyeler koyarak gerçekleştirmeye çalışır. Ancak söz konusu 
hikâyelerde yer alan geleneksel kadınlık rollerine eleştiri, 
ataerkil otoritenin edebiyatta baskın olduğuna dair yapılan 
vurguya rağmen, Şafak’ın kadın yazar olmak ve anneliğe 
dair kişisel deneyimleri söz konusu hikâyelerdeki klişeleri 
yeniden üretir. Böyle bir durumda Şafak’ın romanının, feminist 
eleştirinin de konusu olan birçok ikili zıtlığı (binary opposition) 
gündeme getirerek ataerkil otoriteyle uzlaştığını söylemek 
mümkündür. Bu çalışmada; Şafak’ın bir kadın yazar, üstelik 
geleneksel kadınlık rollerini eleştiren bir kadın yazar olarak 
söz konusu rolleri romanı aracılığı ile nasıl savunduğuna dikkat 
çekilecektir. Bunu yaparken, Siyah Süt yapısöküm tekniğiyle 
incelenecek, alt-metnin üst-metin ile çelişkileri gösterilecektir.
 Feminist kurama göre cinsiyet (sex) ve toplumsal 
cinsiyet (gender) farklı şeylerdir. Biyolojik olarak kadın ya 
da erkek oluşumuzla toplum içinde bize yüklenen kadınlık ve 

erkeklik arasında derin bir uçurum vardır. Söz gelimi, doğum 
yalnızca kadın cinsine özgüdür ancak bebeğe bakma görevi 
toplumun kadına biçtiği rollerden biridir. Kadının evde çocukla, 
temizlikle, diğer ev işleriyle uğraşması ve erkeğin dışarıda para 
kazanma mücadelesi geleneksel toplumsal kodların bahşettiği 
birer roldür ve temellerinde biyolojik tuğlalara rastlanmaz. 
Lakin toplum düzeninin bu iki cinsiyet grubuna yakıştırdığı 
edimlere fizyolojik dayanaklar bulması pekâlâ söz konusudur. 
Kadının hem bedenen hem de ruhen zayıf yaratılmış bir varlık 
olması, fiziksel veya düşünsel kuvvet açısından erkekten aşağı 
sıfatlarla anılması, Tanrı’nın bu doğuştan “ezik” yarattığı cinsi, 
otoriteye boyun eğmek zorunda bırakmıştır. Dahası bu süreç 
henüz doğum anında başlar.1   

Erkek egemen düzende toplumsal konum söz konusu 
olduğunda bir mevki garantileyen tüm ekonomik, sosyal, 
siyasi, askeri ve eğitici kurumlar erkeğin denetimi altındadır. 
Dolayısıyla erkek prizmanın yansıttığı ışık tayfını yaratan 
kaynak gibidir. Göründüğü her yerde otorite onun elindedir. 
Sigmund Freud bu katmanı “babanın düzeni” olarak açıklar. Ona 
göre, insanın yaşamı boyunca deneyimlediği üç düzen bulunur. 
Bunlardan ilki tüm ilkel güdüleri; cinsel arzuları; saldırganlık, 
nefret, kin gibi duyguları en dizginlenemez halleriyle barındıran 
‘id’dir. Erkek çocuğun doğduğu zaman annesine karşı beslediği 
varsayılan cinsel istek bu evreye aittir. Ancak hayvani bir tabiata 
sahip olduğumuz bu dönemden sonra devreye ‘ego’ girer. Çocuk 
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babayı gördüğü ve onun annesi üzerindeki seksüel varlığını 
hissettiği andan itibaren ilkel benliğine özgü hislerini bastırmak 
zorunda kalır. Çünkü artık babanın düzenine geçmiştir yani 
toplumsala adım atmıştır. Dahası artık onun tüm davranışlarını 
düzenleyen, dizginleyen, belirleyen başka bir dünya mevcuttur. 
Freud bunu ‘süper-ego’ olarak adlandırır. (Eagleton, Edebiyat 
Kuramı 188-235) Örneğin, pembe rengin feminenlikle 
özdeşleşmesi ve erkek için ise bu rengin homoseksüel anlamlar 
çağrıştırması süperegonun işidir. 

Freud’un bu saptaması bazı yönleriyle sakınca arz etse de2;  
feminist söylemi var eden geleneksel bakışı, psikolojik sebeplere 
bağlaması yönünden önemlidir. Sonuçta artık toplumsal düzenin 
baba ile ilişkili olduğunu ve bu düzleme geçebilmek için 
anneyle yaşanan ilk evredeki ilkel yanın bastırılması gerekliliği 
aşikâr kılınmıştır. Tam bu noktada feminizmi psikanalitik teori 
vasıtasıyla kuran Julia Kristeva’nın düşünceleri önem kazanır. 
O, yukarıdaki saptamalarından yararlanarak yalnızca erkek 
çocuğu ve onun dünyasını işleyen Freud’un eksik söylemini 
kadın faktörünü gündeme getirerek tamamlamış, ayrıca dil 
konusunu kuramın içine sokmuştur. Ona göre, Jacques Lacan 
tarafından “sembolik düzen” olarak adlandırılan babanın yani 
otoritenin hâkim olduğu evrenin karşısında bir de “semiyotik 
düzen” ve dil vardır. (Selden, Widdowson ve Brooker 161) Bir 
anlamda sembolik döneme geçmeden önceki dilin dağınıklığı, 
belirsizliği, anlama anlamsız gösterenler vasıtasıyla ulaşmayı 

temel alan bu evre, yerleşik düzenin karşısında olan ve onun 
altını oyan işleviyle kadının, iktidara karşı duruşunu modeller. 
Terry Eagleton, ayrıca sembolik dönemden önce çocuğun 
cinsiyetsiz olduğu, cinsiyetini bir kimlik olarak kazanmasının 
ancak sembolik döneme geçtikten sonra ve bu evrenin otoriter 
kabullerini benimseyerek olabileceği düşünüldüğünde, 
semiyotik dilin biseksüel bir tavır takındığı ve bu anlamda 
kadınlık ve erkeklik karşıtlığına mahal vermediğini de belirtir 
(230). Tüm bunlardan yola çıkarak böylesi bir dilin toplumsal 
tarafından sürekli dışarıya itilmiş, son derece düzenli ve 
mekanik bir bütünlüğün işlevsiz parçası olarak sayılan 
kadınlıkla bağdaşması kaçınılmazdır. Nitekim kadının eril 
tabular karşısındaki tavrı da toplumsal kabullerin altını oymayı, 
görünürde söz konusu kabullere hizmet ediyor gibi görünse de 
aslında derinlerde bir yerlerde son derece yıkıcı ve başkaldıran 
bir pozisyonda bulunmayı sağlayan bu dille olur. Peki dil ve 
edebiyatın kaçınılmaz ilişkisi düşünüldüğünde kadın yazar bu 
gündemin neresinde durur?

Berna Moran, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri kitabında 
kadının eline kalem alarak yazarlığa soyunmasının yalnızca 
yakışıksız bir davranış değil; aynı zamanda doğaya karşı gelmek, 
yerini bilmemek, küstahlık yapmak olarak algılandığını belirtir 
(257). Hegemonik erkeklik anlayışına göre, kadının toplumda 
kabul görmesini sağlayan etkili ve neredeyse tek anahtar 
doğurganlıkta gizlidir.3 Çünkü o ancak yeni bir birey dünyaya 
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getirerek (bilhassa bu birey erkekse) ve onu gelecekte, şimdiki 
otoriteye hizmet etmek yahut o otoritenin bir üyesi olmak üzere 
yetiştirerek, bir anıt gibi yükselmeye layık olabilir. Burada 
kadından beklenen ‘yeni’ olmak yani toplumsal düzlemde bir 
mevki edinmek için (erkek gibi) çalışmak, para kazanmak, 
erilliğin kabullenilmiş gereklerini kendi üzerine almak değildir. 
Tersine bütün bu edimler olumsuzlanır, ahlakçı ve cinsiyetçi 
erkek egemen söylemin anlamsız bulduğu acayip faaliyetler 
olarak adlandırılır. Kadından istenen doğanın ona bir nimet olarak 
sunduğu eşsiz görevi yerine getirmesi, çocuğuna ve kocasına 
hizmet etmesi, kendi nefsinden ve yazık ki doğuştan gelen 
duygusal hırslarından arınmasıdır. Kısacası kadın adanmışlığın, 
fedakârlığın ve hizmetin sembolü olduğu takdirde toplum onu 
taçlandırmaya her daim hazırdır. Erkeğe yakışan ise düşünmek, 
tahayyül etmek, çözüm üretmek ve yazmaktır. Bir anlamda 
onun özelliklerinin de yalnız kadına bahşedilen doğurganlıktan 
aşağı kalır yanı yoktur. Erkek; ‘ruh sancıları’ çekerek toplumuna 
yararlı olacak, otoriteye hizmet edecek yahut düzende etken bir 
rol alacak eserini meydana getirme yetisine sahiptir. Bu anlamda, 
o da söz konusu kuvvetle bir yaratıcı gibidir. Bu hususta aslında 
bahsi geçen tüm yaratıcılık fiillerinin yine erkekle mümkün 
olduğunu da eklemek gerekir. Öyle ki, aklın elçisi olarak yapıtını 
yaratan erkek, öte yandan kendisine has olan biyolojik doğası 
ile kadının ölümsüzleşmesinin tek olanağı olan doğurganlığı 
başlatır. Sonuç olarak, kadının toplumda kazanabileceği tek 

mevkii hazırlayan yine erkektir.
 Toplumsal cinsiyet rollerinin sınırlayıcılığı kadınların 
yazmalarına ve böylelikle kalıcı olma çabalarına engel 
olamamıştır. Bu bağlamda kadın eserlerinin erkeklerin baskın 
olduğu yazın dünyası içinde özgün nitelikleri olduğunu 
belirtmek gerekir. “Seviye Talip’te Kadın Yazarın Sesi” başlıklı 
makalesinde Nüket Esen, Elaine Showalter’ın da bahsettiği 
gibi kadın yazınının; kadınlar ve erkekler arasındaki kültürel 
farkın etkisiyle çift sesli bir söyleme sahip olduğunu söyler 
(141). Buna göre, kadın edebiyatçılar, hem erkek egemen 
düzenin içindeki kontrollü hâli hem de bu düzenin dışındaki 
mahrem kültürün nüvelerini eserlerinde gösterirler. Sandra 
Gilbert ve Susan Gubar’ın ünlü eseri The Mad Woman in the 
Attic’te bahsedilen iki karşıt kadın tipi de bahsi geçen çift sesli 
söylemi kanıtlar niteliktedir. Bu kadınlardan ilki “salondaki 
kadın” olarak tanımlayabileceğimiz; merkezî standartlara bağlı, 
toplum tarafından kabul görmüş, sorun çıkarmayan, “melek” 
kadındır ve otoriteyi temsil eder. Öte yandan “tavan arasındaki 
kadın”; sapkın, standartlardan ve gereklerden uzak, özgürlüğüne 
düşkün, sorunlu, “deli” kadındır;  dışlanmışı, merkez dışında 
kalmışı temsil eder. İşte, tavan arasına sıkışmış bu kadını erkeğin 
egemen olduğu yazın dünyasında görmek (en azından Kadın 
Dönemi’ni hazırlayan önceki dönemlerde) mümkün değildir. 
Gilbert ve Gubar’a göre kadın yazarlar kamuya sunacakları 
eserlerde kendilerine has olan sıra dışılığı değil, “merkezi ben”i 
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kullanmışlar, kabul görenin sesiyle konuşmuşlar; hatta kimi 
zaman erkek isimleri kullanmayı tercih etmişlerdir. Virginia 
Woolf Kendine Ait Bir Oda isimli kitabında 19. yüzyılda bile 
kadınların gerçek adlarını sakladıklarından; Currel Bell, George 
Eliot, George Sand gibi yazarların erkek adı kullanan kadın 
yazarlar olduğundan bahseder (57). Ancak Woolf, erkek isimleri 
kullanmalarına rağmen bu kadınların yapıtlarında toplumsal 
cinsiyetin ve geleneksel kadınlık rollerinin beraberinde 
getirdiği iç çatışmanın açıkça görülebileceğini belirtir. İşte bu 
çatışma, söz konusu çift sesli söylemin temelini teşkil eder. 
Kadın edebiyatında hem egemen hem de susturulmuş iki ayrı 
hikâyenin kaynağı olan bu çift sesli söylem, eserde “metin” ve 
“alt-metin” yaratır. (Esen 141) 4

 Söz konusu kavramları Jacques Lacan’ın psikanalitik 
teorisinin temelini oluşturan ve Julia Kristeva’nın metinsel 
düzlemde ele aldığı semiyotik ve sembolik evrelerle açıklamak, 
kadın yazınının çift sesli bir söylem üretmesini anlamak açısından 
önemlidir. Buna göre, Freud’un rüyalar ve bilinçaltı ile ilgili 
çalışmalarını yeniden yazan Lacan, “bilinç” (consciousness) 
ve “bilinçaltı” (unconsciousness5) kavramlarının dil ve 
dolayısıyla edebiyat teorisi üzerinden nasıl kullanılabileceğini 
araştırır. Bebeğin geçirdiği evreleri ikiye ayıran Lacan, ilk 
evrede kendini anne ile bir bütün olarak düşünen ve böylece 
kendi bedenini anneninkinden ayırmayan bebeğin içinde 
bulunduğu “semiyotik durum”un, ayna aşaması (mirror stage) 

denilen ve bebeğin aynada gördüğü şeyin kendisi olduğunu 
anlayıp, kendisinin farkına vardığı âna kadar sürdüğünü söyler. 
Semiyotik evrede “kendi”nin farkında olmayan bebeğin dili de 
yoktur. Ancak bir sonraki aşama olan sembolik evrede; “kanun” 
göstereni olarak baba figürü belirir.6 Fallik bir kanun taşıyıcı 
olarak baba, çocuğun annesi ile arasındaki cinsel farklılığı 
(sexual difference) kavramasını sağlar. Böylece, annenin 
bedeninden ayrı bir bedeni olduğunu anlayan çocukta, kendilik 
(self) ve bilinç oluşur. (Selden, Widdowson ve Brooker 156) 
Kristeva ise Freud ve Lacan’ın analizlerini kadınlık (femininity) 
ve erkeklik (masculinity) ile birleştirerek yeniden yazar. Buna 
göre; semiyotik düzen, çocukluğun mantıksız dili; sembolik 
düzen ise yetişkinin rasyonalitesi ile bağdaşır. Böylece Kristeva, 
semiyotik düzeni, irrasyonel olarak kodlanan ve bilinçaltına 
ait olan rüyalar ve gizil işaretleri içerdiği için kadınsı olanla; 
sembolik düzeni ise mantıklı olanı, akılcılığı, otoriter söylemi 
içerdiği için erkeksi olanla özdeşleştirir. Buradaki kadınsılık ve 
erkeksiliğin, dişi ya da eril olmakla değil toplumsal cinsiyet ile 
ilgili olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.
 Kristeva’ya göre, çocuk sembolik evreye geçtiği zaman 
nasıl semiyotik evreyi bastırıyorsa (repressing), dil de sembolik 
otoritenin kontrolünde olan semiyotik bir şeydir. Dolayısıyla 
otoriteyi yani erkekliği meşrulaştıran metnin altında, semiyotik 
evreyi hatırlatan bir alt-metin muhakkak vardır. Söz konusu 
semiyotik alt-metnin gösterenlerini; bilinçaltına ait zıtlıklar, 
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anlamsızlıklar olarak yorumlayan Kristeva, bu alt-metnin 
erkekliğe ait ana metni yıkabilecek nitelikte olduğunu belirtir; 
böylece her metnin çoğulcu (plural), çok-katmanlı (multi-
layered) bir yapısı olduğuna dikkat çeker. (Selden, Widdowson 
ve Brooker 161)
 Yapısökümün kurucusu sayılabilecek Jacques Derrida 
ise yazma ediminin üç temel karakteristiğinden bahsederken, 
bir metnin iki şekilde okunabileceğine değinir. Öncelikle, 
metin işaret edebileceği diğer alanlardan soyutlanmış olarak 
okunabilir ki bu yüzeysel bir okuma olur. Diğer bir okuma 
biçimi ise metni, sunulu referansından ayrı olarak okumaktır. 
Bu okuma temelde, metnin; sunmadığı/vaat etmediği bir şey ya 
da duruma işaret ettiği ilkesine dayanır. (Selden, Widdowson 
ve Brooker 167) Böylece her metnin tamamen farklı bir 
formda okunabileceğini iddia eden Derrida, bu olasılığın dilin 
doğasından kaynaklandığını çünkü dilin, çoğulluğa ve bolluğa 
eğilimli olduğunu belirtir. Bir anlamda, metnin kendi kendine 
ihanet edebileceğini söyleyen Derrida, yapısökümü özellikle 
ikili zıtlıkları ters çevirmek ve böylece bu zıtlıkların üzerine 
kurulduğu metni yıkmak olarak tanımlar. İkili zıtlıklar yalnız 
metnin doğrudan ya da dolaylı sunduğu bileşikler değildir. 
Derrida, yazmak ediminin kendine has bir ruhu olduğunu ve bu 
ruhun; edim sırasında beliren din, kültür, ideoloji gibi hayaletler 
(ghost) ile oluştuğunu bu yüzden saf (prono-centric) olmadığını 
düşünür. Dolayısıyla yazarın, metni kaleme alırken belli bir 

sosyo-kültürel zıtlıklar hiyerarşisi ile yazması son derece 
doğaldır. Sonuç olarak, söz konusu hiyerarşinin şekillendirdiği 
ikili zıtlıkların metnin içinde olmaması, metnin bu zıtlıkları 
gözeterek kaleme alındığı gerçeğini değiştirmez.
 Elif Şafak’ın Siyah Süt’ü de yukarıda bahsi geçen 
ikili zıtlıklar üzerine kurulu bir romandır. Özellikle feminist 
teorisyenlerin; toplumsal cinsiyet rollerini belirlediğini 
düşündüğü kadınlık ve erkekliğe dair ikili zıtlıklar, romanda 
sıklıkla kullanılmıştır. Söz konusu zıtlıkları ve Şafak’ın romanının 
alt-metnini inceleyerek, bu romanın cinsiyetçi klişeleri nasıl 
yeniden ürettiğine dikkat çekmek yerinde olacaktır.
 Parmak Kadınlardan Oluşan Dev Koro: İç Seslerden  
 Toplumsal Gürültüye Yolculuk

Zekiye Demir, Modern ve Postmodern Feminizm başlıklı 
kitabında, bazı düşünürlerin postmodernizm ve feminizmin 
birbiriyle uzlaşamaz iki düşünce akımı olduğundan bahsettiğini 
söyler. Buna göre, temelde modernist geleneğin doğurduğu 
eşitlik, bireycilik, fırsat eşitliği, cinsiyetçilik gibi kavramlardan 
beslenen feminizm; aynı zamanda modernist aydınlanmacı 
epistemolojiye karşı çıkıp eleştirme aşamasında entelektüel 
açıdan postmodernizm ile ittifak hâlindedir (83). Hem feminizm 
hem de postmodernizm hedef olarak aydınlanma düşüncesinin 
hiyerarşik düalizmine meydan okumayı ve rasyonel/irrasyonel, 
özne/nesne ve kültür/doğa gibi ikili zıtlıkları devirmeyi, 
Derrida’nın tabiriyle yapısöküme uğratmayı hedefler (87). 
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Böylelikle post-yapısalcı edebiyat eleştirisinin de postmodernist 
bir eleştiri kuramı olduğu söylenebilir. Tüm bu nedenlerle, 
metni incelerken postmodern feminist teorinin ilkelerinden 
yararlanmak ve romanın bu ilkelere karşı çıkarak geleneksel 
klişeleri nasıl yeniden ürettiğini anlamak, incelemenin dayandığı 
teorik arka planın da işlevselliğini arttıracaktır.

Postmodernist feminizmin temel ilkelerinden biri 
“özcülüğün reddi”dir. Buna göre feminizm; ırk, sınıf, cinsel 
kimlik, cinsel eğilim, kişilik gibi kategorilere karşı çıkar. Buna 
göre, toplumda var olan bu gibi kategoriler insan vücudu ve 
doğası bağlamında ele alındığında çok fazla anlamlı değillerdir. 
Yani insanın fizyolojik doğasının kültürel yahut toplumsal olanla 
ilişkisi yoktur. Bu bağlamda Demir, toplumsal cinsiyetin de 
doğuştan var olmadığına, fakat sonradan meydana getirildiğine 
işaret eder. Böylece, erkek ve kadın arasındaki ast-üst (inferior-
superior) ilişkisinin feminist teori açısından anlamsız olduğu 
anlaşılmış olur.

Elif Şafak’ın parmak kadınları tam bu noktada önem 
kazanır. Şafak kitabında bir kadın, yazar ve anne olarak 
yaşadığı psikolojik çatışmaları, bu çatışmaların her bir koluna 
ayrı bir isim vererek ve onlara dişilik atfederek anlatır. Tüm bu 
iç hesaplaşmalarını “İçimden Sesler Korosu” olarak tanımlayan 
yazar, söz konusu çelişik fikirleri öncelikle dört damara ayırır: 
pratik akıl, din, hırs, entelektüellik. Sonrasında ise (evlilik ve 
gebelik süreçlerinde) dört temele katılan iki ayrı eksen daha 

yaratılır: cinsellik ve annelik. Tüm bu eksenler ve onların 
şekillendirdiği fikirler yazar tarafından bastırılmış olarak 
anlatılır. Bunlar kurmaca Elif Şafak’ın “içindedir”. Dışarıya 
çıkmazlar ve çoğu kez yazar tarafından susturulur ya da ikaz 
edilirler. Söz konusu kavramların temsiliyetlerine bakmak 
yerinde olacaktır.

Okuyucunun İçimden Sesler Korosu’yla karşılaşması; 
Adalet Ağaoğlu’nun “Aklınızda annelik var mı?” sorusuna bir 
türlü cevap veremeyen Elif Şafak’ın içinde aniden çıkan sesler 
ile olur. Koro uğuldamaya başlar ve bakın Şafak, koro üyelerini 
yahut onların oluşturduğu minyatür haremi nasıl tanımlar: 

Birbirine laf anlatamayan, çelme takan, pusu 
kuran, fal bakan, nâme yazan, darılan birtakım dişi 
yaratıklar. Parmak kadarlar, minicik minicik. …
Akşamları içimden çıktıklarında gölgeleri vurur 
odamın duvarlarına. Olurlar kocaman… Ekseriya 
içimde ikamet ederler. Her birinin köşesi ayrı. 
Kimselere açamıyorum bu sırrı, deli diye tıkarlar 
yoksa tımarhaneye. (48)

 Görüldüğü üzere bahsi geçen dişi yaratıklar içten 
pazarlıklı, sinsi çizilmişlerdir. Her ne kadar birbirleriyle 
sürekli çatışma içinde olduklarına vurgu yapılmak istense de 
kullanılan kelimeler erkek yazarların “şeytan kadın”ı anlatırken 
yakındıkları kötü özelliklerle o kadar çok benzer ki sanki 
parmak kadınların arasına Namık Kemal’in Mehpeyker’i 
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sızmış gibidir. Ali Bey’e gizliden pusu kuran ve böylece iyi 
kalpli Dilaşub’un ölümüne yol açan, Ali Bey’in sorularını 
cevapsız bırakan, laf anlatılamayan, şehvetli ve azgın kadın 
(ki bu koronun üyelerinden biri Saten Şehvet Hanım adını 
taşıyan seksapelli bir parmak kadındır) Mehpeyker, Türk 
edebiyatında erkek yazınının var ettiği melek yüzlü şeytanların 
prototipi olması hasebiyle yukarıdakiler gibi tipik kadınsı 
(daha doğrusu kadınlara özgü bulunmuş) sıfatlar taşır. Ancak 
söz konusu yakıştırmaların bir kadın yazar tarafından yine 
kadınlara atfedilmesi geleneksel anlayıştan kop(a)mamanın bir 
göstergesidir. Dahası Şafak’ın kadınları akşamları içinden çıkar 
ve duvarlara vuran kocaman gölgeleriyle günün bu evresinde 
görünür olurlar. Bu saklanış gündüzle özdeşleşen erkek egemen 
düzlemde kabul görmemeleri yüzündendir. Öyle ki Şafak 
onları birilerine anlatmaktan korkar. Çünkü böyle bastırılmış 
iç seslerinin olması, üstelik bu ses sahiplerinin bir kısmının 
erkeklere özgü akıl, pratik zekâ, din gibi kavramlarla; marjinal, 
tavan arasındaki kadınla ilgili hırs, şehvet gibi kodları taşıması, 
böyle “sapkınlık”ların delilik olarak kanıksandığı toplumsal 
düzende tımarhaneye atılma sebeplerindendir. Peki, parmak 
kadınlar tarafından temsil edilen kavramların bastırılmalarına 
sebep olan marjinal tutumlar nelerdir?

Romanda ilk olarak Pratik Akıl Hanım’la karşılaşırız. 
Bu kadın son derece Batılı olarak çizilir. Nitekim mekânı da 
Batı kapısının ardındadır. Yeme tarzı (üçgen kepek ekmekleri 

arasında hindi füme sandviç, diyet kola), giyinişi (son derece 
‘casual’, keten pantolon, incecik bir gömlek), görünüşü 
(uğraştırmayan kısacık saçlar, kırmızı kemik gözlükler) ve 
pratik zekâsıyla tam bir Batılı olan bu kadın için her şeyi yapmak 
düzenli bir programla mümkün kılınabilir. Kapitalizme alışkın 
zekâsıyla söz konusu programa, tabii ki işleri halledecek üçüncü 
dünya ülkelerinden hizmetkârları da dâhil ediverir. Filipinli, 
Özbek, Moldovyalı çocuk bakıcıları, dadılar, yazma işiyle vakit 
kaybetmemek için on parmak daktilo kullanabilen sekreterler, 
asistanlar hayatı daha pratik hâle getirmeye yararlar.7 Pratik 
Akıl Hanım işine gelen şeyi yine işine geldiği gibi düşünür. 
Edebiyata ilgi duymaz ama kişisel gelişim kitaplarını takip 
etmekten geri kalmaz. Bu anlamda son derece faydacı olan 
bu kadın, her şeyi düz mantığın yolundan giderek halletmeye 
olan inancını bir sancak gibi taşır. Şafak’ın Batı’da yaşamasını, 
yetişmesini, çoğu romanını İngilizce yazmasını açıklayan bir 
‘öteki’dir bu parmak kadın. Her şeye yetebilen, mükemmel 
mitik kadını sembolize etmesinin yanında Batılı kadın kimdir 
ve nasıl biridir sorularının cevaplarını da bünyesinde barındırır.

Daha sonra, Doğu Kapısı’nda Can Derviş Hanım belirir. 
Bu bağlamda Pratik Akıl Hanım’ın karşısında konumlandırır 
kendini. Öyleyse Batı kapısındaki bu çelişiğin özelliklerinin 
tam tersini Can Derviş Hanım için söylemek mümkün olacaktır. 
Öncelikle bu kadının adeta bir Allah dostuna özgü niteliklerle 
çizildiğini söylemek gerekir. Az yiyen, az konuşan, çok tefekkür 
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eden, ağzından dua elinden tespih eksik olmayan, dindarlığını 
giyinişiyle de gösteren (başörtülü, uzun yeşilimsi elbiseli, ayakları 
mestli) Derviş Hanım, Batılı komşusunun tersine her şeye cüzî 
iradeyle yetişebilmenin olanaklı olduğuna inanmaz. Ona göre, 
yaşamak için üç şey yapmak lazım gelir: Sükûnet, metanet ve 
dirayet. Bu anlamda son derece kaderci ve edilgendir. Olaylar 
karşısında, onlara müdahale etmek gibi bir şeyin imkânsızlığını 
ilkesi yapan bu kadın; dindar, bağımlı, benliğinden vazgeçmiş, hep 
kendinden daha yüksek bir otorite olduğuna inancı tam Doğulu 
kadını temsil eder. Gurura ve bencilliğe gelemez; yazmanın 
insana bahşedilen ilahi bir baht olduğunu, bu eylemin zekâ ya 
da kabiliyetle alakalı olmadığını hatırlatır Şafak’a. Kaderin 
saltanatına tüm içtenliğiyle boyun eğen bu kadın, adanmışlığın, 
fedakârlığın, sabrın ve sessizliğin simgesidir.

Parmak kadınlardan üçüncüsü Hırs Nefs Hanım’dır. Son 
derece egoist ve benbilirimci biri olan bu kadın; koronun içindeki 
en bakımlı, azimli, kararlı, çalışkan üyedir. Kendine ve yaşadığı 
hayata olan tutkusuyla Can Derviş Hanım’la birebir zıtlık teşkil 
eder. Bu zıtlığı açıklamak için söz konusu parmak kadının insan-
hayvan-makine üçlüsüne değindiği bir konuşmasını aktarmak 
yerinde olacaktır: “İnsan hayvana benzeyeceğine, makineye 
benzesin daha iyi değil mi? Ot gibi, ıspanak gibi rafta duran 
hormonlu karnabahar gibi cansız ve hırssız yaşayacağına, makine 
gibi gürül gürül yaşasın. Metafordan yana sıkıntım yok” (79).

Görüldüğü üzere, Hırs Nefs Hanım, kendisinin tersine; 

hırssız yaşayan, hayatta yükselmek ve her seferinde daha 
ileriye gitmek hedefleri bulunmayan ‘öteki’leri (bu anlamda 
tabii ki özellikle Can Derviş Hanım’ı ) hayvana ya da bitkiye 
benzetmekten geri kalmaz. Yani hayata dair bencil fikirleri 
olmayan diğerleri insani sıfatlarla anılmaya layık değildir ona 
göre. Demek ki karakterin kafasındaki kadın imgesi; kendinden 
ve kariyerinden başka hiçbir şey düşünmeyen, son derece ben 
merkezli biridir ve bu defa da hırsını ve nefsini otorite yapmıştır 
kendine. Öyle ki benliğinden gözleri kör olmuş, hırsı yüzünden 
kendine benzemeyenleri ‘öteki’ ilan edip hayvanlık derecesine 
kadar düşürmekte herhangi bir sakınca görmemiştir.

Diğer bir koro üyesi ise yazarın kendisinden çok 
korktuğunu ancak yine de onsuz yapamadığını söylediği Sinik 
Entel Hanım’dır. Peki, yazar bu çok okuyan, çok bilen, kitap 
kurdu, sinik anarşistten neden bu denli korkar? Bunu anlamak 
için Sinik Entel Hanım’ın karakterine bakmak yeterlidir. 
Pencerelerinde örümcek ağları, duvarlarında Che Guevara 
ve Marlon Brondo posterleri, karanlık kütüphanesiyle sigara 
dumanı altında bohem bir yaşam süren bu kadın; hippi tarzlı, 
dövmeli, doğu motifli bilezikler takan, saçları dağınık, yoga 
ve meditasyon yapan, vejetaryen, kuşkucu ve karamsar bir 
tiptir. Onun için hayattaki hiçbir hedefin yahut mevkiin önemi 
yoktur. Ancak bu bağlamda hiç de Can Derviş Hanım’la ortak 
bir uzlaşma alanına sahip değildir. Can Derviş Hanım bağlı 
olduğu öte dünya inancına duyduğu derin sevgiyle bu dünyanın 
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keşmekeşinden, hırslarından, gürültüsünden dolayı köşesine 
çekilmiştir. Bir anlamda umutludur. Ama Sinik Entel Hanım 
umutsuzdur ve onu bu ruh durumuna iten sahip olduğu bilgi 
birikimi altında ezilmesidir yazara göre. Demek ki entelektüel 
birikim de bir kadını “doğru yol”a sevk etmek, onu toplumsal 
düzene kazandırmak için yeterli değildir. Nitekim kadında bu 
birikimi kullanacak, dönüştürüp yararlı hâle getirecek ve böylece 
diğerlerine fayda sağlayacak bir kabiliyet olmadığına dair inanç, 
Şafak’ın yarattığı karakterle yeniden tekerrür etmiştir. Bu bilgi 
yığınına sahip kadın Gilbert ve Gubar’ın erkek yazarların kısır 
düşüncelerinden devşirdikleri yakıştırmayla özdeşleşmiştir artık. 
O ‘tavan arasındaki deli kadın’dır ve entelektüel oluşu yüzünden 
ne toplumsal alana girebilecek kararlılığa ve öncü güce ne de 
birikimini dönüştürebilecek inanca sahiptir. Bu yüzden Şafak; 
bu odaya girmekten, bastırdığı bu yönüne danışmaktan çekinir. 
Çünkü o da tıpkı erkek egemen görüşe sahip olan otorite gibi 
bu kadının deli ve zararlı olduğunu düşünür.  Buradan çıkarken 
“Kabahat sende değil senin fikrini alanda.” diye söylenmekten, 
kendine bir deliye danıştığı için kızmaktan geri kalmaz. 

Bu dört ana parmak kadından sonra8 okuyucu, Anaç 
Sütlaç Hanım’la tanışır. Bu kadından bahsedilirken okurun 
dikkatini çeken ilk şey, kadının feminenliğe atfedilen bütün 
sıfatlardan (doğurganlık dışında) yoksun olmasıdır. Bir 
anlamda Hırs Nefs Hanım’ın ve daha sonra bahsedilecek olan 
Saten Şehvet Hanım’ın zıttı olduğunu söylemek mümkündür. 

Söz gelimi; yazara göre, yüzü makyajsız, tombul, özensiz 
kıyafetli, sıradan olan bu kadının son derece bayağı dertleri 
vardır.9 Evine yuvasına bağlı bir kadındır Anaç Sütlaç Hanım; 
etrafı temizleyip süslemekten, balkona bambu rüzgâr çanları 
asmaktan, halıdan mürekkep lekesini çıkarmaktan, marketlerin 
indirim reyonlarında dolaşmaktan hoşlanır. Hayalleri arasında 
her genç kız gibi evlenip gelinlik giymek, tek taşlı alyans 
takmak vardır. Yazar hemen Anaç Sütlaç’ı Sinik Entel Hanım’ın 
karşısına koyar. Çünkü Anaç; son derece normal olduğunu, 
normalliğin zararsız ve hatta bir erdem olduğunu söylediğinde, 
Şafak ona Entel Hanım’ın “Ne çekiyorsak normallerden 
çekiyoruz.” sözünü hatırlatır. İşte bu karşılaşma alanı birçok 
detayı ele vermesi yönünden son derece önemlidir. Demek ki 
Sinik Entel; yani kültürü, bilgi birikimi yüzünden karamsarlaşan, 
kendi kabuğuna çekilen, umursamaz, ‘deli’ kadın; Anaç Sütlaç’ı 
‘normal’ olarak tanımlar. Dolayısıyla normal olmak, geleneğin 
bir kadına atfettiği tüm özellikleri taşıyan Anaç Hanım gibi 
olmak demektir. Bu bağlamda Sinik Entel Hanım asla normal 
değildir. Bu iki karakterin karşı karşıya gelmesine mahal 
verdiği için Şafak’ın normal tanımı feminist kuram açısından 
sorunludur. Bu problemi yaratan durum, iki karakteri taban 
tabana irdeleyen yazarın tutumudur. Dahası Şafak, Sinik Entel 
Hanım’dan edindiği “motto”ya devam eder. Ona göre; sürüye 
ayak uyduran, verilen her emri sorgusuz sualsiz yerine getiren 
sıradan insanlar her türlü totaliterliğe açıktır. Demek ki normal 
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olan, tam da erkek egemen düzenin istediği gibi, beyazların 
içinde beyaz olmaktır. Çıkıntılık, marjinallik hâli normal bir 
kadına yakışmaz. O düzenin uygun gördüğü her türlü emre 
boyun eğmekle mükelleftir. Sonuçta, iki kadın karakteri bir 
erkek yazarın kodlarıyla karşı karşıya getiren Şafak’ın “normal” 
ve “anormal” tanımlarının feminist hareketin kınadığı ataerkil 
tutumların ilkelerinden pek farkı yoktur.

Gelelim yazarın onu ilk gördüğünde kanının donduğunu 
söylediği Saten Şehvet Hanım’a. Daha önce belirtildiği gibi 
bu kadın tam da Namık Kemal’in Mehpeyker’i tarif edişinde 
kullandığı niteliklerle benzer bir şekilde anlatılmıştır. Anaç 
Sütlaç Hanım’ın tersine, görünümüyle tüm kadınsılığı ve 
seksapelliği aşikâr bir şekilde yansıtır. Harem tablolarındaki kar 
beyaz cariyelere benzer şehvetli duruşu, dalga dalga uzun saçları, 
kıpkırmızı dudakları, parlak satenden kırmızı gece elbisesi, 
dirseklerine kadar uzanan siyah eldivenleri, uzun bir ağızlıkla 
içtiği sigarasıyla Saten Şehvet Hanım; ‘şeytan kadın’ın erkeği 
yoldan çıkaran tüm özelliklerine sahiptir. Yazar bu kadına karşı 
fazlasıyla mesafelidir ve onu bir türlü kabullenmek istemez. 
‘Tuhaf bir mahlûk’ olarak nitelendirdiği bu kadın, tüylerini diken 
diken eder. Onun karşısında nutku tutulur, ter basar. Şafak’ın 
gösterdiği tepkilerle sabit davranışları, Namık Kemal’in 
Mehpeyker’i anlatırken ki duruşunun aynısıdır. Namık Kemal 
Mehpeyker’den ve onu anlatırken kaleminin kadının canlılığına 
kapılmasından o kadar korkar ki, anlatısını bu melek yüzlü 

şeytanı türlü hakaretlerle sindirmeye çalışan boşuna bir çabaya 
dönüştürür. Şafak da Saten Şehvet’in söylediklerine kapılıp 
kapılmama konusunda tereddüt yaşar. Savunmaya geçtiği anlarda 
bile acaba haklı olabilir mi diye düşünmeden edemez. Sonuçta 
Saten Şehvet Hanım, kadın cinselliğinin temsilidir ve bu erkek 
egemen kamusal düzen tarafından asla istenmeyen bir şeydir. 
Zaten, yazarın da kadın cinselliğine dair görüşlerini Şehvet 
Hanım’ın cesur ifadelerine karşı çıkışındaki tavırda buluruz. 
Bu kadın, öncelikle kadın yazarların kitaplarında cinselliği 
erkek yazarlar kadar anlatamadıklarından yakınır. Burada 
bahsettiğinin erotik kitaplar olmadığını tersine edebi kulvardan 
söz ettiğini belirterek kadın romancıların ancak üç durumda 
cinselliği sansürlemeden anlattıklarını söyler. Bunları kısaca; 
lezbiyenlik, yaşlılık ve ‘yırtıklık’ olarak sınıflandırabiliriz. 
Demek ki kadının cinsellikten bahsedebilmesi için heteroseksüel 
toplumun salık verdiğinin tersine homoseksüelliğe meyletmesi 
ve bunu toplumdan saklamaması gerekir ki böyle bir kadının 
çekinecek artık neyi kalmıştır? Öyleyse lezbiyenlik, gurursuzluk 
yahut rezalete yine rezil bir şekilde katlanma durumudur.10 Öte 
yandan ‘yırtık’ olmanın da bir formudur. Yani yırtık olan kadın 
da rezilliğinden taviz vermez. Yaşlı kadınların da çekinecek bir 
şeyleri yoktur tabii, çünkü bu grup Şafak’ın tabiriyle kadınlığını 
yitirmiştir. Onların her yaptığı yaşlarına hürmeten saygıyla 
karşılanır, saygısızlık olur diye dediklerine bir şey denmez ve 
sineye çekilebilir.
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 Şafak bu parmak kadında ahlakçı ve cinsiyetçi bakışını 
doruk noktasına ulaştırır. Saten Şehvet Hanım onun olmak istediği 
yahut olmayı önerdiği kadın yazar tanımının karşısındadır. Bu 
kadar ‘kadınsı’ bir kadın olarak yazar dünyasında tutunmak, 
otoriter seslerin arasında yer bulmak imkânsızdır. Bu düşüncesini 
en iyi şu sözleri ifade eder:

Kadın yazarların, isimlerini ya erkek ismine çevirmek 
ya da cinsiyetsiz kılmak istemeleri tesadüf değil. 
Doğrusu kadın yazarların kalemleri hem erkek hem 
kadın kalmalı. İyi bir kadın yazarın yazısı ya tamamen 
aseksüel ya da biseksüel olmalı. (128)

Alıntıyla Elif Şafak’ın kadınsızlaşma isteğini birlikte 
düşündüğümüzde yazar kendini aseksüel olarak kodlamıştır11. 
Bu bağlamda iyi kadın yazarların bir kolunu teşkil eder. Yine de 
tüm bu tartışmadan anlaşılacağı üzere Elif Şafak kadınsızlaşarak 
ortada bir yerde, kimseye dokunmadan durmayı göze alamaz. 
Otorite tarafından kabul görmek için onun gereklerini 
kullanmanın bilincinde olan yazar, kalemini erkek yazarların 
sesinden yana tutar. Kadının hem bir yazar olarak hem de salt 
kadın olarak yaşadığı çelişkileri verirken, kendine hami ilan ettiği 
bu sesten taviz vermez. Pratik kadının entelektüellik yoksunluğu, 
kapitalistliği; hırslı kadının egosu, çevresindeki her şeyi nefsine 
feda eden doymak bilmezliği; entelektüel kadınının sinikliği, 
deliliği, umutsuz marjinalliği; şehvetli kadının cinselliği, açık 
sözlülüğü… Bunların hepsi bir kadın olarak Şafak’ın bastırılmış 

‘öteki’leridir. Bastırılmışlardır çünkü otorite tarafından kabul 
edilmeleri mümkün değildir. Tabii diğer taraftan da dindar 
kadının irrasyonelliği, kaderciliği, sessizliği; anaç kadının 
sıradanlığı, basit yaşamı, erkek yazınının salık verdiği şeylerden 
addolunduğu halde neden bastırılmışlardır sorusu kaçınılmaz 
olur. Bunun sebebi ise Elif Şafak’ın “motto”sunda gizlidir. 
Diğer dört kadının bastırılma nedenleri kadınsızlaşmaktır. 
Ancak bu iki iç sesin bastırılmasında ise biseksüel olmaya talip 
Elif Şafak yatar. Böylece kadınlığına dair de bir şeyler söyleme 
imkânı tanır kendine. Sıradan ya da irrasyonel değilim demektir 
buradaki amaç. Yine de yazarın bu iki parmak kadından çokça 
hoşlandığını, onlara derin bir sevgi ve şefkat duyduğunu da 
kendi ifadeleriyle belirtmesini göz ardı etmemek gerekir. Sonuç 
olarak, İçimden Sesler Korosu yalnızca kişisel bir grup değildir, 
genel anlamda toplumsalın pek beğendiği bir yemeğin reçetesi 
gibidir.
 Kadının Beyni Nerede?
 Siyah Süt’ün  ataerkil söylemle yarattığı uzlaşma 
alanlarından biri de Beyin Ağacı’dır. Kısaca değinmek gerekirse; 
iç sesleriyle zaten bir türlü ittifak sağlayamayan Şafak’ın 
kafasında anneliğe dair soru işaretlerinin oluşmaya başlamasıyla 
Anaç Sütlaç Hanım ortaya çıkar ve bu durum ortalığı iyice 
karıştırır. Anaç Hanım’ın açığa çıkmasını ve yazarın ona şefkat 
duymasını bir türlü kabullenemeyen ‘sinsi’ parmak kadınlardan 
özellikle Hırs Nefs ve Sinik Entel Hanımların önderliğinde 
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bir akit düzenlenir. (Yazar bu sözden ‘bir edebiyat rahibesi 
yemini’ olarak bahseder.) Bu ilgi çekici yemin beyne benzeyen 
görüntüsüyle ulu bir ağacın altında edilir ve şu şekildedir:

Az gittim uz gittim, hayatımın merkezine yazmayı 
koydum. En nihayetinde gele gele beden ile beyin 
arasında bir ikileme vardım dayandım. Bu bir dönüm 
noktası ömrü hayatımda. Ve and olsun ki ben, 
Beyin’i seçtim. Bundan böyle Beden değil Beyin 
olmak istiyorum yalnızca. Kadınlıkta, kadınsılıkta, 
ev hanımlığında, karılıkta, anaçlıkta, doğurganlıkta 
yok gözüm. Ben sadece ve sadece yazar olmak ve 
öyle kalmak istiyorum… Kurusun Beden, canlansın 
Beyin! Kalemime giden mürekkep, içimde büyüyen 
kitaplar olsun. Ant olsun! (176)

Yeminin feminist düzlemdeki karşılığına ve arka planına 
daha sonra değineceğim. Ancak şu bilinmelidir ki bu sözlerin 
üzerinden otuz gün geçmeden Şafak’ın saçları, cildi, elleri 
kurumaya başlar. Zayıflar, vücudu dümdüz olur (erkek bedeni 
misali) ve en önemlisi reglisi kesilir. Ve böyle bir kadınsızlaşma 
süreci meyvesini verir. Elif Şafak, adeta fedakârlığına bir lütuf 
olarak gösterdiği ilhamla yeni romanını kaleme almaya hak 
kazanır. Artık o bir yazardır. (Araf’ı bu süreçte yazdığını belirtir.)
 Bu sürecin ışığında edebiyat rahibesi yeminine geri 
dönersek birçok taş yerine oturur. Öncelikle, erkek egemen 
yazının bir ilke olarak benimsediği temel ikili zıtlık olan 

beyin-beden ayrımı yeniden söz konusudur. Beyin erkeği, 
aklı, toplumsalı, yazarlığı; beden ise kadını, duygusallığı, 
irrasyonaliteyi, dışlanmış olanı temsil eder.12 Yazarın bir kadın 
olarak beyni seçmesi maalesef bu sorunlu söylemin karşısında 
tüm cesurluğuyla duran bir başkaldırı niteliğinde değildir. Çünkü 
bu seçim ondan kadınlığına dair her şeyi hatta reglisini bile alır, 
onu adeta erkekleştirir. Sonuç olarak Şafak’ın söylemek istediği 
şey; yazabilmek, ilahi bir ilhamın eyleyeni olabilmek için erkek 
olmak gerektiğidir. Bu noktada Gilbert ve Gubar’ın Tavan 
Arasındaki Kadın isimli eserinin de kalem ve penis ilişkisini 
sorgulamak ile başladığı ve bu metaforik ilişkiye dayanarak 
yazın dünyasında erkeklerin otoriter olmasının nedenlerini 
araştırdığı düşünüldüğünde; söz konusu benzetmenin ataerkil 
bir söylemin malzemesi olarak kullanıldığını belirtmek gerekir. 
Bu bağlamda Şafak’ın “kalemime giden mürekkep, içimde 
büyüyen kitaplar olsun” sözü sanki erkek bir yazar tarafından 
söylenmiş gibidir. Böylece kalem doğurganlığı başlatan penisi, 
mürekkep meniyi, kitaplar da bebeği sembolize eder. 
 Sonuç olarak, Beyin Ağacı’nın altında edilen yemin, 
feminizm açısından düşünüldüğünde hiç de masum bir söz 
değildir. Ve bu yeminin yazarın kendisinin de dünyanın en feminist 
kampüsü olarak tanımladığı Amerika’daki Massachusetts 
Üniversitesi’ne bağlı Mount Holyoke Kampüsü’nde edilmesinin 
ironik bir durum oluşturması da göz ardı edilmemelidir.
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 Sonuç: Kendi Kendini Değilleyen Roman
 Kadın yazarın, erkek penisi ile özdeşleşen kalemi eline 
alıp yazma edimini gerçekleştirmesinin bir küstahlık ve doğaya 
karşı gelme eylemi olarak görüldüğüne daha önce değinilmişti. 
Kadının erkeğin öngörülerine ve yakıştırmalarına dayanan 
bu durumu özellikle 18. yüzyıldan bu yana kadın yazarların 
eserlerinde irdelenmiş, alternatif yöntemler yahut radikal 
başkaldırılar bu tür yazıların belkemiğini oluşturmuşlardır. 
Bu makalede ise Türk edebiyatında pek benzeri olmayan bir 
konuyu, doğum sonrası yaşanan postnatal depresyonu ve 
doğum öncesinde bu depresif hâle hazırlayan süreci işleyen 
Elif Şafak’ın Siyah Süt adlı romanı incelenmiştir. Şafak’ın 
kitaplarında genellikle geleneksel toplumda marjinal damarlar 
olan kadınları, homoseksüelleri ve onların arada kalmışlığını 
anlattığı söylenebilir.13 Siyah Süt’te de Şafak, kadın olmaya dair 
bireysel ve toplumsal sorunları hem tarihsel olarak anlatır hem 
de şimdiki zamanda kendi deneyimlerine dair bilgiler verir. 
Bu anlamda otobiyografik özellikler taşıyan kitap annelik gibi 
kabullenilmiş toplumsal göstergeleri olan bir kimlikle, kadınlık 
ve kadın yazarlık arasında kalmış bir kadını anlatırken aslında 
bambaşka bir yöne sapar. Anlatısında ele aldığı tarihî kadınlardan 
ve kadın yazarlardan devşirdiği ilkelerin izinde yine bu ilkeleri 
yıkar. 
 Berna Moran’ın da değindiği gibi Derrida’nın yapısöküm 
kuramına göre, metnin anlamı ayağı yere basan sabit bir anlam 

değildir, oynaktır, kaypaktır, çelişkilidir ve dolayısıyla metnin 
tek ve kesin bir anlamı olamaz (202). Belli bir radikal savla 
anlatısına başlayan yazar, elinde olmadan -yahut bilinçli olarak- 
egemen söylemin ilkelerine hizmet edebilir. Aslında bu durum, 
bir bakıma Louis Althusser’in her yere sirayet ettiğini söylediği 
‘hegemonya’ kavramıyla da açıklanabilir. Dolayısıyla otoriter 
dilin bir şekilde karıştığını bildiğimiz bir metni yapısöküme 
uğratmak için belli hiyerarşik adımlar izlemeye gerek yoktur. 
Metinde kullanılan kimi aşikâr sözler yahut satır aralarından 
egemenin ayak sesleri pekâlâ duyulabilir.
 Elif Şafak, bir kadının yaşayabileceği en kadınsı şeyi, 
doğurmayı ve bu sürecin yalnız kadınlara özgü çelişkilerini 
gündeme getirdiği bu kitabını unutmak için yazdığını söyler. 
Onun deyişiyle Siyah Süt suya yazı yazar gibi okunur okunmaz 
unutulmak için yazılmıştır. Peki neden? Yazar, yaşadıklarını 
yazıya dökerken verimli bir hatırlamanın ardından sağlıklı 
bir unutmayı hedeflemiş -ki bu depresyonu atlatmanın temel 
yollarından biridir- bu anlamda eserini yalnızca kişisel yarar 
için mi vücuda getirmiştir? Yoksa bilhassa tarihteki kadınlardan, 
onların düşüncelerinden, eylemlerinden, arada kalmışlıklarından, 
yaşadıkları zorluklardan bahsederek toplumsal bir fayda 
sağlamayı mı amaçlamıştır? Açıkçası bu soruların kesin birer 
cevabı yok; ancak her halükarda Şafak’ın kadınlığa dair bunca 
şey anlatmasına ve kadınlık hakkında okuyucuyu bilinçlendirici 
bir sese sahip olmasına rağmen erkek yazınıyla uzlaşma alanları 
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yaratması feminist kuramın başkaldırısını karşısına almak, 
anlattığı kadın yazarların yahut kadınların uğraşını yok saymaktır 
kanımca. Özellikle parmak kadınlar ve beyin ağacı bölümlerinde 
beliren her anlamda erkek olmak isteyen sinik kadın sesi, bir 
eksikler listesi yapar gibidir. Yazar olmak için bir kadını doğuştan 
“ezik” yapan eksiklerin (!) giderilmesinin çaresi ona göre 
erkekleşmede, erkek dilini kullanmakta aranmalıdır. Bu anlamda 
Şafak’ın romanının, feminizmin ilkelerinin izinde gibi görünse 
de bu ilkeleri yıkmak üzere kaleme alındığı söylenebilir. 

NOTLAR
1Erkek yazınında kadına ve kişiliğine dair söylenenlere değinen Virginia Woolf, 
erkeklerin kadınlar hakkında çelişik düşünceleri olduğunu belirtir. Buna göre, kadınların 
kişilikten tamamen yoksun olduğuna inanan (Alexander) Pope’un yanı sıra onların 
eğitilemeyeceğini ve kıt akıllı olduklarını düşünenler, ruhları olup olmadığını tartışanlar 
ya da onlara kutsallık atfedenler bulunur. Woolf ise kadınlar hakkında türlü ithamlarda 
bulunan erkek yazınını Profesör X adında hayali bir karaktere yine hayal ürünü olan Dişil 
Cinsin Ussal, Tinsel ve Bedensel Zayıflığı adlı kitabına indirger (34).

2Freud’un kuramını erkek çocuk üzerinden kurması ve bu bağlamda kız çocuğu dışlaması, 
teorisinin en sorunlu yönlerindendir. Josephine Donovan, Feminist Teori adlı kitabının 
feminizm ve Freudçuluk ilişkisinden bahsettiği bölümünde Freud’un kız çocuğun pre-
oedipal evresine dair bazı araştırmaları bulunduğuna ancak bu araştırmaların erkek 
çocuğa dair sorunsuz saptamalar gibi kesin veriler içermediğine dikkat çeker. Bu anlamda 
Freud, erkek çocukta bir bastırma unsuru olarak karşımıza çıkan baba figürünün, kız 
çocukta neden aynı anlamı taşımadığını açıklamakta zorlanır. Sonuçta, kız çocuğun 
erkeğin eğilim ve gelişimine ters bir cinsel yönelim izlediğine ve babanın kız çocuk için 
bir arzu objesi olduğuna kanaat eder. Freud’un saptamasının feminist açıdan ilgi çekici 
bir diğer özelliği de kız çocuğun geçirdiği iki aşamaya, yani eril ilk evreye ve daha sonra 
gelen dişil aşamaya değinmesidir. Buna göre kızlar aynı erkek çocuklarda olduğu gibi en 
önce anneye cinsel bir ilgi duyar ancak daha sonra bu ilgileri babalarına kayar. Donovan, 
Freud’un böylece,  kız çocukların “biseksüel” eğilimine dikkat çektiğini belirtir.

3Raewyn Connell’in “hegemonik erkeklik” kavramı ve eleştirisi hakkında ayrıntılı 
bilgi için bkz. Cenk Özbay, “Türkiye’de Hegemonik Erkekliği Aramak,” Doğu Batı 
Dergisi 63, 2012. Aralık 29, 2014’te erişildi, http://kasimtoplantilari.org/wp-content/
uploads/2014/09/Turkiyede-Hegemonik-Erkekligi-Aramak_Cenk-Ozbay.pdf ve Egemen 
Kepekçi, “(Hegemonik) Erkeklik Eleştirisi ve Feminizm Birlikteliği Mümkün mü?,” 
Kadın Araştırmaları Dergisi 11, 2012. Aralık 29, 2014’te erişildi, www.journals.istanbul.
edu.tr/iukad/article/download/.../1023020998

4Berna Moran da feminist kuramda kullanılan “metin” ve “alt-metin” kavramlarını Sandra 
Gilbert ve Susan Gubar’dan aktararak “yüzeysel anlam” ve “derin anlam” ifadeleri ile 
açıklar. Buna göre kadın yazarlar, ataerkil toplumda yazabilmek için birtakım stratejiler 
geliştirmiştir ve yapıtlarının aşikâr olan ve yüzeyde görülen anlamının altında, toplumda 
pek iyi karşılanmayacak kadınca yönünü meydana getiren derin bir anlam gizlenmiştir. 
(Edebiyat Kuramları ve Eleştiri 258) 

5“Bilinçaltı” kavramının kimi zaman “subconsciousness” kelimesi ile karşılandığı 
olur. Ancak bu kelime kullanıldığı zaman “sub-” ekinin “daha güçsüz, bastırılmış olan”  
anlamını vurguladığı varsayımından hareketle bu ekin yerine “un-” eki tercih edilmiştir. 
Nitekim Freudçu kurama göre, bilinçaltı bilince göre daha etkili ve güçlüdür.

6Freud’un teorisinde baba sadece babadır. Ancak Lacan için baba kanunu temsil eden 
bir gösteren (signifier)dir. Bu kanun, arketipik bir simge olarak “fallus” u temsil eder. 
“Fallus” kavramı hakkında detaylı bilgi için bkz. Jacques Lacan, Fallus’un Anlamı 
(İstanbul: Altı Kırkbeş Basın Yayın, 2013).

7Postmodern feminizmin ilkelerinden biri olan “totalitarizm ve evrenselciliğe karşıtlık” 
ilkesi de Şafak’ın Pratik Akıl Hanım’ı ile reddedilmiş olur. Zekiye Demir’in aktardığına 
göre; kadınlar arasındaki ırk, sınıf, cinsiyet, kültür, etnik köken gibi farklılıkları dikkate 
almayan bir hareket, baskıcı ve totaliter bir nitelik taşıyor demektir. Postmodern 
feministler; yalnız modernist feministler tarafından savunulan orta sınıf, beyaz ve 
heteroseksüel kadın haklarını değil üçüncü dünya, zenci ve lezbiyen gibi özelliklere sahip 
olan kadınların haklarını da gündeme alır. Bu anlamda, Pratik Akıl Hanım’ın çalıştırdığı 
kadınların üçüncü dünya ülkesi vatandaşı olduklarının vurgulanması; Batılı orta sınıf, 
heteroseksüel, beyaz kadın ile bu özelliklere sahip olmayan diğer kadınlar arasında 
totaliter bir “ötekilik” ilişkisi kurulduğunu ispatlar niteliktedir (115-117).
8Yazar böyle hissedilmesine neden oluyor. Çünkü daha sonra fark edilen Anaç Sütlaç 
Hanım ve Saten Şehvet Hanım’ın öncesinde yazarın yalnız bu dört içsesten haberdar 

http://kasimtoplantilari.org/wp-content/uploads/2014/09/Turkiyede-Hegemonik-Erkekligi-Aramak_Cenk-Ozbay.pdf
http://kasimtoplantilari.org/wp-content/uploads/2014/09/Turkiyede-Hegemonik-Erkekligi-Aramak_Cenk-Ozbay.pdf
http://www.journals.istanbul.edu.tr/iukad/article/download/.../1023020998
http://www.journals.istanbul.edu.tr/iukad/article/download/.../1023020998
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olduğunu biliyoruz.

9Yine burada da yazarın, bu kadının özellikleriyle kendisi arasında hiçbir ilişki kuramadığı 
görülüyor. Aklına hemen Anasis Nin’in “Sıradan bir hayat beni cezbetmez.” sözünün 
gelmesi de okuyucuyu şüphesiz böyle bir düşünceye itiyor.

10Daha önce Pratik Akıl Hanım’ın tasvir edilişinde dikkat çeken üçüncü dünya ülkesi 
vatandaşı kadınların Batılı kadın karşısında ötekileştirilmesi ve böylece romanın feminizm 
karşısında totaliter olduğuna ve çoğulculuğu, yerelliği reddeden bir tutum sergilemesine 
değinilmişti. Benzer bir ötekileştirme Saten Şehvet Hanım üzerinden de yapılır. Bu defa 
lezbiyenlerin ötekileştirildiğini ve bu anlamda heteroseksüel otoriteye vurgu yapıldığını 
söylemek mümkündür. 

11Bu alıntıdaki öneri içeren ifadelerin Virgina Woolf’un Kendine Ait Bir Oda isimli 
kitabındaki gerçekten yaratıcı bir zihne sahip olan ve toplumun bütün kesimlerine 
seslenmek isteyen bir yazarda olması gereken özelliklerden bahsederken kullandığı 
ifadelerle benzeştiği aşikârdır. Ancak Woolf’un aseksüellikten ziyade biseksüelliğe vurgu 
yaptığını söylemek gerekir. Woolf’a göre, katışıksız eril olan bir zihin ile katışıksız dişil 
olan bir zihin asla yaratıcı olamaz. Buna göre çözüm, yazma edimi sırasında ya erkeksi-
kadın ya da kadınsı-erkek olmak; böylece eserini ötekine karşı önyargısız olarak kaleme 
almaktır.

12Şafak, daha önce yaptığı bir tabloda beyin ve bedenin erkek ve kadını sembolize 
ettiğine ayrıca değinmiştir: bkz. s. 157.

13Pinhan’da çift cinsiyetli bir derviş, Şehrin Aynaları’nda kadın cinselliği ve günah 
kavramları, Mahrem’de fiziksel özellikleri yüzünden dışlanan kadın ve erkekler, Araf’ta 
cinsellik de dâhil olmak üzere aidiyet ve aidiyetsizlik, Baba ve Piç’te ensest ilişkilerden 
bahsedilir.
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Modernleşme, Aşkın Yurtsuzluk ve Kimlik

Fırat Mollaer* 
ÖZ

Bu yazı, “kimlik” meselesini, ev/yurt, yersizyurtsuzluk, kimlikçi mantık, 
kimliksizleşme, ironi gibi anahtar kavramlarla ve modernliğe yönelik 
fenomenolojik bir okumayla değerlendiriyor. 
Yazının amacı, hem oluş felsefesinin zamana/ilerlemeye/evrenselciliğe 
vurgu yapan ilkelerinin ve hem de varlık felsefesinin mekânı/ilerleme 
eleştirisini/yerelciliği önceleyen ilkelerinin kendi başına ele alındıklarında 
yol açacakları tek yanlılığa dikkat çekmek ve kimliği “ikili optik”le 
değerlendirmek. 
Kimlik, aynı anda geçerlilik talep eden iki ilkenin arasında, Oluşun 
kaygan zeminleriyle Varlığın aşkın yurt arayışlarındaki sabitlemelerinin 
gelgitinde yer alır; “Varolma”nın olduğu gibi “Oluş”un, geçmişin olduğu 
gibi geleceğin, sürekliliğin olduğu gibi değişimin konusudur. Kapitalist 
modernleşmenin yurtsuzlaştıran süreçlerinde acımasızca akan (Hegelyen) 
Dünya-tarihi’ne karşı otantik etiğe çağrılırız. Diğer yandan, bir tarafta 
Hegel’in huzursuz tin’i diğer tarafta ise Heidegger’in otantik etiğiyle 
“kaygı”lanırız. Bu duraksız gelgitler hakkında uyanık olmak, sorunu 
kökten çözmese bile mesele haline getirmenin bir yolu olabilir; iki taraflı 
kaygıları anlamayı ve sorgulamayı sağlayabilir; tehlikeli çağrılmalara 
ve mensubiyetlere karşı bizi sürekli uyarır. O halde, yapılması gereken, 
kimliği ironisinden yalıtarak ele alan tek optikli/boyutlu yaklaşımın terk 
edilmesidir.
Anahtar kelimeler: kimlik, modernleşme, aşkın yurtsuzluk, modernizm, 
ironi.

Modernization, Transcendental Rootlessness 
and Identity 

ABSTRACT
This article examines the matter of “identity” via key concepts such as 
home/territory, deterritorialization, identity logic, non-identity and through 
a phenomenological reading of modernity. 
The aim of this article is to attract attention the one-sidedness (which 
is manifested when these two issues are treated separately) of both the 
principles of the philosophy of becoming, which emphasizes time/progress/
universality, and of ontology, which prioritizes the space/the critique of 
progress/localism, and to examine identity with the dual optic.
Identity exists between these two principles which simultaneously demand 

validity; in the ebb and flow of the slippery ground of becoming and the 
immobilization caused by the search for a transcendent territory; identity 
is a matter of “becoming” as well as of being, of the past as well as the 
future, of change as well as continuity. We are called towards the authentic 
ethic against the (Hegelian) world-history, which flows relentlessly 
through the deterritorializing processes of the capitalist modernization. 
Still, we are anxious with Hegelian uneasy Geist on the one hand, and with 
Heideggerian authentic ethic on the other. Being aware of this unceasing 
tide may not solve the problem completely, but it might be a way to make a 
question of it; it may help understand and question the reciprocal concerns; 
it warns us against dangerous connotations and allegiances. What should 
be done then is to abandon one-optical/dimensional approach, which deals 
with identity by insulating it from its inherent irony. 
Keywords: identity, modernization, transcendent rootlessness, modernism, 
irony

Özgürlük adına bir kişinin kimliğinin 
özgüllüğünü es geçme girişimi her zaman 
tehlikeli bir biçimde soyut kalacaktır; 
böyle bir kimliğin kişinin kendisine yönelik 
‘otantik’ duygusu kadar ezenin yarattığı bir 
şey olduğunu saptamış olsa bile.

Terry Eagleton
 

“Özgürlük” teriminin çağrıştırdığı başka ideolojiler 
bizi yanıltmasın. Eagleton, burada, neredeyse her 

eserinde yaptığı gibi, “postmodernizmin yanılsamaları”ndan 
birini ima ediyor aslında. Bu eleştiriyi biraz geriye alıp sorular 
biçiminde sürdürürsek problemin mahiyetini ortaya koyabiliriz: 
Modernleşme ve “kimlik” sorununa nasıl yaklaşmalıyız? 
Kimlikten vazgeçebilir/kimliksizleşebilir miyiz? Eğer bu 
mümkün olsaydı, kimliğin sebep olduğu varsayılan çağdaş 
sorunlar çözülür müydü? “Kimliğin özgüllüğü”, Adorno’nun 
“kimlikçi mantık” (identitarian logic) olarak tanımladığı 
kavrama mı karşılık gelmektedir? Kimlikten vazgeçmezsek/
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Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi 
firatmollaer@gmail.com
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kimliksizleşmezsek, zorunlu olarak, kimlikçi mantığın etik ve 
politik açıdan tehlikeler arzeden dünyasına doğru çekilir miyiz? 
Bunlar, postmodern teorinin geride bıraktığı sorular. Zira 
postmodern teorinin moda haline getirdiği tasavvurlardan biri 
de “kimliksizleşme”dir. 
 Hrant Dink’in haince öldürülmesinin ardından düzenlenen, 
konuşmacı ve dinleyici olarak katıldığım bir milliyetçilik 
sempozyumu bu soruları yeniden düşünmenin yolunu açtı. 
Tanıklıklardan biri dikkat çekiciydi: Hrant Dink, beraber 
katıldıkları bir kimlik sempozyumunda (postmodern) siyaset 
bilimci bir akademisyenin kimliksizleşmeye/bağlantısızlaşmaya 
yaptığı övgüye “bir kimliğimiz kaldı elimizde” biçiminde 
karşılık vermiş. Hrant Dink’in belirli bir kimliği özcü bir şekilde 
savunmadığını, doğallaştırılmış ve sabitlenmiş kimliklerin 
muhtemel tehlikelerinin farkında olduğunu bilmekteyiz. O 
halde, bu cevabını nasıl yorumlayalım? 
 Bu yazıda, Hrant Dink’in bu ikili yaklaşımını bir kalkış 
noktası olarak ele alıp, ev/yurt, yersizyurtsuzluk, kimlik, 
kimlikçi mantık, kimliksizleşme, ironi gibi anahtar kavramlarla 
birlikte ve modernliğe yönelik fenomenolojik bir okumayla 
değerlendireceğim. Yazının amacı, hem oluş felsefesinin zamana/
ilerlemeye/evrenselciliğe vurgu yapan ilkelerinin ve hem de varlık 
felsefesinin mekânı/ilerleme eleştirisini/yerelciliği önceleyen 
ilkelerinin kendi başına ele alındıklarında yol açacakları tek 
yanlılığa değinmek ve kimliği “ikili optik”le değerlendirmek. 

Kimlik, aynı anda geçerlilik talep eden iki ilkenin arasında, 
Oluşun kaygan zeminleriyle Varlığın aşkın yurt arayışlarındaki 
sabitlemelerinin gelgitinde yer alır; “Varolma”nın olduğu 
gibi “Oluş”un, geçmişin olduğu gibi geleceğin, sürekliliğin 
olduğu gibi değişimin konusudur. Kapitalist modernleşmenin 
yurtsuzlaştıran süreçlerinde acımasızca akan (Hegelyen) Dünya-
tarihi’ne karşı otantik etiğe çağrılırız. Diğer yandan, bir tarafta 
Hegel’in huzursuz tin’i diğer tarafta ise Heidegger’in otantik 
etiğiyle “kaygı”lanırız. Bu duraksız gelgitler hakkında uyanık 
olmak, sorunu kökten çözmese bile mesele haline getirmenin 
bir yolu olabilir; iki taraflı kaygıları anlamayı ve sorgulamayı 
sağlayabilir; tehlikeli çağrılmalara ve mensubiyetlere karşı bizi 
sürekli uyarır. Kimliği ironisinden yalıtarak ele alan tek optikli 
yaklaşımın terk edilmesi ve kimliğin “ancak bu çarpık açıdan 
kavranabileceği”nin anlaşılması: Hrant Dink’in tutumunu 
değerlendirebilmenin ön koşulu budur belki de.1  
 I - Modernleşme ve Yurtsuzluk

Ev geçmişte kalmıştır. Bugün kendimizi 
evimizde hissetmemek ahlâkın bir parçasıdır. 

    Theodor Adorno

 Yurtsuzluk sadece fiziksel mekânla ilgili olsaydı, “sürgün” 
gibi, metafizik anlamların yoğunlaştığı bir insanlık durumunu 
ve kendisini dünyanın her yerinde sürgünde hissedenlerin 
psikolojisini anlamaya kapı aralamak dahi imkânsız olurdu. 
Ayrıca, bu herşeyden önce, tahayyülün ve yorumun etkisini 
inkâr etmek anlamına da gelebilirdi. Çünkü “yurt”la eşanlamlı 
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kullanılabilen “ev” açısından baktığımızda, evin nesnel mekânı, 
eve yüklenen anlamlara oranla oldukça önemsiz kalır. Bu yorum 
faaliyeti olmaksızın mekânların duygusal ve akli bir anlam 
kazanması zordur. Mekânlar, Bachelard’ın (2008) “uzamın 
poetikası” olarak adlandırdığı bir yolla bizim için anlamlara 
dönüşür.2 
 Adorno, yoğun bir anlam dünyası kuran “ev” kelimesini 
metafor olarak kullanırken belli bir bilinç durumunu kastediyor 
ve bunu bir ahlâk telakkisine bağlamak istiyordu. Minima 
Moralia, Nazi Almanyası’nda yaşanan meşum olayların üst 
düzey bir soyutlaması olarak okunabilir. Bu bir yana, bize asıl 
söylemek istediği şudur: Evi/yurdu Varlığın ve ahlâkın temeli 
haline getiren Nazi Almanyası ya da liberal demokrasinin 
anavatanları (“hür dünya”), yani her neresi ya da hangi rejim 
olursa olsun, kendimizi “onlar”ın özdeşleşmemizi istediği yerde, 
evimizde hissetmemek ahlâkın bir parçasıdır/parçası olmalıdır. 
The Jargon of Authenticity’nin sayfalarını araladığımızda da 
durum değişmez. Eleştirel Teori’nin öncü filozofu, Heidegger 
felsefesinde ikametin Varlığın “temel özelliği” (“İkamet etmek 
Varlığın temel özelliğidir”) haline getirilmesinin3 tehlikeli bir 
“sahicilik jargonu”na yol açtığını düşünüyordu. Dolayısıyla, 
“temel”ci otantisite söyleminin sabitlemeleri karşısında, 
-aslında arka planında “sürgün” gibi güçlü bir metafiziği 
içeren- “yabancılık”ın “ahlâkın bir parçası” olarak düşünülmesi 
gerektiğini ileri sürüyordu. Mesafe etiğini öne çıkaran ve 

özdeşleşmeyi (en azından belli biçimlerini) totaliter bir tehdit 
olarak algılayan bir bilinç durumudur burada söz konusu olan. 
O halde, bilinç durumlarıyla ilgilenen fenomenoloji, “ev/yurt” 
ve “evsizlik/yurtsuzluk” temalarına giriş yapmak üzere isabetli 
bir felsefi başvuru noktası gibi görünüyor. Fakat bu, sorunu 
modernlikle ilişkilendiren bir fenomenolojik yaklaşım (türü) 
olmalı. 
 Adorno, postmodernler gibi, bazı modern felsefe 
anlayışlarının ve modern yapıların totalleştirici ve 
yerliyurtlulaştırıcı bir eğilim taşıdıklarını düşünen ilk 
filozoflardan biridir.4 Oysa, bunun karşısında, modernliğin 
aslen yersizyurtsuzlaştırıcı bir dinamiğe sahip olduğunu iddia 
eden sadece Heidegger değildi. Aslına bakılırsa, bu, belli 
bir açıdan, romantik ironi doktrinine kadar geri götürülebilir. 
Zira “Shlegelci romantik ironi doktrininde de belirtildiği gibi, 
özgürlüğün bedeli kesin bir evsizliktir” (Eagleton, 1992: 166). 
(Bunu kendi terminolojimiz açısından, Oluşun bedeli kesin bir 
evsizliktir biçiminde tevil edebiliriz).
 Radikal modernlik koşullarının yol açtığı yurtsuzluk 
bilinci fenomonolojinin sosyoloji alanındaki temsilcileri 
tarafından da gündeme getirilmiştir. Örneğin, Berger ve çalışma 
arkadaşları, Adorno’dan farklı biçimde, bir “hoşnutsuzluklar” 
kaynağı olarak yaklaşsalar da, sorunu tamamen aynı terimle 
ortaya koymuşlardır: “evsizlik”. Filozof Adorno’nun mutlak 
özdeşleşme ve/ya kimlikçi mantığın önünü alacak etik 
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arayışlarına karşılık, bu sosyologların öncelikli amacı, modern 
toplumda yaşayanların bilinç durumunu araştırmaktır. Buna 
göre, modern toplumdaki “hoşnutsuzluk”ların önemli bir bölümü 
“evsizlik” gibi bir çerçeve altında ortaya konulabilir. Çünkü 
modern toplumda insanların yerlerinden yurtlarından edilmeleri 
adeta bir yasa mertebesine ulaşmıştır. Buraya kadar söylenenleri, 
göçler ve savaşlardan kaynaklanan (cebri ve fiziksel) yerinden 
edilme sorununu irdeleyen bir tarihçi-sosyologdan da pekâlâ 
duyabilirdik. Fakat bu sosyologların asıl kaydadeğer katkısı, 
modern zamanlarda “evsizlik”in “metafizik” bir yapıya ulaşıp, 
“evrende evsizlik” sorununa dönüştüğüne dair dikkat çekici 
saptamalarıdır (Berger vd., 1974). (Berger ve arkadaşlarının 
“evrende evsizlik” biçiminde formüle ettiği sorun, romantik 
doktrinin geçen asırdaki bir devamı sayılabilir). 
 Adorno’yu yorumlarken, söyleminin “sürgün” 
metafiziğinden beslenmiş olabileceğine kısaca değinmiştim. 
Adorno’daki mistik öğeleri tartışmak bir yana dursun, bu 
minvalde, anayurttan kopuşu cennetten kovulma temasına dek 
geri götürüp yurtsuzluğu evrenselci bir teolojide temellendiren 
başka bir yaklaşımı da gözden kaçırmayalım. Evsizliği 
modernlik koşullarıyla açıklayan bir önceki yaklaşım, bununla 
karşılaştırıldığında epey tarihselci görünür. Zira yurtsuzluğa 
dair bu yeni açıklama, bizi, daha köktenci bir hamleyle, insanlık 
tarihinin başlangıcına götürür ve evrenselci bir hamleyle sorunu 
tarihsel koşullardan bir ölçüde yalıtır. Sözgelimi, sosyolog-

düşünür Sennett’in “sürgündeki insan”a kentsel mekânda bir 
yer edindirme çabasında, ilksel yurttan kopuşun telafisi olarak 
yorumlanabilecek bir yuva arayışının izlerini takip edebiliriz. 
Ünlü eseri Ten ve Taş’ın önsözünde amacını şöyle açıklar: 
“Sarp ve çetin kent coğrafyası belli bir ahlâki vaatte bulunur. 
Kendilerini Cennet Bahçesi’nden sürülmüş kişiler olarak kabul 
edenlere bir yuva olabilir (…) Cennet bahçesinden sürülmüş 
olanların şehirde kendilerine bir yuva bulabileceklerini 
göstermeye çalıştım” (2006: 21).  
 Bu durumda, en azından beş farklı başlık altında 
irdelenebilecek “yurt” yorumları olduğunu not düşebiliriz: 
i) Bachelard ve mekânın poetikası, ii) Heidegger ve Varlığın 
temel özelliği olarak ikamet, iii) Adorno ve evsizliğin erdemine 
övgü, iv) Berger ve çalışma arkadaşlarına göre modernliğin 
hoşnutsuzlukları ve “evrende yurtsuzluk”, v) yurtsuzluğu 
cennetten kovulmayla açıklayan teolojik bir yaklaşım. 
 Son olarak, bu başlıklardaki modernlikle ilişkili bazı 
“evsizlik” yorumlarının gereğinden fazla karamsar olduğunu 
düşünenler için, modernlik yazınında çığır açan Marksist 
düşünür Berman’ın düşüncelerine göz atabiliriz. Berman’ın 
meseleye -Berger ve arkadaşlarının aksine- “evrende evsizlik” 
gibi metafizik bir zaviyeden ya da Sennett gibi teolojik bir açıdan 
yaklaşmadığı kolaylıkla tahmin edilebilir. Fakat bizim için 
önemi, modernlik sorununu “ev” açısından değerlendirmesi. 
 Berman’ın yaklaşımı, öncelikle, “modernlik”, 
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“modernleşme” ve “modernizm” gibi kavramları incelikli bir 
biçimde ayırt etmesiyle dikkat çekmiştir. Şimdiye kadar izini 
sürdüğümüz soruna yol açan, “modernleşme”dir; “modernizm” 
ise modernleşmenin neden olduğu tahribatı telafi etmeye yönelik 
çabaları ihtiva etmektedir: “Modernizmi, modern insanların 
modernleşmenin nesnesi oldukları kadar özneleri de olmak, 
modern dünyada sıkıca tutunabilecekleri bir yer bulmak ve 
kendilerini bu dünyada evde hissetmek için giriştikleri çabalar 
olarak tanımlıyorum”. Dolayısıyla, burada “evsiz bilinç” ya 
da nesneleşme koşulları modernleşmeye bağlanır; modernizm 
de evsizleştirici süreçlerin eleştirisi ve kaygan zeminlerde ev 
kurma çabası olarak değerlendirilir. Modernizm, katı olan tüm 
nesnelerin buharlaştığı kapitalizm girdabı içinde kendimize bir 
ev temin etmek üzere giriştiğimiz çabalardır (Berman, 2004: 
11). 
 II - Modern Oluş’un Huzursuzluğu ve Aşkın   
 Yurtsuzluk  

Çağın yazgısını erkekçe karşılayamayacak kişi 
için söylenecek söz şudur: Döneklerin bilinen 
gürültücülüğüyle değil sadece ve sessizce geri 
dönsün.

Max Weber

 Fakat “yurt” meselesinin modern zamanlarda edebi-felsefi 
muhtevayla ilk kez nasıl ele alındığını görmek ve sözünü ettiğim 
metaforik anlamların klasik örneklerinden biriyle karşılaşmak 
için Lukacs’ın gençlik eserlerinden biri olan Roman Kuramı’na 

yönelmek gerekecek. Başlığından anlaşılabileceği gibi, eser, 
bir edebi formu “kuram”laştırma girişimidir aslında. Ancak 
genç Lukacs, büyük bir çağ değişiminin dile geldiği edebi bir 
form olarak yorumlamak suretiyle, “roman”a dar anlamda 
“edebi”nin ötesinde bir anlam yüklemiştir. O kadar ki, roman, 
-genç Lukacs’ın “romantik anti-kapitalizmi”nin etkisiyle- 
“aşkın yurtsuzluk” durumuna ayna tutmaktadır. Yazar, romanı 
“Tanrıların terk ettiği dünyanın epiği” ve “çivisi çıkmış dünyanın 
ayna imgesi” gibi terimlerle tanımlar; bir “aşkın yurtsuzluk” 
durumuyla ilişkilendirir. Roman, eski bütünlüklü uygarlıkların 
tarihten çekilmesiyle birlikte yitik bütünlüğü telafi etmek gibi 
epik bir amaçla donanmıştır. Burada bütünlük terimi, yurt ile 
doğrudan ilişkili olarak karşımıza çıkmaktadır. 
 Lukacs’ın -özellikle sonraki eserleriyle- “bütünlük” 
kavramını Marksist teorinin kullanımına sunan Hegelci 
Marksizm’in yirminci yüzyıldaki en önemli öncüsü olduğunu 
hatırlayalım. Yani bu terimin ünlü adresi Hegel felsefesidir. 
Lukacs’ın roman çağını aşkın yurtsuzlukla karşılaması, Hegel’in 
Estetik’teki şiir ve nesir çağına dair pasajlarını hatırlatır. Bu 
pasajlarda, şiir, nesir safhasından önce gelir ve tamamen farklı 
bir dünyayı temsil eder. Bu aşama, hakikatin tarihte kendini 
bütünlüklü olarak gösterdiği ilk aşamadır; evrensel olan 
tikelden ayrılmamıştır; burada yasayla görünüşü, amaçla aracı 
birbirinden ayırıp sonradan birleştiren soyut muhakemenin 
alanında değiliz (Guha, 2006: 30). Şiir aşaması, bölünmenin 
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olmadığı, haritası sabit, bütünlüklü çağlara karşılık gelmektedir. 
Lukacs’ın şairane sözleriyle, “ne mutludur, yıldızlarla kaplı 
gökyüzünün tüm olası yolların haritası olduğu çağlar-yolları 
yıldızların ışığıyla aydınlanan çağlar (…) Uçsuz bucaksızdır 
dünya, geniştir ama bir yuvayı andırır yine de, çünkü ruhta 
yanan ateş yıldızlarla aynı özsel doğadandır” (2003: 31, 50). 
 Lukacs’ın, sonradan esere yazdığı önsözde, henüz bilinçli 
bir Marxist olmadan kaleme aldığını özellikle vurguladığı 
eserindeki bu tutumun, Hegel’in “mutlak yırtılış”a tarihin 
temel misyonunu atfederek modernliği kahramanca karşılayan 
tutumundan daha nostaljik olduğu aşikardır. Burada bir yurt 
özlemi, hatta “aşkın yurtsuzluk”a yakılmış bir ağıt” ve nostalji 
şiirselliğin içeriğinde kendini hemen hissettirir.
 Hegel, şiirden nesre, bütünlükten parçalanma, 
yabancılaşma ve göreliliğe geçişin olumlu tarihsel sonuçlarına 
odaklanır. Böylece, göreliliğin yanında tikellik de belirir ve Tin 
kendiliğinin bilincine ulaşma yolunda bir aşama kaydetmiş olur. 
Dünya-tarih’ine böyle adım atmış oluruz.5 Hegel, bu kopuştan 
sonraki tarihin teleolojik koordinatları hakkında uyarısını 
yapar: Nostalji/yurt özlemi, “güvence veren bir duygusallık”tır 
ki, tarihi ilerleten aklın huzursuzluğu bunun emin bir tutunma 
noktası olmadığını her daim ortaya koyar. O “mutlu çağlar” 
unutulacaktır. Tarih şiirsel mutluluğu aramanın yeri değildir; 
mutluluğun temeli tarihin nesri de olamaz: “Tarihin mutlu 
sayfaları boş sayfalardır” (1991: 95). Çünkü tinin fenomonolojisi 

açısından, “hedefe doğru ilerlemede mümkün hiçbir duraklama 
yoktur ve bilinç daha önce gelen hiçbir durakta doyum bulamaz 
(…) o araçsız olarak sınırın ötesine geçme ve bu sınır kendisine 
ait olduğu zaman da kendi kendisinin ötesine geçme edimidir 
(…) o halde kendisinden gelen bir şiddete uğramakta, bu şiddet 
yüzünden sınırlı her doyumun tadı kaçmaktadır (…) Ama bu 
korku yatıştırılamaz; o, tam boş yere, düşüncesiz bir durağanlık 
içine yerleşmek isterken, düşünce gelip bu düşünce yokluğunu 
rahatsız eder ve onun huzursuzluğu bu durağanlığı bozar; tam, 
boş yere, her şeyin kendi türünde iyi olduğu güvence veren bir 
duygusallığa tutunurken...akıl tarafından yıpratılır” (1993: 18).
 Aklın “huzursuzluğu”nun “durağanlığı” bozmasıyla Tarih 
sahnesi açılmış ve İlerleme başlamıştır. Zaman tüm mekânları 
bastırıp hükmünü sürmüş, durağanlığı alaşağı etmiş ve kalıcı 
olan ne varsa gelip geçiciliğin hizmetine vermiştir. Burası 
zamanın, ilerlemenin ve oluşum halinde olmanın merkezi, yani 
oluş felsefesinin kalbidir. Oluş felsefesi, varlık felsefesinin 
mekânı zaman karşısında önceleyen tutumuna karşı, mekânı 
ikincil bir kategori haline getirir ve (belirli bir mekânda) 
olmanın yerine oluşum halinde olma’yı koyar (Lefebvre, 2014: 
287; Harvey, 2003). Bu, zamanın mekân, oluşun varlık değerleri 
karşısında zaferi sayılır. Zaferin güç ve erkeklikle doğrudan 
bağlantısından olsa gerek, Hegel’den itibaren, yurt (sıla) hasreti, 
bir tür dişil zayıflık, ana rahmine dönüş arzusu ve kadınsılık 
gibi çağrışımlarla çevrelenmiştir. Burada romantizmin sıcak 
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diyarlarına ve kırılganlığına karşı realizmin soğuk yüzü, 
huzursuz ilerlemeye gösterilen dişil muhalefete karşı (modern) 
uygarlığın eril güçleri ve kayıp bir çocukluk çağına duyulan 
özleme karşı erginleşmeye ve tin’in kahramanlığına yapılan 
vurguyu ayırdedebiliriz. “Olumsuzun korkunç gücü” diye 
başlar Hegel: “Tin’in yaşamı, ölüm karşısında korkuya kapılan 
ve kendini yıkımdan koruyan yaşam değil, ona katlanan ve 
onda kendini sürdüren yaşamdır. Tin, doğruluğunu ancak saltık 
yırtılış içinde bularak kazanır (…) olumsuzdan yüz çeviren 
olumlu halindeyken böyle bir güç olmaktan uzaktır” (2005: 65-
6).
 Hegel’in yadsımanın (erkeksi) gücüne karşı söylevini 
duyanlardan biri Weber olmuştur. Weber, Hegel’in akıl kendini 
tarihte gösterir düsturundan hareketle, rasyonelleşmenin tarihsel 
fenomenlerini analiz etmiş ve onun -ancak erkeksi bir anlayışın 
gerçekçi bir biçimde karşılayacağı- “demir kafes”inin karşı 
konulamaz bir güç olduğunu yazmıştır: “Çağımızın yazgısının 
özelliği rasyonalizasyon ve entelektüelizasyondur. Her şeyden 
önce ‘dünyanın büyüsünü kaybetmesi’dir (…) Çağın yazgısını 
erkekçe karşılayamayacak kişi için söylenecek söz şudur: 
Döneklerin bilinen gürültücülüğüyle değil, sadece ve sessizce 
geri dönsün. Eski kiliseler kollarını açmış şefkatle beklemektedir 
onu. Ne de olsa, onun işini güçleştirmek istemezler” (1993: 
150-1). Bütün kuşkuculuğuna rağmen, Weber’i önde gelen 
modernlik yorumcularından biri haline getiren, “dünyanın 

büyüsünü kaybetmesi”ni modern dönemin “yazgı”sı olarak 
ortaya koymasıdır. 
 Tam bu bağlamda, toplumsal teorinin geleneksel olarak 
Weber’in “düşman kardeş”i saydığı Marx’ın Hegelci sesini 
duymamak mümkün değil. Marx, Hegel’de “tepetaklak duran” 
diyalektiğin “ayaklarını yere bastırırken” gelişimin genel 
mantığına dokunmamıştır. Komünist Manifesto’nun patlayıcı 
üslubunda dile geldiği gibi, volkanik patlamalarla ilerleyen 
bir zaman vardır ve tüm mekânları silip geçmektedir; yerleşik 
olan ne varsa söküp atmaktadır. Tüm bu savrulmalar içinde 
tarih çelişkilerle ilerlemektedir. Ayrıca, Hegel ve Weber’in 
erkeksi ilerlemesi, daha imalı bir tonda karşımıza yine çıkar. 
Tarihsel Oluşun (muhtemelen) bir cinsiyeti vardır ve Varlığın 
dişil özelliklerine karşı erkekçe bir ilerleme imgesinin çağrışım 
hattında yer alır: “Bugünün kuşağı, Musa’nın çölden geçirdiği 
Yahudilere benzer. Bu kuşak, yalnız yeni bir dünyayı ele geçirmek 
durumunda değildir, bu kuşağın, o yeni dünyanın düzeyinde 
olacak insanlara yer açması için yok olması da gerekir” der 
ve ekler Marx: “Romantizmin (…) döktüğü gözyaşlarını biz 
dökmeyeceğiz” (1988: 134; 2003: 166). 
 Neticede, yurt meselesi, Hegelci-Marxist hümanizmin 
Tarih yapan ve Tarihin huzursuzluğunda kendi kendini yaratan 
insan mottosunda konumlanmaktadır. Burada yuva sıcaklığı ve 
mekânın tüm getirileri bir tür uzlaşmacılıkla, tarihin üretken 
güçlerini zayıflatan ya da kısa devre yaptıran gerici/gerilemeci 



O
DA

K

monograf 2015/3

Modernleşme, Aşkın Yurtsuzluk ve Kimlik  • 9392 • Fırat Mollaer

bir uyumculukla yakından bağlantılıdır. Diğer yandan, 
kimlik, olma ile değil oluşum halinde olmayla, Varlığın kalıcı 
değerleriyle değil Oluşun sürekli yaratıcı yıkımıyla tanımlanır. 
Bu, kimliğin (kalıcı referanslarla) tanımlanamaz hale gelmesi 
demektir. Kelimenin teknik anlamıyla hümanist olan bu tutum 
alma hattında yer yurt edinme ve özdeşleşmenin olumsuz 
çağrışımları vardır. 
 III - Modernleşmeye Karşı Modernizm 

Evrensel hayat âşığı, dipsiz bir elektrik 
sarnıcına girer gibi dalar kalabalığın içine...
Her dakika, zaman duygusu, zaman düşüncesi 
altında ezildik. 

Charles Baudelaire

 Minima Moralia’nın nostalji’nin ahlâkın bir parçası 
olamayacağını ifade eden fragmanından yola çıkmış ve 
yurt sorunuyla ilgili muhtelif yorumları irdelemiştik. Yuva 
hasretinden/aşkın yurtsuzluğa ağıttan devam edelim. Lukacs’a 
inanacak olursak, burada ele almamız gereken ilk eser Don 
Kişot’tur. Çünkü aşkın yurtsuzluğa verilen ilk yanıt yel 
değirmenleriyle savaşan Don Kişot’tan gelmiştir. Don Kişot, 
bütünlüğün kaybedilmesinin nesir halindeki ifadesidir. Hegel’in 
kaygısız bir nesnellik içinde baktığı tarihe, o, derin bir kederin 
eşliğinde yönelir: “Aşkın yuvaya giden yollar geçit vermediğinde, 
en saf kahramanlık groteskleşmeye, en güçlü inanç da deliliğe 
mahkûmdur (…) Tarihsel sürecin, zamanın geçişinin derin 
kederi seslenir bize bu yapıttan; ebedi bir içeriğin, ebedi bir 

tavrın bile zamanı dolduğunda anlamını yitirmek zorunda 
olduğunu söyler: Zaman ebedi olanı silip süpürür. Donkişot, 
dış hayatın düzyazısal bayağılığına karşı içselliğin ilk büyük 
savaşıdır” (2003: 108).
 Büyük harfli tarihin ve/ya Oluşun yarattığı “derin 
keder”in en güçlü ifadelerinden biridir bu. Bir ideal tip olarak 
Don Kişot’un Oluşun (“çağın yazgısını erkekçe karşılayan”) katı 
realizmi tarafından çoğu zaman hafife alınmış olması şaşırtıcı 
değildir. Gördüğümüz gibi, Weber, yel değirmenleriyle savaşan 
kişiye, zaten görelilik çağının parçalarından bir haline gelmiş 
eski kiliselere sessizce geri dönmeyi tavsiye ederken, Hegel 
tarihin katı yasalarına karşı gösterilen direnci tipik bir çocukluk 
hastalığı olarak görür; Marx içinse arkada bırakılması gereken 
bir tutumdan başka bir şey değildir. 
 Lukacs’ın yorumunda, karikatürize edilmiş Don Kişot’tan 
çok farklı bir portreyle karşı karşıyayız. Bu Don Kişot portresi, 
bütünlüğün parçalanmasına karşılık gelen bir edebi biçimin 
en güçlü örneğini sergilemektedir. Fakat Lukacs’ın “aşkın 
yurtsuzluk” için yakılan bu ağıta belagatle katılması bir noktanın 
gözümüzden kaçmasına neden olmasın. Don Kişot, tarihsel 
Oluşun -yukarıda ele aldığımız- güçlü korosuna karşı basit bir 
anti-modern tepki geliştirmez. Dış hayatın bayağılığına karşı 
verdiği içsellik mücadelesinin biçimi, onu aşkın yurtsuzluğa 
yönelik modernist tarzdaki tepkilerin ilk örneklerinden biri haline 
getirmiştir aynı zamanda. Kundera, bu nedenle onu modern 
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çağın kurucularından biri olarak ele alır (Kundera’nın Don 
Kişot’u Descartes’la birlikte ele alan yorumuna, Don Kişot’un 
“modern çağ” ya da modernleşmeden ziyade modernizmin 
kurucularından biri olduğu biçiminde bir ihtirazi kayıt düşelim). 
Don Kişot, “Varlığın unutulması”na karşı insanın somut varoluş 
durumlarının ve “yaşam dünyası”nın irdelenmesi gibi amaçlara 
matuf roman biçiminin de ilk örneğidir (Kundera, 1987). Aşkın 
yurtsuzluğa bir tepki vermektedir ama hem Lukacs’ın hem de 
Kundera’nın mutabık olduğu üzere bunu modern bir biçimle 
gerçekleştirmektedir. 
 Bu karmaşık tutumu, -modernizm denildiğinde akla ilk 
gelen isimlerden biri olan- Baudelaire’in üretken çelişkilerinde 
takip edebiliriz. Baudelaire, Don Kişot’un dış hayatın 
“bayağılığına karşı” verdiği içsellik savaşını ve buradaki iç-dış 
bölünmesini çok iyi duymuştur. Baudelaire’in bir şair olarak iki 
kimliğinin olduğunu söyleyebiliriz: Yurt düşüncesine karşı bir 
kozmopolit ve modernleşmenin neden olduğu parçalanmaya 
karşı ebedi olanın peşine düşen bir şair. 
 Baudelaire’in şair kimliklerinin bir yönü, bir kent gezgini 
ve (gezginden öte) kentin kamusal yaşamının kendiliğinden 
filozofu olan flanör iken, diğer yönü, burjuva toplumundaki 
evsizliğin koşullarına öfke biriktiren dandy ve bohem’dir. Flanör, 
evsizlikte mesken tutmuş, kendini kalabalıkların ortasında 
evinde hisseden (evrensel) bir dünya insanıdır: “Evrensel hayat 
âşığı, dipsiz bir elektrik sarnıcına girer gibi dalar kalabalığın 

içine (…) bir sanattır kalabalığın tadını çıkarmak (…) Yalnız ve 
düşünceli gezgin bu evrensel kaynaşmada eşsiz bir sarhoşluğa 
erer” (2003: 100-1; 2006: 22). 
 Ne var ki, modern hayatın parçalanmışlığında bu hazlar, 
derhal Don Kişot’un “derin keder”ine dönüşebilir; Baudelaire 
edebiyatı bunu çok iyi gösterir: Flanör olmak daimi engellerle 
karşılaşır. Bir kere, flanörün özgürlüğü, Engels’in aynı 
tarihlerde İngiltere’de Emekçi Sınıfların Durumu’nda gösterdiği 
makineleşme ve yabancılaşma tarafından tehdit edilmektedir. 
Kenti özgürce arşınlayan flanörün yerini, fabrikadaki üretim 
sürecine benzer bir biçimde, aynı hareketleri otomatik bir 
biçimde tekrar eden “kalabalığın (mekanik) adamı” almaktadır 
(Benjamin, 2004). 
 Zamanın mekânı sömürmesi ve ikincil bir olguya 
indirgemesi, Baudelaire’in flanörünü hayali bir toplumsal tipe 
çevirir. Alacaklılarından kaçarak yaşayan Baudelaire de bir 
flanör değildir artık. Günlüğünün bir sayfasına not ettiği gibi 
zamanın üzerinde hüküm sürdüğü bir nesnedir: “O karabasan 
(...) Her dakika, zaman duygusu, zaman düşüncesi altında 
ezildik” (2000: 145). Bu durumda, yurt,  kent imgesiyle birlikte 
batıp gitmiştir. Benjamin’in şairane üslubuyla, geriye kalan bir 
“çöküş atmosferi”dir: “Dehşetle görür melankolik, dünyanın 
sabit bir doğa durumuna geri dönüşünü. Onu kuşatacak bir 
tarih öncesi soluk, bir aura (hâle) yoktur (…) Geçmişten 
kaynaklanan hüzün ile geleceğe yönelik umutsuzluk, bunların 
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ortak duygularıdır (…) bu çöküş atmosferidir (…) Artık hiçbir 
deneyim kazanamayacak olan için, teselli diye bir şey de yoktur. 
Öfkenin özünü oluşturan da, bu olanaksızlığın saptanmasından 
başka bir şey değildir” (1995: 146; 2004: 176, 204).6  
 Bunun birkaç tür tepkiyle sonuçlanması öngörülebilir: 
Öfke, (Baudelaire’in) bohem karakterinde kapitalizme bir 
tepkiye dönüşebilir. Öte yandan, kamusal alanın soğukluğuna 
ve güvensizliğine/tutunumsuzluğuna karşı sıcak bir ev arayışı 
başlar. Baudelaire’in Heidegger’in bazı sorunsallarını önceden 
haber verdiği yer tam da burasıdır. Heidegger de, Metafiziğe 
Giriş’te Varlığın kalıcılığının Oluşun geçiciliği üzerindeki 
üstünlüğünü ilan eder; “Oluşun merkezinden öteye, varlığın 
güçlerinin ilk alanına”, “evin koynunda başlayan, örtünmüş, 
korunmuş sıcacık hayata, koruyucu varlıkların içinde yaşadığı 
mekân olan Hareketsiz çocukluk ülkesindeki iyi hayata seyahat”i 
önerirken estetik teorinin modernite koşullarında kalıcı normlara 
ulaşma istemini dile getirir (Harvey, 2003: 234-5: 246). 
 “Modernite’yle kastettiğim” der Baudelaire, “bir yarısı, 
sonsuz ve değişmez olan sanatın, gelip geçici, ele avuca sığmaz, 
koşullara bağlı olan diğer yarısıdır” (2003: 104). Baudelaire’in 
melankolisinde dile gelen ikilem, modernitenin bu ilk tanımında 
saklı olan; “gelip geçici-koşullara bağlı ve sonsuz-değişmez”, 
yani değişim ve ebediyet, oluş ve varlık, zaman ve mekân, 
kamusal ve özel alan, eril ve dişil olan, nesnellik ve öznellik, 
“mutsuz bilinç” (Hegel) ve “kaygı” (Heidegger), yurtsuzluk ve 

yuva sıcaklığı (ya da sıla özlemi) gelgitlerinde gözlenebilecek 
olan genel ikilemin bir parçasıdır. Baudelaire, bir yandan, dandy 
kimliğiyle “sanat sanat içindir” ilkesinde ifadesini bulan estetik 
teorinin ucuna, diğer yandan da gelip geçici olanın arayışında 
Oluşun alanına savrulur; onun bilinci, sanatın kalıcı ve geçici 
ilkeleri arasında gidip gelir. Baudelaire’in perspektifini farklı 
kılan da, kimliğin varlığın olduğu gibi oluşun da konusu 
olduğuna dair “ikili optik” için uygun bir araştırma zemini 
sunmasıdır.  
 IV - İronik ve Tehlikeli Kimliklerimiz

Kültürel kimlik varlığın olduğu 
gibi oluşun da konusudur.

Stuart Hall

 Fakat nedir “ikili optik”? “İroni”yi anlatan en 
uygun imgelerden biri sayılabilir. Kierkegaard, Sokrates 
“fenomen”inden hareketle ironi “kavramı”nı ele alırken, filozof 
için “uçan balıkların balık ve kuş ikilemi içinde anlatılması gibi 
ancak iki varoluş ile açıklanmasına izin verilmiş bir kişiliktir” 
diye yazar (2009: 21). Buradaki “ironi” telakkisinin, belli bir 
konu üzerinde hiçbir konum almamak gibi anlaşılan genelgeçer 
(ve basit anlamıyla olumsuz) ironi anlayışından farklı olduğu 
hemen farkedilecektir. Gerçekten, Kierkegaard’dan itibaren 
ironi, (Don Kişot’tan da âşina olduğumuz) dış ve iç arasında 
bölünme, (Lukacs’ın roman formuyla ilişkilendirdiği) bütünlük 
yitimi, (Baudelaire’in şair kimliklerinde gördüğümüz gibi) 
kişinin kendisini karşıtlıklardan birinin konumuna tam olarak 
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yerleştirememesi, “perspektif”in düzlemesinden değil sadece 
çarpık bir açıdan görülebilen bir kesin yorum “boşluğu”, 
karmaşık hakikatin gerektirdiği ölçüde karmaşık bir tutum 
biçiminde anlaşılır.  
 Dolayısıyla, ironiyi her durumda sinik bir tutumla 
özdeşleştirmek onun karmaşık yapısını basite indirgeme riski 
taşır. İroni, akıl aracılığıyla organik sentezde uzlaştırılamayan 
bir karşıtlık çerçevesinde kurulur. İronik yaklaşımın hareketi, 
bu karşıtlığın ne sentetik bir biçimde ortadan kaldırılması ne 
de görmezden gelinmesini talep eder. Yani, ironik yaklaşım 
“aynı anda iki yerde de olma”yı amaçlar (Jameson, 2004: 243-
246). O halde, burada, özdeşliğin (kimliğin) basit bir biçimde 
silinmesiyle radikal bir olumsuzluğa (özdeş ya da kimlik 
olmayana) sıçrayış ve orada sabitlenmeden sözedemeyiz; daha 
ziyade her özdeşliğe (kimliğe) eşlik eden bir “boşluk” (farklılık) 
sözkonusudur. “Özdeş (kimlik) olmayanı özdeş (kimlik) 
olanın kendisiyle birlikte düşünme” faaliyetidir bu anlamıyla. 
Sonuç olarak, Hall’un bölüm başı epigrafı olarak aldığımız 
cümlesindeki hakikat, kimliğin varlığın olduğu gibi oluşun da 
konusu olması, ona ancak ironi zemininden yaklaşabileceğimizin 
olgun bir ifadesidir. İroni, bu tanımda, varlık ile oluşun ikisinden 
birine tam olarak yerleşememekten neşet eder; daha doğrusu bu 
yerleşememenin bizatihi kendisidir. 
 İroniden sözedilebilmesi bu karşıtlığın canlı tutulmasına 
bağlıdır. Karşıtlığın bir tarafına yerleşmek ironinin ölümüdür 

ama onu her daim yanı başında bekler. Bunu Raymond 
Williams’ın Second Generation romanından örnekleyelim: 
Kitapta bir anti-emperyalist milliyetçi, milliyetçiliğin belli bir 
anlamda sınıfa benzediğini ileri sürer. Yani onu sona erdirmenin 
tek yolu onun içinden geçmektir. (Buna göre, Marx da sınıfı tüm 
zaman ve mekânlarda geçerli olabilecek evrensel bir toplum 
kategorisi olarak değil, yabancılaşmanın bir biçimi olarak 
görmüştür. Ne var ki,  yabancılaşmanın tarihten silinmesi, 
sınıftan geçmekle mümkündür). Bu karakterin sözleri dikkate 
alındığında, özellikle kolonyalizm karşıtı hareketlerin nasıl 
bir “ironi”yle mâlül oldukları anlaşılabilir (Eagleton, 1993). 
İroni, kimliği aşkın bir yuvada sabitleyen Varlık ile yuvanın 
sürekli yıkılmasını öğütleyen Oluşun eşzamanlı taleplerinden 
kaynaklanmaktadır. Sözgelimi, bu ilişkinin bir varyantında, 
sabitlenmiş kimlikler, Batının evrenselci dayatmalarına karşı 
çözüm olarak görülüp değişmez kültürel “temel”ler arayışına 
gidilebilecektir. Bu eğilim, makûl bir ironinin boyutlarını aşan 
bir “tehlike”ye doğru yön kazanabilir. Tehlike, Şarkiyatçılığın 
sorunsalını değiştirmeden olduğu gibi bırakan  Garbiyatçı zırh 
kuşanma ya da “tersinden oryantalizm” sorunudur (Said, 2004). 
Öte yandan, Oluşun merkezindeki kolonyalist iktidar pratikleri, 
Afrikalının Afrikalı olarak ezildiğini sürekli hatırlatmaktadır. 
Dolayısıyla kimliğe gönderme yapmayan bir kolonyalizm 
karşıtlığı da pratik olmaktan uzaktır. Peki, bu durumda özcülüğe 
ve/ya ırkçılığa sapmayan, aynı zamanda (Batılı) Oluşun farkı 
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yok sayarak aynılığa indirgemesine karşı iş gören bir politik-
toplumsal stratejinin ilkeleri neler olabilir? Açıkçası, bu soruları 
teorik olarak doyurucu biçimde cevaplamak oldukça zor. İşte 
tam da bu tür bir hareket “zor ve nihai olarak olanaksız ikili bir 
optik” gerektirir (Eagleton, 1993: 26).
 Kimlik insanlığımızın gerçekleştiği zorunlu bir kategoridir 
ama bir toplumsal yapım sürecinde şekillenir. Modernliğin 
yapıları, yani, sanayileşme, kapitalizm, kentleşme, ulus devlet, 
küreselleşme, toplumsal ve cinsel işbölümü, kamusal ve özel 
alan ayrımı, kimliklerin inşa edildiği, istikrar kazandı(rıldı)ğı ve 
sahnelendiği toplumsal sahalardır. Kimlik, varlığın sıcak yuvası 
olarak düşünülebilecek bir romantik geçmişte verili değildir. Bu 
modern Oluş uğraklarından geçerek tahayyül edilir, inşa edilir, 
kurumsallaşır ve gerçekleşir.  
 Bir başka açıdan, hayat sadece formlarla içerik kazanıp 
gerçekliğe dönüşebilir. Kimlik formunun, tarihsel ve toplumsal 
yaşamlarımızı biçimlendiren modernliğin büyük yapılarıyla 
içerik kazanabileceği gibi. Bu bağlamda, Simmel’in formlar 
sosyolojisindeki bir ilkeyi dikkate almak gerekir: “Formlar 
versus yaşam süreci”, modern kültürdeki başlıca çatışmayı 
oluşturur. Simmel, bir bakıma, Varlık ve Oluş güçleri arasında 
çatışan modern hayatın temel çelişkisini sosyolojik ve felsefi 
zaviyeden ortaya koymaktadır. Böylelikle, Simmel’in sosyolojisi, 
uzlaştırılması teorik olarak imkânsız romantik ikilikler hattını 
izlemektedir: formlar-yaşam. Burada asıl altı çizilmesi gereken 

nokta ise, formların sürekli akışkan ve devingen olan hayatı 
baskı altına alma tehlikesidir (Simmel, 2006). Bunu kimlikler 
sosyolojisine şöyle tercüme edebiliriz: Yaşamlarımız çeşitli 
kimlik formlarıyla içerik kazansa bile, bu formların tarih ötesi 
ve değişmez temeller oldukları öne sürüldüğünde, kendimizi 
kimliklerin hapishanesinde bulabiliriz. Kimliklerin demir 
kafesinden kurtulmanın bir yolu, onların toplumsal kuruluşunu 
hatırlamak olabilir. Bu hapishanelerin gardiyanları (temelci 
milliyetçiler, etnik farklılıkları kutsayan etnisistler, medeniyet 
farklılıklarını ontolojikleştiren Şarkiyatçılar ve Garbiyatçılar, 
cinsel farkları her daim hatırlatarak feminist tezlere direnen 
erkek-egemen yaklaşımlar ve cinsiyeti mutlak farklılık vesikası 
olarak öne süren radikal feministler ve diğer özcüler) kimlikleri 
sabitleme mesaisi yapadursun, kimliklerin tahayyül edildiğini 
(Anderson), geleneklerin icat edildiğini (Hobsbawm-Ranger) 
ve medeniyet farklılıklarının kurgulandığını (Said, Amin) 
anımsayacak sözlere ihtiyacımız var. Aksi halde, Batı merkezci 
“evrenselcilik”ten sakınırken, bu kez de bizi dargörüşlü bir 
yerlicilikte sabitleyen özcülükte sıkışıp kalırız. Otantik (olduğu 
varsayılan) kimlikler, Oluş karşısında değişmez bir Varlığın 
sıcak evi imgesiyle pazarlanabilir ve Varlığın kimileri için soğuk 
bir zindan olabildiği gerçeğini gizleyebilirler.  
 Bu soğuk zindan, Heidegger’in felsefi kariyerinde 
Nazizm’le kurduğu dirsek temasını hatırlatıyor. Aşkın 
yurtsuzluk için ağıt öylesine gözü dönmüş ve sarsıcı bir biçimde 
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yakılır ki, ona bir yurt sunmaya dünden razı olan ve evsizlikten 
daha kötü sonuçlara neden olabilecek tehlikeli güçler tarafından 
suistimal edilmeye açık hale gelir. Çünkü Heidegger’in Oluşun 
modern “tehlike”lerine karşı umut bağladığı “koruyucu güç”ler, 
evsizlik için olsa bile özgürlük için güvence vermez. Heidegger, 
Hölderlin’den “tehlikenin olduğu yerde/koruyucu güç de 
serpilip gelişir” dizesini hatırlattıktan sonra ekler: “aynı şair 
bize şunu da söyler: ‘…insan bu yeryüzünde şairane bir şekilde 
ikâmet eder” (1998: 81). Hegel’in aşılmasında Tarihsel ilerleme 
imkânları gördüğü şiir yeniden ikâme edilmiş ve yurdun şiiri 
(ile şiirin yurdu) yeniden kazanılmıştır. Ne var ki, zamanın 
hükmünü ve “tekniğin çıldırmışlığı”nı denetim altına almış 
tinsel güç temasının, ihtiraslı ve muktedir bir yurt arayışıyla 
birleşerek Nazizm’e dönüştüğü de bir tarihsel gerçek. 
 Heidegger’in bulduğu ev, hiç şüphe yok ki, Adorno’nun 
yaşayabileceği bir yer değildi. Girişte belirttiğim gibi, 
Adorno’nun evsizliğin erdemine çağrıda bulunurken Nazizm’in 
sakatladığı yaşam koşullarını varsaydığını düşünmeliyiz (Minima 
Moralia’nın altbaşlığı “Sakatlanmış Yaşamdan Yansımalar”dır. 
Kitabı oluşturan fragmanlar arasında, Heidegger’in de dâhil 
olduğu “muhafazakâr devrim” akımının dilinden düşürmediği 
“Kültüre Dönüş”ü “Ölüme Götüren Sağlık” fragmanı mânidar 
bir biçimde izler). Gelgelelim, kimliğin sürekli bir inşa faaliyeti 
içinde kurulduğunu varsaydığımızda dahi, zamanın, ilerlemenin 
ve Oluşun alanında mütemadiyen buharlaşan kimlik(sizlik)

lerimiz hayatı bir başka açıdan çekilmez hale getirebilir. 
          Sözün özü, kimlik, Oluş ve Varlık güçlerinin sürekli 
çarpıştığı bir politik-toplumsal arenada inşa edilir. İnşa 
sürecindeki çatışmayı görünür kılabilirsek, bu karşıt 
güçlerin çoğul varlıkları bir imkâna dönüşebilir mi? Eğer 
Kierkegaard gibi “ironi”yi belli bir fenomenden hareketle ele 
alırsak, kimliğin, içkin çelişkileriyle, ancak çarpık bir açıdan 
kavranabilecek “ironi kavramı”na ulaşabileceğimiz bir tikel 
uğrak olduğunu söyleyebiliriz. Öyle bir fenomen ki,  şayet 
habis bir ur gibi gelişirse, bünyesindeki Oluşun soğuk güçleri 
de Varlığın sıcak güçleri kadar yaşamı sakatlayabilir. Sonuç 
olarak, kimlik fenomeninin ironi kavramıyla rabıtasını kurmak, 
tek boyutlu perspektifler ve kapalı paradigmalar içinde iş 
göremeyeceğimizi, fenomenin iç gerilimlerinin nihai olarak 
üstesinden gelinemez olduğunu ve ikili optiğe başvurmaktan 
başka çaremizin bulunmadığını kabul etmek demektir aslında. 
Hrant Dink gibi modern yapılanmalar tarafından örselenmiş 
bir kimliğin taşıyıcısı olan aktivist yazarların, bir taraftan 
kimliklerine sahip çıkarken diğer taraftan temelci kimlik 
anlayışından kaçınmalarındaki “ikili optik”i anlamamızın tek 
yolu da budur belki.   
NOTLAR
1 Kierkegaard, Sokrates’in “ironi”sini anlatırken, Sokrates’in (düşüncelerinin) dış ve iç 
olarak ikiye bölündüğünden söz eder: “Dışı her zaman ‘öteki’ bir şeyi, bir karşıtlığın 
varlığını çağrıştırıyordu...Dışı ve içi uyumlu bir bütünlük oluşturmuyordu, çünkü dışı 
içiyle zıtlaşma halindeydi ve insan onu ancak bu çarpık açıdan kavrayabiliyordu” (2009: 
14-15).
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2Said, Doğu ve Batı’nın tahayyül edilmiş coğrafi mekânlar olduğunu anlatmak için 
Bachelard’ın “uzamın poetikası” kavramına gönderme yaparak şöyle yazar: “Evin 
nesnel uzamı eve şiirsel olarak yüklenenlere oranla pek önemsizdir; yüklenen genellikle 
adlandırıp duyumsayabileceğimiz imgesel ya da mecazi değeri olan -evi ‘perili’, ‘yuva 
gibi’, ‘hapishane gibi’ ya da ‘büyülü’ kılabilen- bir niteliktir. Yani uzam bir tür şiirsel 
süreçle, duygusal hatta ussal bir anlam kazanır (…) alanlar burada bizim için bir anlama 
dönüşür” (2004: 64).

3Heidegger felsefesi, (yurda) yerleşim meselesinin fiziksel anlamı aşan bir karaktere 
sahip olduğuna dair çok tartışılmış örneklerden biridir. Heidegger, ikamet etmeyi Varlığın 
temel özelliği olarak ele aldığı gibi, ikametin “şairane” doğasına dikkat çeker. Buna 
göre, ikamet, bir mekânda yerleşmek değil, o mekânın kültürleştirilmesi ve kültürüne 
dair sorumluluğunun üstlenilmesini anlatır: “Uzamlar kendi varlıklarını ‘uzam’dan 
değil yerlerden alırlar” (vurgu Heidegger’in)” (Chambers, 2005: 75). Yukarıda Said’den 
aktardığım pasajın bu ikamet felsefesiyle -ilk bakışta benzer görünmesine karşın- önemli 
bir farklılık ihtiva ettiğini düşünüyorum. Said’in Vico’dan ilham alarak geliştirdiği 
“dünyevilik” telakkisinin açıklamalarından biri sayılabilecek bu pasajda, insanın 
yorumlayıcı bir varlık olduğuna ve tahayyül gücüne dair, nesnelci olmayan, fenomenolojik 
bir yaklaşım bulunmaktadır. Fakat bu yaklaşımın, ikameti Varlığın temel özelliği olarak 
sabitleyen bir varoluşçulukla birebir örtüşmesi zorunlu değildir. Zira Said’de tahayyüle 
dayalı anlamlandırma sürecinin yerleşik yapılar ve iktidar tarafından nasıl etkilendiğine 
yönelik -söz konusu varoluşçulukta olmayan- eleştirel bir dikkat söz konusudur.   

4Adorno’nun postmodern teorinin (özellikle özdeşsizlik ve “yersizyurtsuzlaşma” 
açısından) öncüsü olduğunu iddia eden yorumlara dair eleştirel bir şerh düşmek 
tartışmamızın anafikrini oluşturan “yurt” açısından faydalı ve gerekli olabilir. Ayrıca, 
bu şerh, hem postmodern özdeşsizliğe hem de Heidegger’in sahicilik etiğine karşı 
alternatif arayışlar açısından da önemlidir. Best ve Kellner’a göre, Adorno –özellikle bizi 
ilgilendiren “özdeşlik” konusu bağlamında- bir “ön-postmodern teori” ortaya koymuş 
ama post-yapısalcı filozoflarla birçok ortak yanına rağmen, “eşanlı olarak yapıbozumcu 
ve yeniden-inşacı bir kanalda iş görmüştür” (Best&Kellner, 2011: 276). Dallmayr’a gore 
ise, “Adorno’nun formülleştirmesi içinde özdeşsizlik, özdeşliğin yalnızca bir silinişine, 
radikal bir olumsuzluğa sıçrayışına (ya da özdeş olmayana) eşdeğer değildir. Bu sıçrama, 
muhtemelen postmetafizik düşüncenin en önemli ve vazgeçilmez cazibesidir...(oysa 
Adorno’nun) demek istediği, özdeşsizliğin özdeşlikle yan yana konulduğunda ayrı bir 
alan olmadığı, daha çok her özdeşlikte gizli bir farklılık ve kendini-aşkınlık, her bulunuşta 
bir yokluk olduğudur. Daha somut bir şekilde söylendiğinde, özdeşsizliğe yönelmek, 

kavrayışsız bir boşluğa doğru çekilmenin değil, onun yerine ayrı ya da farklılaşmış 
özdeşliklerin farklılaşmasını ve çekişmesini...‘özdeş olmayanı özdeşliğin kendisiyle ve 
kendi içinde’ düşünme çabası”dır (Dallmayr, 2007: 415).

5Guha, Hegel estetiğinde şiirden nesre geçişi, tinin yaşamını anlatmanın analitik 
aracı olarak kullanarak (Hegelci) Dünya-tarihin nesrine atılmış bir adım olarak 
yorumlamaktadır. Tinin bu atılımı, öteki tarihleri ve dolayısıyla “tarihsellik ve dünyanın 
nesri”ni dışlayarak gerçekleşmiştir. Bu, “tarihin nesri ya da Dünya-tarihini” “tarihsellik 
ve dünyanın nesri”ni yok ederek “icad” eden emperyal bir tarih yazımı stratejisidir. Daha 
fazla bilgi için bkz. (2006: 2. ve 3. bölüm).  

6“Yurttan kopuş”un teolojik ve seküler yorumlarının bir bileşimi olması anlamında 
Benjamin’le ilgili açıklayıcı bir not düşmekte fayda var: Benjamin için “şiirsel” terimini 
gelişi güzel kullanmadım. Heidegger de bu dünyada şiirsel bir şekilde ikâmet etmekten 
söz eder; Hegel’in bıraktığı şiiri sahiplenir. Ne var ki, bu sahiplenme ile Benjamin’in 
romantik anti kapitalizm, Marxizm ve anarşizm etkileri taşıyan üslubu arasında derin 
farklar vardır. Benjamin (2004), VIII. tarih tezinde tarih meleğinin önüne sürekli 
yıkıntılar koyan Oluşu anlatır: “Bizim bir olaylar zinciri gördüğümüz yerde, o tek bir 
felaket görür, yıkıntıları birbiri üstüne yığıp, onun ayakları dibine fırlatan bir felaket. 
Melek, büyük bir olasılıkla orada kalmak ölüleri diriltmek, parçalanmış olanı yeniden bir 
araya getirmek ister. Ama cennetten esen bir fırtına kanatlarına dolanmıştır (…) Fırtına 
onu sürekli olarak sırtını dönmüş olduğu geleceğe doğru sürükler; önündeki yıkıntı yığını 
ise göğe doğru yükselmektedir. Bizim ilerleme diye adlandırdığımız, işte bu fırtınadır”. 
Benjamin’in romantik anti-kapitalizminin farkı özellikle V. tezden takip edilebilir: 
“Tehlike, hem geleneğin varlığına, hem de o geleneğin seslendiklerine yöneliktir. İkisi 
için de aynı tehlike, yani kendini egemen sınıfların bir aracı kılma tehlikesi vardır. Her 
çağda yapılması gereken, geleneği, onu alt etmek üzere olan konformizmin elinden bir 
kez daha kurtarmak için çaba harcamaktır”. Benjamin’in meleği -daha önce belirttiğim- 
yurttan kopuş temasının teolojik ve seküler boyutlarının bileşimi olarak görülebilir. Fakat 
Benjamin, Heidegger’den farklı olarak bir devrim kavramına sahiptir. Yurttan kopuş ya 
da cennetten sürgün ancak bir devrimle telafi edilebilir. 
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Mihail Nuayme ve Peyami Safa’nın 
Yapıtlarında Mistisizm ve Birey

Ayşegül Utku Günaydın* 
ÖZ

Mehcer (Göç) edebiyatının en önemli isimlerinden biri olan Mihail Nuay-
me’nin (1889-1988) Kalk Son Gününe Veda Et, Kendini Arayan Adam Ar-
kaş’ın Günlüğü ve Kundaktaki Ermiş Mirdad adlı yapıtları ile Doğu-Batı 
meselesini madde ve ruh karşıtlığı bağlamında ele alan Peyami Safa’nın 
(1899-1961) Matmazel Noraliya’nın Koltuğu ve Yalnızız romanları ara-
sında bazı benzerlikler ve karşıtlıklar bulunmaktadır. İki yazar da birey 
konusuna odaklanarak varoluş ve “hakikat” bağlamında insanın kendisi-
ni arayışını ele almıştır. Özellikle de modern yaşam biçimleri karşısında 
kendisine yabancılaşan bireyin anlam arayışı iki yazarda da mistisizm 
kavramında karşılık bulmuştur. Nuayme’nin metinlerinde insanın ancak 
kendisini tanıyabildiği zaman Tanrı’yı tanıyabileceği düşüncesi yatmak-
tadır. Yazara göre her insanın içinde Tanrı vardır ve insan, zaaflarından 
yola çıkarak her şeyi elde edebilecek güce sahiptir. Bu, kişiyi ölüm ve do-
ğum gibi olguların ağırlığından kurtaran bir yoldur aynı zamanda. Nuay-
me, geleneksel din anlayışına da karşı bir duruş gösterir ve insan sevgisini 
merkeze alır. Peyami Safa da Matmazel Noraliya’nın Koltuğu ve Yalnızız 
romanlarında bireyin kendini arayışı konusu üzerinde durmakta ve insanın 
mutluluğunun temeli olarak maneviyata vurgu yapmaktadır.
Anahtar kelimeler: Mistisizm, hakikat, maneviyat, birey, modernleşme

Mysticism and Individual in the Novels of 
Mihail Nuayme and Peyami Safa

ABSTRACT
This article aims to achieve a comparative analysis of the novels of Mi-
hail Nuayme (1889-1988), one of the prominent writers of Mehcer litera-
ture, and Peyami Safa’s (1899-1961) selected novels, Matmazel Norali-
ya’nın Koltuğu and Yalnızız in particular, from Turkish literature. There 
are some significant similarities and differences between the two writers. 
Both of them have focused on individual in the context of mysticism, in-
ner exploration, existence and truth. Nuayme have put special meaning on 
self-awareness and self-knowledge. Because he has believed that if one 
knows himself he can know god too. With regard to the writer, god is in-
side of every human and people have potential power to obtain everything 
by using their own weaknesses. And this is the main means for humankind 
to transcend beyond the notions of death and birth. Peyami Safa has also 
focused on individuality and existential issues in some of his novels, by 
referring to spirituality. 
Key Words: Mysticism, truth, spirituality, modernism, individual
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Mehcer (Göç) edebiyatının Halil Cibran’la birlikte 
en önemli isimlerinden biri olan, temelde felsefi ve varlık 
sorunlarının metinlerinde başat bir şekilde yer aldığı Lübnanlı 
yazar Mihail Nuayme’nin (1889-1988) Kalk Son Gününe Veda 
Et, Kendini Arayan Adam Arkaş’ın Günlüğü ve Kundaktaki 
Ermiş Mirdad adlı yapıtları ile Doğu-Batı meselesini madde 
ve ruh karşıtlığı bağlamında ele alan Peyami Safa’nın (1899-
1961) Matmazel Noraliya’nın Koltuğu ve Yalnızız romanları 
arasında bazı benzerlikler ve farklılıklar bulunmaktadır. 
Modernleşme ve endüstriyel kapitalizmin getirdiği modern 
yaşam biçimleri ile uzlaşamayan ya da bunun bir sonucu olarak 
yabancılaşan bireyin anlam arayışları her iki yazarın da sözü 
edilen metinlerinin ana konusunu oluşturur. Bireyin bu anlam 
arayışı ise bu metinlerde mistisizm kavramında karşılık bulur. 
Mistisizm iki yazarın belli dönemlerinde merkezi bir öge olarak 
yapıtlarında konumlandırılırken arka planda modernleşme, birey, 
inanç, maneviyat ve varlığın anlamı konuları yer almaktadır. Bu 
nedenle iki yazarın metinleri karşılaştırmalı bir analize olanak 
tanır. 

Peyami Safa, Mistisizm adlı kitabında bu kavramı şöyle 
tanımlar: “Mistisizm insan ruhu ile varlığın esası arasında 
birleşme imkânına inanmaktır. Varlığın esası, bir manasına göre 
her şeyi içine alan Bir, kainatın bütünü sonsuzluk demektir” (7). 
Bu da beş duyu sayesinde algılanan dünyaya ve maddeye ait her 
türlü ilişkiden sıyrılarak varlığın prensibi ile Allah’la birleşmek 
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anlamına gelmektedir. “Mistik ve Matematik Düşünce” adlı 
yazısında Safa, bunu şöyle açıklar: “Bu düşünceye göre, dışarı 
dünyadan aldığımız imajlar ve aklın muhtevası olan kavramlar 
(mefhumlar) bize gerçeği vermezler; mahsus (beş duyu ile idrak 
edilen) dünyanın perdesini açmak ve onun ardındaki büyük nura 
kavuşmak lazımdır” (aktaran Ayvazoğlu 213). 
 İslam Ansiklopedisi’nde ise kavram, “İnsanın görünen 
nesnelerin ardındaki gerçeklik, sonsuzluk ve birliğe ulaşma 
yönündeki ruhî tecrübesi ve bu tecrübeyi ifade eden 
doktrin”(188-90) olarak açıklanmaktadır. Zaman içinde 
değişikliğe uğrayıp “bütün bir hakikat problemine aklî ve 
daha çok sezgiye dayalı melekelerle özel biçimde yaklaşmak” 
manasına gelmeye başlasa da mistisizmin “görünenin ötesine 
veya görünmez olana geçme tecrübesi” şeklindeki genel 
anlamıyla belli bir dine özgü olmadığı, bütün dinlerde rastlanan 
bir olgu olduğu vurgulanmaktadır (188-90).

Hıristiyan Arap edebiyatçıların Batı’daki önemli 
temsilcilerinden Mihail Nuayme’nin yapıtlarında, birey, hayat, 
ölüm ve ölüm sonrasına ilişkin kavramlar ile insanın kendisini 
arayışı gibi sorunlar, metinlerinin ana konusunu oluşturur. 
Nuayme’nin kendisi de yazar olarak görevinin insanın anlamını 
ve varlığının amacını araştırmak olduğunu söyler (Aktaran 
Hüseyin Yazıcı 158-57).

Yazarın yapıtlarında dikkat çeken en önemli unsurlardan 
biri, insanın yeteneklerinin ve gücünün sınırsız olduğuna yapılan 

vurgudur. Bu izlek kimi zaman kendisini metafizik düzeyde de 
temsil etmektedir. Halil Cibran’da olduğu gibi Nuayme’nin 
yapıtları da farklı inanışların izlerini taşımaktadır. Hıristiyan 
mistisizminin ve İncil’in etkilerinin açıkça görülmesinin yanı 
sıra yapıtlarını biçimlendirici bir etken de reenkarnasyon 
inanışıdır. Bireyin yaşamını anlamlandırma çabası içinde 
özellikle de reenkarnasyon, temelde ebedîleşme arzusundan 
kaynaklanmakta ve insana daha önce yapamadığı şeyleri 
gerçekleştirme fırsatını tanımaktadır. Varoluşun gerçeklerine 
ulaşabilmek içinse maddi duyuların ötesine gitmenin gerektiği 
düşüncesine odaklanmaktadır.

Peyami Safa da Mihail Nuayme gibi romanlarında 
maddiyatçılık ile değerlerin içinin oyulması, kişinin 
bencilleşmesi gibi konulara ve bunlar sonucu oluşan bunalım 
ya da gerilimlere yer vermiştir. Modern toplumun değerlerinin 
bireyi bir “geçicilik melankolisi”ne (164) itip maddiyatçılığa 
yönlendireceği, bunun da maneviyatı zayıflatacağı düşüncesi 
hâkimdir. Modern toplumun insan üzerinde yarattığı baskılar 
ancak maneviyatla aşılabilecektir. Safa’nın başkarakterleri de 
buna uygun olarak şüphe ve tereddüt gibi ikilemler yaşasa da 
çözümü kendisini maddi değerlerden uzaklaştırarak kendi içine 
dönmekte ve Tanrı inanışında bulan kişilerdir. Yazar toplumsal, 
ekonomik olgular ve dönüşümler ile buna müdahale edemeyen 
insanın manevi dünyasının sarsılması, bireysel arzuları 
gerçekleştirememenin ise kişiyi tereddüte, şüpheye düşürüp 
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yaşamında onu tatminsiz kılması üzerine eğilmiştir.
Nazım İrem, “Muhafazakâr Edebî Tahayyülün Felsefi-

Siyasal İmaları” başlıklı makalesinde şu önemli tespiti yapar: 
Yabancılaşma ve yalnızlaşma gibi, modernliğe 
geçiş sürecinde bireysel yaşamlar içinde çok çeşitli 
biçimlerde tecrübe edilen yıkıcı etkiler, insanın 
kontrolü dışındaki dış çevreden kaynaklanmaktadır. 
Dolayısıyla, geleneksel yaşam biçiminden 
kaynaklanan hakikat şemaları da işe yaramadığı için, 
içine düşülen hakikat krizi sonucunda insan, kendi 
maddi ve manevi deneyimlerini değerlendireceği 
ölçütleri kaybetmektedir. (15)

Gerçekten de Safa’nın karakterlerine baktığımızda 
örneğin Yalnızız’da kişiler arasında belirgin bir huzursuzluk, 
tereddüt, şüphe, iç sıkıntısı olduğunu görürüz. İkinci Dünya 
Savaşı sonrası İstanbul’unda bir karamsarlık hâkimdir. 
Karakterler ya aşırı maddiyatçı ya da yaşadıkları zıtlıklarla 
zihinleri karışmış kişilerdir. Romanın temelinde yatan düşünce 
de varlık-yokluk, aydınlık-karanlık, haz-keder gibi “bu zıtlıkları 
ortadan kaldırmak”tır. Kişi bu zıtlıklar ortadan kalktığında ve 
hayatın çaresizlikleri karşısında sinirlenip isyan etmemeyi 
öğrendiğinde toplumsal bir ahenk oluşacaktır. Safa, bireyi hep 
toplumla birlikte düşünmüş ve parça bütün ilişkisi içinde ele 
almıştır. Nuayme ise modern yaşam biçimlerinin insanın ruhani 
yaşamını yoksullaştırdığı düşüncesine yer vermekle birlikte 

Safa gibi birey ve toplumu parça bütün ilişkisi içinde ele 
almaz. Daha ziyade bireye yoğunlaşır. Hatta başkarakterlerini 
bir noktada toplumsal yaşamdan yalıtır, soyutlaştırır. Nuayme 
ve Safa’nın karakterleri arasındaki temel fark, karakterlerin 
maneviyata yönelişleri sırasında yaşamla kurdukları ilişkidir. 
Safa’nın karakterleri yaşamdan kendilerini tam anlamıyla 
yalıtmazlar. Hatta somut biçimde dış dünyanın gerçekleri 
içinde yaşamaya devam ederler. Yazar, yalnızlık olgusunu da 
Nuayme’den farklı biçimde ele alır. Yalnızlık, Yalnızız romanının 
başkarakteri Samim’e göre çağın problemidir. Bunun en büyük 
nedeni, bireyin maddilikten uzaklaşamamasıdır. Nuayme’nin 
yapıtlarında ise yalnızlığa bu derece birey toplum ilişkisi 
bağlamında yaklaşılmaz. Yazarın başkarakterleri zaten yalnız 
ve toplumdan soyutlanmış kişilerdir. Karakterlerin inziva ile 
manevi dünyalarına çekildiklerini de sıkça görürüz. Dolayısıyla 
yalnızlık, ruhun tekâmülü için karakterlerin roman kurguları 
içinde kendiliğinden geliştirdikleri bir durumdur. Her iki yazar 
da bireye ve bireyin iç dünyasına önem vermektedir. Bunun 
yanı sıra Safa ayrıca zıtlık kavramı üzerinde önemle durur. 
Romanlarının varlık-yokluk, ruh-madde gibi karşıtlıklar üzerine 
kurulu olduğunu görürüz. Yalnızız’da bu durum, tüm karakterlerin 
gelecekle ilgili karamsar tutumlarında, belirgin bir davranış 
biçimi olarak geliştirdikleri tereddütlü yaklaşımlarında ve her 
şeyden şüphe etmelerinde görülebilir. Bu, toplumsal düzenin de 
yarattığı bir sonuçtur. Bireyi, maddi zevklere yönelten, manevi 
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açlığını bu ögelerle kapatmaya iten, özünü unutturan bir yapı 
söz konusudur. Samim’in bir ütopya gibi kurguladığı Simeranya 
düzeninde ise toplumda bireylerin yaşadıkları bu çelişkileri yok 
etmek ve bireyin olgunlaşması için gerekli zemin hazırlanmıştır. 
Dolayısıyla Simeranya ile aslında bireye verilen önemi ve değeri 
görürüz. Bu sistemde aslolan insan ruhudur: “İnsan ruhunu 
anlamadan atomu izah etmek mümkün değildir” (55-56). Ancak 
ruhsal açıdan sağlıklı ve olgun bireylerle arzu edilen topluma ve 
düzene ulaşılabilecektir. Bu bakımdan da bireyin kendi tercihleri 
Simeranya düzeninde değerlidir. “Simeranya pedagojisi, insanın 
bütün hayatında öğrendiği şeylerin ancak kendi istediği zaman 
ve kendi araştırmaları neticesinde öğrendiğini bilir” (38). Bu 
nedenle insanlar her merak ettiklerini kendi tercihleri, gayretleri 
ve istekleri ile öğrenirler. Ayrıca Simeranya, “[H]erkesin her 
sosyal harekette samimi ve tam iştirakini sağlayan bir cemiyet 
yapısının adıdır” (119). Bir başka deyişle, bireylerin seçimleri 
değerlidir. Bu da Samim’in Simeranya kurgusunda bireye ve 
insana verilen değeri göstermektedir. Besim’in kuşkusu üzerine 
insan için deneyimin, eğilimin ve ihtiyacın altını çizmesi 
de önemlidir. Çünkü böyle bir yaklaşım da var olan sistemin 
örneğin eğitim konusunda müfredat programlarının insan 
üzerinde yarattığı “ezici yükü” kaldıracaktır. Simeranya’nın 
sisteminde insanın meslek değiştirme hakkı, araştırma yapmak 
için olanağı ve zamanı vardır. Çünkü “orada insan bir makine 
adam ve bir otomat değil, kabiliyetlerinin serbestçe gelişmesine 

her yaşta ve her meslekte izin verilen manevi bir şahsiyettir” 
(40). Ayrıca Samim’in önerdiği bu sistemde ideal eğitim yoluyla 
kişi olgunlaşmanın yollarını da daha rahat bulacağı ve manevi 
dünyasının gelişmesi ve ruhsal olgunlaşma için gerekli zemin 
olacağı için maddiyatçılığın tuzağına da düşmeyecektir. Samim 
bunu özellikle de Besim’in maddiyatçı davranışları üzerinden 
geliştirdiği özelliklerini referans alarak örneklendirir. Romanda 
Besim, maddi zevklerin ve hazzın bir temsilcisidir. En temel 
düzlemde Besim’in yemekle kurduğu haz ilişkisi üzerinden 
dünyaya bakışı verilir. Yemek, ihtiyacın ötesine geçerek iştahı, 
oburluğu ve dolayısıyla dünyasal zevklerin sarhoşluğuna 
kapılmayı sembolize eden önemli bir davranış biçimidir:

Talaş kebabının huzurunda birdenbire susan Besim 
bir tapınma sessizliği içindeydi. Et ve yufka, ağzında 
eriyen baş döndürücü bir macun hâline geldikten 
sonra, midesine değil kalbine gidiyormuş gibi ona 
büyük aşkların sarhoşluğunu veriyordu… Çıplak bir 
kadının üstüne serilmiş atlas yorgan gibi kebapların 
üzerinde parlayan yufkanın kehribar sarısını iştahlı 
gözleriyle yaladıktan sonra [şöyle der]: Dünyada 
bundan daha sahici aşk yoktur. (35)

Samim’e göre insanların maneviyattan uzaklaşıp maddiyatçılığa 
yönelmesinde en büyük pay, eğitim sistemi de dahil olmak üzere 
her yönüyle toplum düzenine aittir. Tüm bunlar Samim’e göre 
Besim gibi zeki insanları bile dünyevi zevklerden, aşktan daha 
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sahici bir sevgi olmadığına inandırmıştır (41).
Kerem Gün, Peyami Safa’nın Yalnızız Romanında Ruh ve 

Beden Sorunsalı başlıklı tezinde Safa’nın özellikle de Yalnızız 
romanında yeni bir dünya oluşturmanın yanı sıra tekâmül 
yani insan ruhunun mükemmelleşmesi sürecini benimsediğini 
söylemektedir (59). Gün, tezinde şöyle söylemektedir: “Manevî 
değerlerin yok edilmesiyle insanın içine düşeceği açmazların 
materyalist yaklaşımlarla çözümlenemeyeceği Yalnızız’ın 
ana düşüncesini oluşturur. Bu bağlamda çözümsüzlüğü 
yaşayan bireyler sonunda yalnız kalacaklardır. Bu yalnızlığın 
giderilmesinin tek yolu, oluşturulacak yeni bir felsefeyle 
yaratılacak dünya görüşüdür” (25). Romanda Samim’in 
kurduğu ütopik dünya Simeranya’da, tüm zıtlıkların birbiriyle 
uzlaştırıldığı bir düzen tasarladığı görülür. Birinci benliğin ruh 
yapısını vücuda getiren Samim’e göre “dip zıtlık”lardır (162). 
Samim’in “varlaşma” ve “yoklaşma hamlesi” olarak özetlediği 
düşünceye göre insan için varlaşma hamlesiyle ebedîlik 
hayali doğmaktadır. İnsanın mümkün olmayan şeyi istemek 
için kendisini yormadığı, kendi geçici benliğini yani kendi 
kendisini aşmak için yaptığı fedakârlıklar varlaşma hamlesidir. 
Yoklaşma hamlesi ile geçicilik duygusu bir geçicilik hüznü 
yaratmaktadır. Ruh ise özellikle düşünce hayatında, doğru-
yanlış, aydınlık-karanlık, haz-keder gibi zıtlıkların diyalektik 
bir hareketle kaynaşmasıyla bir senteze kavuşur. Yaşanılan 
çağın “Bugün varız, yarın yok” anlayışıysa haz ve kazanç gibi 

maddi eğilimleri artırmakta ve kişiyi “geçicilik melankolisi”ne 
itmektedir. Bu iki zıt düşünce ise kişide iki benlik yaramıştır. 
Simeranya ise insanların ikinci benliklerini yok ettikleri, birinci 
benliğin zaferiyle olgunlaştıkları, modern dünyanın çöken ahlaki 
sistemine karşı manevi değerlerin yüceltildiği bir düzendir.

Romanda yozlaşmışlığın hâkim olduğu bir düzene 
karşıt biçimde Simeranya’nın ilkeleri Samim tarafından 
temellendirilmeye çalışılırken insanın kendisini arayışı ve 
olgunlaşması üzerinde durulmaktadır. Şu cümleler, romandaki 
temel yaklaşımı yansıtmaktadır: “Bırak şu maddeyi, boğ şu ölçü 
dehanı, doy şu fizik ve matematik tecessüsüne, kov şu kemiyet 
fikrini, dal kendi içine, koş kendi kendinin peşinden, bul onu, 
bul kendini, bul ruhunu, bul, sev, bil, an, gör, kendi içinde gör 
Allah’ını. Kendine dön, kendine bak, kendine gel” (389). 
 Safa’nın Yalnızız romanıyla Nuayme’nin Mirdâd 
Kundaktaki Ermiş adlı kitabı arasında ütopik bir dünya özlemi 
açısından önemli bir benzerlik vardır. İki yapıt kurgu ve biçim 
açısından birbirinden çok farklı olmasına karşın ikisi de ütopik 
bir dünya sistemine işaret eder. Yazar, Mirdâd Kundaktaki 
Ermiş’in konusunu Nuh Peygamber ve Tufan söylencesi üzerine 
inşa ederek Mirdad aracılığıyla ütopik bir dünya kurgulamıştır. 
Roman, Mirdad’ın ahlaki normları yeniden ele alışı ile kurduğu 
ideal dünya içerisinde etrafında bulunan insanlara yaşamın her 
türlü alanına ilişkin verdiği öğütlerinden ve söylevlerinden 
oluşmaktadır. Bunu yaparken Kendini Arayan Adam ile Kalk 
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Son Gününe Veda Et’te olduğu gibi toplumun bütün kurumlarına 
çeşitli açılardan eleştiri getirdiği görülmektedir. Burada altı 
çizilmesi gereken, iki yazarda da ideal dünya, soyut ve Aida 
İmanquliyeva’nın da belirttiği gibi “sınıflar üstü” (260) bir 
nitelik taşımaktadır.

Nuayme de Safa gibi kapitalist dünyanın bireyi kendisine 
yabancılaştırmasını, bireyin hissizleşip gördüklerini taklit eden 
bir insana dönmesini eleştirmektedir. Kalk Son Gününe Veda 
Et romanında Musa Askeri, sistemi eleştirerek, hastanelerden 
mahkemelere düzen ve adalet sorunlarına göndermeler yapar: 
“Atölyelerde, eti, kanı, düşüncesi ve kalbi olmayan makineleri 
tamir eden insanlar görüyorum. Fakat bu makineler, kendilerini 
tamir edenlerin emrindedir; onların kanlarını emerler, ilericilik 
ve para adına onların düşüncelerine ve kalplerine egemendirler” 
(38). Roman boyunca Musa’nın etrafında olup bitenler üzerine 
düşündükçe farkındalık düzeyi de artar.
 Varlığı Anlamlandırma Çabası ve Mistik Olayların  
 İşlevi

Nuayme’nin yapıtlarında temel olarak insanın varlığını 
ve yaşamını anlamlandırma çabası öne çıkar. Karakterler de 
bu anlayışla varlıklarını tamamlamaya, içlerinde potansiyel 
olarak barındırdıkları cevheri çıkarmaya çalışırlar. Hatta bu, 
yaşamlarının birincil amacı hâline gelir. Karakterleri bu tür 
sorgulamalara iten ögeler ise başlarına gelen mistik olaylardır. 
Yaşamlarında bir kırılma noktası yaratan bu uyarıcı etkenlerle 

birlikte karakterlerin de kendilerini ve çevrelerini daha fazla 
sorgulamaya başladıkları görülür. Bu sorgulama sürecinde 
ana karakterlerin modern yaşam biçimlerinin ve endüstriyel 
kapitalizmin getirdiği içi boşaltılmış kavramlardan uzaklaşarak 
yaşamı sadeleştirmeye çalıştıklarını söyleyebiliriz. Bunun 
temelinde ise insanın yaradılışına uygun bir hayat sürmesi 
gerektiği fikri yatar. Dolayısıyla Nuayme’nin karakterleri, 
yaşadıkları mistik olayların ertesinde, o zamana kadar 
sürüklendikleri hayatlarının öznesi hâline gelirler. Bu özne 
olma durumu ise sorgulamalarla, insanın ait olduğu dünyaya 
ve tüm varlıklara daha çok değer vermesiyle, içindeki sevme 
potansiyelini dışarı çıkararak kendi özünü bulmaya çalışması ile 
gerçekleşir. Bu bağlamda insanın temel amacı bilgi ve bilgiye 
ulaşmaktır. Bu da temelde bireyin kendisini tanıması anlamına 
gelmektedir. Yazar, Tanrıya Dönüş Azığı adlı konferans 
metinlerinden ve düz yazılarından oluşan kitabında bireyin 
yaşam amacını bilgi olarak özetler. Bilgi ile kastettiği insanın 
kendisini bilmesidir. Çünkü insan içindekini tanırsa her şeyi 
tanıyacaktır. Nuayme için insanın kendisini tanımaya verdiği 
emek dışında, çabalarının bir değeri yoktur (39). Para gibi 
maddi unsurların da yaşamda bir değeri yoktur. Yazar, bireyin 
özünden gelen, potansiyel olarak taşıdığı özelliklere de özel bir 
değer atfeder. Kendini tanıma düşüncesinde “kusurlu” yanların 
kabul edilmesi de vardır. Kundaktaki Ermiş Mirdad’ta şöyle 
demektedir: “İnsan Tanrı gibidir, yaratıcıdır. Yarattığı da kendi 
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benidir.” Ardından da bu yaratma özelliğini kendinde taşıdığı 
hâlde neden insanın Tanrı gibi dengeli olamadığı sorusunu 
sorar (54). Çünkü birey, bu dengeyi kaybettiği için özünden de 
uzaklaşmaktadır. 

Anlam arayışında olan karakter için dönüşüm, her iki yazar 
için de önemli bir kavramdır. Safa’da olduğu gibi Nuayme’de de 
karakterler mutlaka bir dönüşüm geçirirler. Kendilerini arama 
yolculuklarında yaşamın sırrına ilişkin bilgiler edinirler. Kalk 
Son Gününe Veda Et romanında başkarakter olan Musa Askeri’yi 
uzmanlık alanı felsefe olan bir üniversite hocası olarak seçmesi 
de anlamlıdır. Çünkü bu karakter için başına gelen paranormal 
olayların gizini açıklamada ve kendi özünü arayışında salt felsefe 
yeterli olmayacaktır. Karısı tarafından yıllar önce terk edilmiş 
olan Musa, doğuştan özürlü çocuğu ve bakıcısıyla yaşamaktadır. 
Roman, gündelik rutin aktiviteler dışına çıkmayan, sıradan bir 
yaşam süren bu karakterin, bir gece yarısı uyanıp “Kalk ve 
son gününe veda et!” şeklinde gaibten gelen bir ses duyması 
ile tüm yaşamının değişmesini anlatmaktadır. Karakter, dünya 
üzerinde yaşayacağı bu son gün içerisinde kendi hayatı ile 
insanlığın içinde bulunduğu durumu değerlendirir. Kendisini 
arama yolunda zafere ulaşıp nihayetinde ölüm ve yaşam gibi 
olgulardan kurtularak özgürleşir. Başına gelen bu olay ertesinde 
Musa Askeri’nin düşünmediği, düşünmekten kaçtığı sorular 
bir bir aklına gelir: “Ben şimdiye kadar bilmediklerimi bilmek 
istiyorum. Ben, hayatımı tüm insanlarla ve olaylarla bağlayan 

her şeyi bilmek istiyorum” (263) diyerek “hakikat”e ilişkin bir 
arayışa girer. Musa Askeri’nin sesi duymadan önceki eylemleri 
ile sesi duyduktan sonra dünyayı ve olayları alımlayışı birbiriyle 
zıtlık oluşturmaktadır. Bu zıtlık, Peyami Safa’da olduğu gibi 
Mihail Nuayme’de de bireyin ideal olana ulaşmasında yaşadığı 
süreci tanımlaması bakımından önemli bir kurgu unsurudur.

 Yirmi dört saat içinde hayata veda edecek olan Musa 
Askeri’nin hayatında zaman birden farklı bir önem kazanır. 
O, “günleri sürükleyen değil, günlerin sürüklediği” biri olarak 
çizilmiştir. O dakikadan sonra ise kendi iç hesaplaşmasını 
yapmaya girişir karakter. Bu noktada zihinsel muhakemeler 
sırasında ölüm, yaşam, varlık konusundaki algılarında bir 
değişme gözlemlenmektedir: 

Ben hayalimde, kısa bir an içinde, gözlerimin bütün bir 
ömür boyunca, daha doğrusu bütün ömürler boyunca 
göremediği şeyleri görebiliyorum. Göremediğim 
şeyler ise hayalimde bile, gördüğüm şeylerin katbekatı 
olarak kalıyor, sonra da inatçı bir arzu, gözümün 
önüne ve hayalime gelmeyen her şeyi görmem için 
bana inatla işkence etmeye devam ediyor. (40)

 Romanda yalnızlık, sessizlik, karanlık, inzivaya çekilerek sosyal 
iletişimi asgari düzeye indirme, bedenin yaşadığı mistik ya da 
parapsikolojik deneyimler tekrar eden motiflerden bazılarıdır. 
Romanda Askeri’nin duyduğu sesle birlikte vücudunun 
karıncalanması, Matmazel Noraliya’nın Koltuğu’nda Ferit’in 
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duyduğu ses ile vücudunun uyuşarak onu uzviyetinin yükünden 
kurtarması benzerlik göstermektedir. İki karakterin de 
benzer şekilde yaşadıkları bu fiziksel deneyim karakterlerin 
dönüşümlerinde belirleyici olur.

Peyami Safa, Mistisizm adlı kitabında mistik tecrübenin 
izahı mümkün olmayan özel bir an olduğunu, dış bir obje, 
duyular ve akıl aracılığıyla değil kendisini tecrübe edenin 
kalbine aracısız bir şekilde nüfuz ettiğini söylemektedir. 

“[M]istik tecrübe süje (nefs) kendinden dışarıda bir 
obje ile ve duyular veya akıl vasıtası ile değil, doğrudan 
doğruya, sanki varlığın merkezinden fışkıran bir 
hâl içinde hedef ile temasa gelir. İzahı mümkün 
olmayan bir iç münasebet hissi duyulur. Mistik 
tecrübenin ikinci umumi vasfı da izah imkânsızlığıdır. 
Mistikler, geçirdikleri tecrübeyi (vecd hâlini), duyu 
ve madde dünyasında mahbus olan başka insanlara 
nakledemezler. Çünkü bu tecrübe müstesna bir 
hâldir ve süje ile obje arasındaki günlük münasebet 
kadrosunu aşan bir transandans vasfı taşır. (178-79)

Matmazel Noraliya’nın Koltuğu’nda bu bakımdan birinci ve 
ikinci bölüm birbiriyle karşıtlık ilişkisi içindedir. İlk bölüm, 
huzursuz ve hiçbir şeye inancı olmayan bir gencin sanrılarıyla 
örülü iken ikinci bölüm yalnızlık, uhrevi âleme giriş ve benlikten 
sıyrılma evresini anlatır. Uhrevi dünya ona hem maddi hem de 
manevi zenginliği ve akabinde mutluluğu getirir. Ferit’in, akılla 

ve salt zihinsel muhakeme ile içinden çıkamadığı buhranlı 
dönemde, çevresindeki insanların da yardımıyla, inanç ile 
huzur arasında bir ilişki olduğu sonucuna varması bu nedenle 
önemlidir. Ferit’in hissettiği tam anlamıyla bir kendini bırakış 
ve devamında gelen huzur olmakla birlikte, Musa Askeri’de bu, 
hayatın özüne ilişkin daha fazla merak ve düşünme isteği doğurur. 
Ferit, Matmazel Noraliya’nın telkinleri ve koltuğu aracılığıyla 
huzurun Tanrı’da kaybolmak olduğunu anlar ve bundan sonra 
yaşama karşı soruları da son bulur. Bu, bir teslimiyettir aynı 
zamanda. Musa Askeri ise yaşadığı mistik deneyimin ertesinde 
günlerin sürüklediği bir insan olmanın anlamsızlığına varmıştır. 
Bu, onu ilk defa gerçek anlamda düşünmeye iten olaydır:

Bundan önce etrafımdakiler koşuşturduğu için 
koşuşturuyordum. Onlar sevdiği ve nefret ettiği için 
seviyor ve nefret ediyordum. Onlar öğrendiği için 
öğreniyordum. Onlar evlenip evler yaptırdığı için 
ben de evlendim ve ev yaptırdım. Ben ve onlar; başı, 
sonu, kıyıları ve derinliği belli olmayan büyük bir 
nehrin dalgalarında yaşam mücadelesi veren farklı 
şekil, renk ve hacimlerde tekneler gibiydik. Şu anda 
ise, o nehri tanımak ve nereden gelip yattığını nereye 
gittiğini bilmek istiyorum. (21)

Nuayme ile Safa’nın yapıtlarında görülen önemli 
farklılıklardan biri, Safa’nın karakterlerinin, mistik bir deneyim 
yaşayıp kendilerine has bir dünyaya kapanmış olsalar da, dış 
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dünya ile bağlarının tamamen kesilmemesidir. Örneğin Matmazel 
Noraliya’nın Koltuğu’nda Ferit, her ne kadar adadaki evde 
inzivaya çekilmiş ve bu alan içerisinde maneviyatın önemini 
kavrayabilmişse de dış dünya ile bağı Matmazel Noraliya gibi 
tümden kesilmez. Ferit, romanın sonunda Selma ile evlenerek 
kazanmış olduğu değer ve kavramlarla birlikte tekrar süregiden 
hayatın içine dahil olacaktır. Bu sonuç, materyalist dünya 
görüşü yerine maneviyat ile insanın buhran ve sıkıntılarından 
kurtulabileceği ve gündelik yaşam içinde huzurlu bir yaşam 
sürebileceğine işaret etmektedir. Bu nedenle Matmazel 
Noraliya’nın Koltuğu’nda Ferit’in ve Yalnızız’ın başkarakteri 
Samim’in yaşama ve dünyaya bağlılıkları gözden kaçırılmaması 
gereken bir durumdur. Her ikisinin de gündelik yaşamla 
kuvvetli bağları ve karşı cinsle olan ilişkileri Nuayme’nin 
karakterlerinden farklılık sergiler. Örneğin Samim karakteri 
için ideal ve ütopik olan üzerine bir sorgulama hatta başka 
alternatif bir yaşam alanı olarak bu ütopik düzenin bütün ana 
hatlarıyla kurgulanışı söz konusu iken bu, karakter için romanda 
geçen ifade ile insanlığın “ikinci benliği”nden kurtuluşuyla 
mümkün olan, yaşanılan düzende ise olasılığı pek de mümkün 
görünmeyen bir sistemin hayalidir. Yani dünyanın başka bir 
şekilde kurgulanışıdır. Samim’in yarattığı ve “Simeranya” adını 
verdiği ütopik düzen, okuma salonlarının bulunduğu, her türlü 
sanat ve bilim faaliyetinin devam ettiği ve eğitimin sürdüğü 
ve nihayetinde insanların yine çalıştığı bir sisteme işaret 

etmektedir. Nuayme’nin yapıtlarında ise gündelik yaşamdan 
ziyade karakterin kendi içindeki zihinsel muhakemeler sonucu 
manevi hayata göndermeler olduğu söylenebilir.

Mihail Nuayme’de karakterlerin kendini arayış 
süreçlerinde dış çevre ile daha az iletişime geçtikleri, diyalogların 
yerine monologların yer aldığı ve karakterlerin kendi zihinsel 
muhakemeleri için daha soyut, yalıtılmış bir alan yaratıldığı 
görülür. Aida İmanquliyeva, Modern Arap Edebiyatı’nın Usta 
Kalemleri adlı kitabında Nuayme’nin karakterlerinin kendilerini 
arayışı sırasında yalıtılmış bir alanda yaşamaları konusunda 
şöyle demektedir: 

Romanda Nuayme’nin adı geçen başka eserlerindeki 
gibi [Kalk Son Gününe Veda Et romanında] hayatın 
doğal gelişimi ve insanların canlı diyaloğu yoktur. 
Kahraman doğal ortamdan koparılmış ve özel bir 
durumda ele alınmıştır. O ancak düşünür ve sıradan 
adamlar için anlaşılmaz olan evrensel hakikatleri idrak 
etmekle meşguldür. Nuayme’nin böyle eserleri için 
gelecekten haber veren rüyalar, öngörüler, meleklerin 
ortaya çıkması, peygamber ve ilahi elçilerin zuhuru 
gibi sahnelerin tasviri özel anlam taşıyor. (270)

Kendini Arayan Adam ile Kalk Son Gününe Veda Et romanları 
da ağırlıklı olarak karakterin kendi iç dünyası ve zihinsel 
muhakemeleri arasında geçmektedir. Karakterlerin ortak 
özellikleri az konuşmaları ve çevrelerinde olup bitenlere bir 
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gözlemci gibi yaklaşmalarıdır. Kendini Arayan Adam’da 
Arkaş’ın genel olarak insanların konuşmalarının anlamsız 
olduğunu düşünmesi nedeniyle buna bir başkaldırı olarak 
susmayı yeğlemesi, ayrıca bütün düşüncelerini ve başından 
geçenleri günlüğünden öğrenmemiz önemli bir göstergedir. 
Nuayme’de ölüm ve yaşam olguları olağanlaştırılmakta hatta 
insanın yenilenmesi ve özgürlüğe kavuşması için yalnızca bir 
araç hâline gelmektedir. Örneğin Kalk Son Gününe Veda Et 
romanında Musa Askeri, romanın en başında sorduğu ve yanıtını 
aramaya çalıştığı, “insanlığı oluşturan nehrin nereden geldiği” 
sorusuna bir yanıt bulduğu an kendisi için ölüm vakti gelecektir. 
 Nefis, İrade ve Beden

Nefis ve irade iki yazarda da önemli kavramlar olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Yalnızız romanında birinci benliğin 
zaferi, insanın ancak nefis yoluyla ikinci benliğini susturmasıyla 
mümkündür. Mihail Nuayme’nin Kalk Son Gününe Veda 
Et romanında olduğu gibi Kendini Arayan Adam Arkaş’ın 
Günlüğü’nde de hikâyenin başkahramanı kendi birikimi, 
iradesi ve nefsine sahip olmakla varılan hakikatin, yani hakiki 
varlığın hasretini çekmektedir. Arkaş, New York’ta bir Arap 
kahvesinde karın tokluğuna çalışan bir işçidir. Roman ise 
onun günlüklerinden oluşmaktadır. Burada günlük hayatta hiç 
konuşmayan ve yüzü çiçek hastalığı yüzünden yaralarla dolu 
olan Arkaş’ın kendisi, çevresi ve dünyaya ilişkin iç döküşleriyle 
karşılaşırız. Arkaş, “garip” davranışları, fiziksel “kusur”ları 

nedeniyle sürekli çevresi tarafından alay konusu olan bir 
adamdır:

Ben Şin’e ve müşterilerine göre korkağın 
biriyim. Çünkü her gün onların alaylarına ve beni 
küçümsemelerine sabrediyorum. Bu davranış, benden 
başkasına yapılsa hançerini çeker, şerefini korumak 
için sağa sola saldırırdı. Fakat ben, şerefimi korumak 
için, içimdeki esas düşmanın yerine karşı konulmaya 
bile değmeyen zayıf düşmanlarla vakit kaybetmeyi 
uygun görmüyorum. (38)

Arkaş’ın bu dünyada sevilen, saygı görülen bir insan olmaması 
ile Safa’nın Matmazel Noraliya karakterinin bu dünyada 
istediklerini elde edememesi arasında da bir benzerlik olduğu 
söylenebilir. Matmazel Noraliya’nın, gençliğinde sevdiği gençle 
evlenmesine izin verilmemiştir. Bunun üzerine ise sevdiği 
genç intihar etmiş, bu da Noraliya’da iki yıl süren bir cinnet 
hâli yaratmıştır. Genç kadın, annesinin de ölümüyle çok sade 
bir hayat sürmeye başlar. Sonrasında ise bu dünyadan kopmak 
amacıyla odasından çıkmayarak otuz iki yıl koltuğunda oturur. 
Fakat Arkaş yaşadığı ikilik sonucu çektiği ızdıraplar nedeniyle 
uzun bir süre kendisini arafta hisseder. Ben kimim sorusuna 
yanıtı: “Ben iki Arkaş’ım. Biri, insanların arasından çekilmiş 
ilahi âlemle irtibat kurup onunla birlik olmak için ısrarla 
sessizliği isteyen; diğeri, insanlık sırlarının arkasına gizlenmiş 
ve insan kalabalığına dönmek için perdeyi yırtmaya çalışan” 
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(74 ) şeklindedir. Bu nedenle karakter benliklerinden birini yok 
etmek amacıyla suskunluğu, maneviyatı kendi içinde ve doğada 
aramaya çalışır. İki benliği arasında sürekli mücadele içindedir. 
Karakter aynı zamanda içinde bulunduğu sisteme bir başkaldırı 
olarak ırk, millet, mülkiyet gibi olgulara inanmamaktadır. Benzer 
şekilde Matmazel Noraliya’nın Koltuğu’nda da Ferit’in ilk başta 
kendisinin hiçbir şey olmadığına ilişkin “Ben Türk değilim, 
insan değilim, hayvan değilim, tıbbiyeli değilim felsefeci 
değilim, âşık değilim, zengin değilim, fertçi değilim, cemiyetçi 
değilim, milliyetçi değilim...” (56) şeklindeki tanımlaması 
ve bir dönüşüm geçirdikten sonra önceki hayatını reddetmesi 
iki yazarın yapıtları arasındaki benzerliğe işaret etmektedir. 
Nuayme’nin karakteri bunu daha da uç bir noktaya taşıyarak, 
konuşabilme yetisi olduğu hâlde hiçbir şekilde konuşmamayı 
ve adı dahil kendisini kuşatan her türlü bağımlılaştırıcı olguyu 
terk etmiş bir kişi olarak karşımıza çıkar. Bunun temel nedeni 
ise tüm düşünce ve enerjisini varlığın mahiyetini ve kendi benini 
arama üzerine kurma isteğidir. Arkaş kendisini, “Beni nerede 
ve kimden doğduğum ilgilendirmiyor. Buna göre de benim 
vatanım yoktur. Ben bu uçsuz bucaksız dünyanın oğluyum” 
(74) şeklinde tanımlamaktadır. 

İki yazarın mistisizm doğrultusunda bedene yaklaşımına 
bakacak olursak örneğin Matmazel Noraliya’nın Koltuğu’nda 
Noraliya, bu dünyada arzu ettiği şeylerin gerçekleşmemesi 
üzerine kendi nefsini öldürmek için uğraşır. Bunun yollarından 

biri de bedeni yok sayma girişimidir. Bu düşünce ile koltuğunda 
çok az yiyip içerek bedeni geri plana iterek ruhunu yüceltmeye 
çalışır. Romanda beden ve ruh hesaplaşmaktadır. Noraliya, 
Tanrı’ya ulaşmanın ve benliğinden kurtulmanın yolunun ruhunu 
yüceltip bedenini yok etmek olduğunu düşünmektedir. Karakter, 
romanda şöyle tasvir edilir: “Zayıf ve uzun yüzlü bir kadın. 
Geniş ve yüksek bir alnın altında çok iri gözleri fanusa doğru 
bakıyordu. Burun, ağız ve çene hayret verici bir nispetsizlikle 
küçüktü. Yüzün bütün varlığı gözlere ve alnına doğru fırlamıştı. 
Öteki uzuvları hepsi birer formaliteden ibaretti” (215). Bu 
romanda bedenle hesaplaşma söz konusu iken Yalnızız’da 
Samim’in ruh ve bedeni uzlaştırdığını, biri için diğerinden 
tamamen vazgeçmek yerine bedeni disiplin altına almanın 
önemini vurguladığını söyleyebiliriz. Kerem Gün “Peyami 
Safa’nın Yalnızız Romanında Ruh ve Beden Sorunsalı” başlıklı 
tezinde ruh ve beden sorunuyla ilgili olarak şu yorumu yapar:

Matmazel Noraliya’nın Koltuğu’nda karşılaştığımız 
bedeni yok görme tavrı, Yalnızız’da beden ile birlikte 
hareket etmeye dönüşür. Peyami Safa, materyalist 
düşünceye karşı yarattığı duruşu, bu noktada ruh 
ile bedenin uyumlu birlikteliğiyle sağlar. Eğer 
yazar Matmazel Noraliya’nın Koltuğu’ndaki gibi 
düalist bir bakış açısına sahip olsaydı, Yalnızız’da da 
ikili karşıtlıklar arası bir seçime gitmesi gerekirdi. 
Ancak “Samim”, ruh ve bedenin ideal ortaklığından 
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doğan yeni insan tipini temsil eder. O, ne tam ruh 
egemenliğinde yaşayan, mistik ve ruhanî bir tiptir ne 
de materyalist ve maddeci bir yapıya sahiptir. (89)

Sonuç olarak iki yazar da birey konusuna odaklanarak 
özellikle modern yaşam biçimleri karşısında kendisine 
yabancılaşan bireyin anlam arayışını mistisizm kavramıyla 
beraber ele almıştır. Bunu, Peyami Safa’da Doğu-Batı sorunsalının 
madde ve ruh düzlemine taşınması ile Mihail Nuayme’de ise 
göç edebiyatı bağlamında sorunsallaştırıldığı söylenebilir. Her 
iki yazarda da maddilikten uzaklaşıp maneviyata yönelmenin 
ve Tanrı inancının insanın kurtuluşunda başat bir rol oynayacağı 
düşüncesi yatar. Nuayme’ye göre her insanın içinde Tanrı vardır 
ve insan Tanrı kadar yaratıcıdır. Dolayısıyla insanın yetenekleri 
ve gücü sınırsızdır. Bu nedenle de insan, aslında zaaflarından 
yola çıkarak her şeyi elde edebilecek güce sahiptir. Maneviyat 
“gerçek bilgi” yani hakikat ve dolayısıyla ebedilik için temel 
bir unsurdur. Varoluşun gerçeklerine ulaşabilmek için maddi 
duyuların ötesine gitmek gerekmektedir. 

Peyami Safa, Fatih-Harbiye, Sözde Kızlar, Mahşer gibi 
romanlarında modernleşme sorununu Doğu-Batı karşıtlığı 
temelinde işlerken özellikle Matmazel Noraliya’nın Koltuğu 
ve Yalnızız romanlarında bu sorunsalı metafizik düzeye çekerek 
bireyin kendini arayışı konusu üzerinde durur ve insanın 
mutluluğunun temeli olarak o da maneviyata vurgu yapar. Yazar, 
modernleşme, toplumsal ve ekonomik olgular ve dönüşümler 

ile buna müdahale edemeyen insanın manevi dünyasının 
sarsılması, bireysel arzuları gerçekleştirememenin, bir başka 
deyişle kendi kontrolü dışındaki dış etkenlerin kişiyi tereddüte, 
şüpheye düşürdüğünü, onu tatminsiz kıldığı ve hatta kişide yıkıcı 
etkiler bıraktığı konusu üzerine eğilmiştir. Düşülen hakikat 
krizi sonucunda insan, kendi maddi ve manevi deneyimlerini 
değerlendireceği ölçütleri kaybederek yoklaşmaktadır. Modern 
toplumun birey üzerinde yarattığı baskılar ancak maneviyatla 
aşılabilecektir. Bu nedenle Safa, bireyi toplum içinde ve parça 
bütün ilişkisi içinde ele alır. Bu noktada iki yazar arasındaki 
belirgin farklardan biri Safa’nın karakterlerinin somut olarak 
dünya ile bağlantılarını kesmemeleri; mistik tecrübeler yaşasalar 
da gündelik yaşamlarına devam etmeleridir. Dolayısıyla Safa’nın 
karakterleri yaşantıları ile romansal bir gerçekliğe sahipken 
Nuayme’nin karakterleri diyaloglar yerine monologların yer 
aldığı, toplumdan bir süre sonra soyutlandıkları daha yalıtılmış 
alanlar içinde kurgulanmışlardır. Ölüm ve yaşam olguları 
ise insanın yenilenmesi ve özgürlüğe kavuşması için yazarın 
yapıtlarında olağanlaştırılmıştır.
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Tolstoy’da Bireyin Ölümle Uyanışı: 
Efendi-Uşak Çatışması
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ÖZ
Bu makalede asıl amaç, felsefi açıdan birey sorununu edebiyatta özellikle 
de Tolstoy’un yapıtlarında tartışmaktır. Bunun için, Tolstoy’un “Efendi ile 
Uşağı” isimli kısa öyküsü ve diğer öyküleri, birey kavramını ifşa etmek 
ve öykünün bir karakteri olarak bireyin kendisini, ilişki ve ölüm korkusu 
üzerinden nasıl gerçekleştirdiğini ortaya koymak için incelenecektir. 
Ayrıca, makalenin diğer bir meselesi de, Hegel’in efendi-köle diyalektiğinin 
Tolstoy’un öyküsündeki birey karakteriyle ilişkisini açığa çıkarmaktır. 
Elinizdeki bu makale Hegel’den hazzetmemesine rağmen Tolstoy’un bazı 
açılardan ne kadar Hegel’e yakın olduğunu gösterecektir.  
Anahtar Kelimeler: birey, Hegel, diyalektik, ölüm, Tolstoy

The Awakening of the Individual in Tolstoy: 
Master-Man Conflict

ABSTRACT
The main aim of this article is to philosophically discuss the question of 
the individual in literature, in particular, in the works of Tolstoy. For this 
purpose, Tolstoy’s short story “Master and Man” and some other stories by 
Tolstoy will be analyzed in order to reveal the concept of the individual, 
and to perceive how the individual as a character of the story realizes him/
herself through the concepts of relationship and the fear of death. Another 
basic concern of the article is to expose the relationship of Hegel’s master-
slave dialectic to Tolstoy’s individual in the short story. The article tries 
to demonstrate how in some ways Tolstoy is close to Hegel although he 
dislikes Hegel. 
Key words: individual being, Hegel, dialectic, death, Tolstoy
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 Giriş
 Dünya klasikleri haline gelmiş ve farklı alanlarda 
güçlü yapıtlar vermiş iki büyük düşünürü bir araya getirip, 
düşünceleri arasında paralellik ve farklılıkları ortaya koymak 
oldukça çetrefilli bir iş olsa gerek. Bir yanda on dokuzuncu 
yüzyıl felsefe dünyasını arkasında bıraktığı büyük filozofları 
aşarak ilerleyen ve bir sistem kurucusu olarak kabul gören, 
Alman idealizminin önemli isimlerinden Hegel, diğer yanda ise 
dünya edebiyatında bir klasik haline gelmiş ve edebiyatta derin 
izler bırakmış, dünya edebiyatını etkilemiş ve kendi edebiyat 
dünyasında kendine özgü biçimlerle yol almış zengin, cüretkâr 
ve engin Rus yazarı Tolstoy. Farklı coğrafyalarda yetişmiş bu 
iki düşünür nasıl bir araya gelir? Hegel her ne kadar hiç Avrupa 
dışına çıkmamış olsa da Tolstoy Avrupa’da bulunmuş ve onun 
kültürünü teneffüs etmiş; Alman idealizminin (Kant, Hegel, 
Schopenhauer gibi), Fransız düşünürlerin (Auguste Comte gibi) 
ve kimi İngiliz bilim ve düşün insanlarının (Herbert Spencer 
ve Darwin gibi) düşünceleriyle tanışık olmuştur. Tolstoy evde 
gördüğü ilk eğitiminde Fransız ve Alman hocalardan özel 
dersler alarak Avrupa kültürünü dolaylı bir şekilde de olsa 
deneyimlemiştir. Hegel’in tersine Tolstoy, 1857’de Paris’e 
kaçarak kendi coğrafyasının dışına çıkabilmiştir. Aklı kendine 
kılavuz alan Hegel, Avrupa’nın dışına çıkmadan Avrupa 
coğrafyasının dışındaki coğrafyalarla ilgili tarihsel çerçevede 
değerlendirmelerde ve incelemelerde bulunduğu Vorlesungen 

über die Philosophie der Weltgeschichte’de (Tarih Felsefesi 
Üzerine Dersler’inde) Rusya’nın (Asya’nın) bir parçası olan 
Sibirya’dan birkaç kelime de olsa bahseder. Hegel’in Rus 
düşün dünyası üzerindeki etkisine, yapılan kapsamlı ve derin 
incelemeler sayesinde tanışık olmakla beraber Hegel’in Asya 
ve özelde Rusya’yla ilgili değerlendirmesini ancak buradan 
okuyabiliyoruz. Ancak Sibirya’dan bahsedişi bir coğrafya olarak 
tarih sahnesinden çıkarılmasına yöneliktir. Dolayısıyla Hegel’in 
bu yaklaşımı, Tolstoy gibi Hegelci bir dönemde yaşayan ve 
Tolstoy gibi (eleştirilerine rağmen) ondan etkilenen Rus düşünür 
Dostoyevski gibi bir edebiyat dehasını derinden etkileyecektir.2 
Bir başka ifadeyle, Hegel’in kimi görüşleri sadece Tolstoy’u 
değil aynı zamanda Dostoyevski gibi büyük Rus yazarı da 
olumsuz anlamda etkilemiştir. Dostoyevski, 1854’te sürgün 
edildiği “Güney Sibirya’da yer alan Semipalatynsk’de büyük 
Asya’nın ‘Kuzey Yamacında’3 Hegel’in Tarih Felsefesi’ni 
okumuştur.4 Aslında Dostoyevski’nin kardeşine yazdığı 22 
Şubat 1854 tarihli mektupta Kant’ın Saf Aklın Eleştirisi’yle 
birlikte Hegel’in Tarih Felsefesi’ni de istediğini biliyoruz.5 
Dostoyevski’nin ve belki de genel olarak Rus edebi ve felsefi 
dünyasının Hegel’le ilişkisini yahut ilişkisizliğini etkileyici 
bir şekilde Földényi, “Dostoyevski Sibirya’da Hegel Okur ve 
Gözyaşlarına Boğulur” adlı makalesinde anlatır. Hegel, Tarih 
Felsefesi çalışmasında Sibirya’yla ilgili ne yazmış olabilir ki 
Dostoyevski’yi bu kadar hayal kırıklığına uğratmış ve onu, 
metaforik anlamda da olsa, gözyaşlarına boğmuştur?
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 Hegel’in tarih felsefesi üzerine yazdığı bu kitabı 1840’larda 
yeniden gözden geçirilmiş basımıyla yayımlanır. Dolayısıyla 
Földényi’ye göre Dostoyevski’nin sürgün edildiği o dönemlerde 
Hegel’in bu çalışmasını okumuş olması kuvvetle muhtemeldir 
(94). Lectures on the Philosophy of World History’de Hegel, 
tarih felsefesi değerlendirmesinde Asya’yla ilgili tartışmasına 
yer verir ve Sibirya’yı bu tartışmasından elemekle işe başlar. 
Sibirya’nın tartışmasının kapsamına girmediğini ileri sürerek 
devam eder: 

İlk olarak Sibirya’yı, Asya’nın kuzey yamacını 
elemeliyiz. Çünkü bu incelememizin kapsamının 
dışında kalır. Sibirya’nın bütün özelliği, Asya’yı 
tarihsel kültürün bir ortamı olarak bertaraf etmek ve 
dünyadaki tarihi süreçte Asya’nın farklı bir biçime 
ulaşmasını engellemektir. (191)6 

 Asya’ya övgüler yağdıran Hegel, Avrupa’yla birlikte 
“dünya tarihinin gerçek sahnesi” (190) olarak tanımladığı kıtanın 
bir parçası olan Sibirya’yı, Asya’nın dünya tarihinde oynadığı 
rolde dışarda bırakır. Sibirya ona göre tarihi sınırların dışındadır. 
Sibirya, Asya’nın tarihi süreçte yer almasını engelleyen bir 
coğrafya olarak görülür. Önemli fikirler öne sürdüğü için ölüme 
mahkûm edilmesinin ardından sürgün edildiği Sibirya’nın 
tarih sahnesinden bertaraf edilmesi Dostoyevski’yi, derinden 
etkiler. Bu sözlerle Hegel, Dostoyevski’ye  Avrupa’nın onun 
çektiği acıları önemsemediğini gösterir. “Dostoyevski, tarihin 

çizdiği sınırın dışında ve bu yüzden Avrupa’nın yaklaşımıyla, 
kurtarılmanın ötesinde bir yer olan Sibirya’da acı çekiyordur” 
(Földényi 94). Dostoyevski bu satırlardan açıkça tarihten 
çıkarılıp atıldığını, tarihten sürgün edildiğini çıkarır ve 
kederlenir. Hegel’in öne sürdüğü bu düşünceler, aslında tarihin 
ötesinde onu sınırlayan bir şeylerin olduğunu gösterir (Földényi 
95). Tarihin dışına itmeye çalıştığı coğrafyada Hegel, hem 
Dostoyevski’yi hem Tolstoy’u fazlasıyla etkilemiştir. Tolstoy da 
Hegel’in tarihle ilgili görüşlerine duyarsız ve sessiz kalmamıştır.
 Tolstoy “Progress and the Definition of Education” 
[İlerleme ve Eğitimin Tanımı (1862)] çalışmasında Hegel’in tarih 
ve eğitim anlayışına, ilerleme kavramına karşı polemiğe girer. 
Tolstoy’un çalışmasından, Hegel’in Tarih Felsefesi’nde tarihin 
Geist’a (mutlak tine), ideal olana doğru aklın yasalarına göre 
ilerlediği biçimindeki görüşlerini benimsemediğini çıkarırız. 
Tolstoy’a göre “insan gelişiminin (ilerlemesinin) hiçbir genel 
yasası yoktur.”7 Bu bakımdan Tolstoy tarihçilerin ilerlemenin 
insanlığın bir yasası olduğu şeklindeki görüşlerini kabul 
etmez. Ayrıca ilerlemenin Asya, Afrika, Amerika ve Avustralya 
haricinde ve milyonlarca insanı hariç tutmak suretiyle insanlığın 
ortak yasası olduğunu söylemek ciddi sorunlar taşıyordu 
(Progress and the Definition of Education 162) (Hegel’in Tarih 
Felsefesi’nde yaptığı gibi). Bunlar Hegel’in tarih felsefesi 
üzerine verdiği derslerin ve Dostoyevski’nin üzüntüsüne neden 
olan fikirlerin şiddetle eleştirilmesidir. Öyle görünüyor ki en az 
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Dostoyevski kadar Tolstoy’da Hegel’in tarihle ilgili görüşlerini 
sorunlu bulmaktadır. 
 Bu makale Hegel’le bu iki Rus yazar arasındaki 
uzlaşmazlığı ve Hegel’e karşı hoşnutsuzlukları açıkça dile 
getirmekte ve bu hoşnutsuzluğun nedenlerini kısmen de olsa 
açıklamaktadır. Ancak gene de Hegel etkisi üzerlerinden 
kolay kolay atılamayacaktır. Hem Dostoyevski, Hegel’in tarih 
felsefesindeki fikirleri çerçevesinde hem de Tolstoy, O Halde 
Ne Yapmalıyız ve İlerleme ve Eğitimin Tanımı’nda Hegelci 
öğretiye yönelik yaklaşımıyla farklı biçimlerde Hegel felsefesini 
eleştirmişlerdir. Tolstoy bu çalışmasında teolojinin sadece 
dogmalarla ilişkilendiğini ve insanların yaşamlarıyla hiçbir 
ilişkisinin olmadığını söyler ve Hegelci öğretinin de bundan 
farklı olmadığını iddia ederek Hegel felsefesini topa tutar.
 Elbette, Tolstoy’un Hegel’le ilişkisi sadece farklılıklar 
üzerinden ilerlemez aynı zamanda aynılıkları da barındırır. 
Tolstoy’un metinlerindeki birey kavrayışını, belki daha iyi bir 
ifadeyle, bireyin kendini gerçekleştirmesinin ve bir farkındalık 
kazanmasının, Hegel’in bireyinin varoluşsal gerçekleşmesiyle 
ilişkili olduğunu göreceğiz. Bu bakımdan elinizdeki çalışmada 
Hegel ve Tolstoy’u hem felsefi hem de edebi açıdan birey meselesi 
bağlamında ele alacağız, bir araya getirmeye çalışacağız.  
 Birey meselesi kendi başına yeni bir mesele olmamakla 
birlikte modern dönemle ya da moderniteyle beraber çok 
fazla tartışılan bir mesele haline gelmiştir. Bireyin ortaya 

çıkışına, elbette kavramsal olarak ortaya çıkışına baktığımızda, 
kökenlerini felsefi açıdan antikçağ ve Aristoteles’e kadar 
dayandırabiliriz. Aristoteles bireyi mantık tartışmalarında ele 
alır. Birey mantıksal bir kategori olarak felsefesinde yer eder. 
Gerek Kategoriler’de bireysel nesneler (ya da tikel nesneler) ve 
farklı tür özellikler bağlamında gerek Metafizik’te öz (substance) 
tartışması çerçevesinde birey “evrenselle” ilişki içerisinde ele 
alınır.8 Ancak bizim ele alacağımız birey, mantığın konusu olan 
birey değil, kişi olarak var olan, yaşayan bireydir. Yalnız şunu 
özellikle vurgulamakta fayda var; birey derken birey kavramını 
bireycilik anlayışından ayrı bir yere koyarak ele alacağız. Birey 
ve bireycilik hem kavramsal açıdan hem de felsefi açıdan farklı 
tartışmalar bağlamında incelenebilir. 
 Bir kez daha yinelemek gerekirse bu makalede kişi ya da 
insan olarak birey kavramı üzerinde durulacaktır. Temel olarak 
Tolstoy’un metinleri üzerinden, özellikle “Efendi ile Uşağı” 
(1895) adlı kısa öyküsüne dayanarak bireyin varoluşsal olarak 
gerçeklikle yüzleşmesi—karşılaşması—Hegel diyalektiğiyle 
ilişkilendirilerek ortaya konulacaktır. Kısaca Tolstoy’un bahsi 
geçen öyküsü temel alınarak onun Hegel’le bir ilişkisinin 
olduğu gösterilmeye ya da iddia edilmeye çalışılacaktır. Makale 
kısaca Rus entelektüel dünyasında Hegel etkisini ele alarak 
başlayacak, Hegel’in felsefesinde birey anlayışıyla devam 
edecek ve Tolstoy’un metinlerinin konuyla ilişkili bir kaçına 
değinilerek asıl meseleye girilecektir. 
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 Rus Edebi ve Felsefi Çevresinde Kısaca Hegel Etkisi 
 Tolstoy’un 1847 ile 1880 arasındaki sanat anlayışı ve 
düşünceleri üzerine yapılan Donna Tussing Orwin’in Tolstoy’s 
Art and Thought: 1847-1880 adlı çalışması sadece Tolstoy’un 
edebi mirasına değil aynı zamanda Tolstoy’un Hegel’le ilişkisine 
de değinmektedir. 
 Hegel’in etkisi sadece Avrupa’da değil Avrupa’nın dışında 
Rusya’da da görülür. Pek çok Rus düşünür, D. I. Chizhevski gibi, 
1840’lar ve 1850’lerde Hegel’in Rus felsefesinin kurucularından 
biri olduğunu söyler (Orwin 221). Bir nevi 1850’lerdeki Rus 
düşüncesinin Hegelci düşüncenin kırklardaki ürünü olduğunu 
ifade eder. Ancak Rus düşünürler (Ivan Kireevsky gibi) çok 
sayıda Hegelci arasında sadece bir kaçının gerçekten Hegel 
okuduğunu ifade etmekte gecikmez (Orwin 15). Bu Marx’ın 
kendisini değil de Marx’ı Marksizm üzerinden okunmasına 
benzer. Hegel’i gerçekten okumak yerine Hegelcileri okuyarak 
Hegel bilinir kılınır. Avrupa dışındaki değişik felsefi kültürlerde 
olduğu gibi, Rus felsefe çevresinde bazı Hegelci fikirler, 
tartışıldığı ve kabul edildiği kültüre mal olmaya başlar. Bir 
başka ifadeyle, Orwin’in dediği gibi, Hegelci bu düşünceler 
Hegel’den kopmuş ve entegre oldukları kültürün bir parçası 
haline gelmiştir. Böylece Hegelci kimi fikirler Rus felsefesinin 
parçası haline gelir. Özellikle onun diyalektik ve somutluk fikri, 
hakikat anlayışı, diğer kültürlerde olduğu gibi, benimsenmiş ve 
kendi felsefi kültürleriyle bütünleştirilmiştir (Orwin 15).   

 Orwin, Hegel diyalektiğindeki analiz ve sentezin Rusya’da 
bir yöntem olarak alındığını yazar (15). Hegelci anlamdaki 
hakikate yahut doğruluğa, bu analiz ve sentez yöntemiyle ulaşılır. 
Buna göre “Analiz eleştirel akıl sayesinde gerçekliği basit 
parçalara ayırma, sentez ise ideal standartlara göre bir bütün, bir 
doğruluk halinde çözülen gerçekliğin yeniden yapılandırılması 
anlamına gelir” (Orwin 15). Chizhevskii’yi ve onun çalışması 
olan Gegel’v Rossii’yi (Rusya’da Hegel’i) referans göstererek, 
Orwin, Hegel’in etkisinin Rusya’da görülmesinden önce sentez 
arzusunun ya da bütünlük fikrinin, Rus düşüncesinde de zaten 
var olduğunu söyler. Orwin Tolstoy gibi Rus düşünürlerin 
bu sentezin peşinde koştuklarını vurgular. Peşinde oldukları 
bu sentez ahlaki rehberliği de destekler niteliktedir ona göre. 
Hegel’in felsefesinin bir anlamda onların “senteze” yönelik 
özlemlerini beslediğini söyleyebiliriz. 
 1850’lerde, tam da Tolstoy’un kariyerinin başında 
olduğu bir zamanda, Rus edebi eleştirisi Hegelci ölçütleri 
uygulamaktaydı (Orwin 16). Özellikle Vissarion Belinsky’nin 
yirmi yıl öncesinde Hegelci öğretiyi uygulamasıyla Hegelci 
ölçütler kullanılır hale gelir. Hegel’in organizma9 anlayışı, 
bir nevi Rus edebi eleştirisine, Belinsky’in organik estetik 
anlayışıyla yerleşir. 
 1850’lerde Hegel’e saldıran ve eleştirenler arasında 
öncülüğü N. G. Chernyshevsky yapar. Chernyshevsky, bilimsel 
sosyalizmin takipçisi olan genç kuşaktan gelmektedir; ayrıca 
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çoğunlukla Fransa’dan çıkan yeni materyalist ve estetik anlayışı 
takip edenler arasında yer alır. Bunun yanı sıra, V. P. Botkin, P. V. 
Annenkov, A. V. Druzhinin, A. A. Grigor’ev, I. S. Turgenev gibi 
isimler, kırklı yıllarda, Hegel olmasa bile, Alman idealizminin 
etkisinde kalan yazar ve eleştirmenler olmuştur. Chernyshevsky 
çalışmalarında Feuerbach’ın materyalist felsefesini benimsemiş 
ve onu estetik gerçekliğe uygulamıştır; Feuerbach’ı estetik 
anlayışında temel başvuru olarak alırken kendisinden önceki 
Hegelci estetik anlayışlarını da eleştirmekten geri kalmamıştır 
(Orwin 16). Elbette diğer düşünür ve yazarlar gibi Hegel’in 
düşüncesini hepten reddeden bir yerde durmaz. Chernyshevsky, 
Hegel’in gerçeklik vurgusunu kabul eder ancak onun mutlak tinin 
varoluşuna yönelik herhangi bir anlayışını kabul etmez (Orwin 
16). Chernyshevsky materyalist anlayışı kabul ederek, bağımsız 
mevcut bir dünyanın varlığına inanmaktadır. Bu bağlamda 
bütün diğer nesneler gibi insanlarında maddi varlıklar olduğuna 
vurgu yapar. Dolayısıyla insan zihni, insanın fiziksel bedeninden 
bağımsız, ayrı bir varlık olarak var değildir ona göre. Bunun 
yanında var olma biçiminin maddi varlıkların var olma biçimine 
benzemeyen ya da onların var olma biçimi gibi olmayan Tanrı 
yahut insan-dışı herhangi bir varlık var değildir. Görüleceği üzere, 
Feuerbahcı materyalist yaklaşım üzerinden idealist anlayışın 
karşısına materyalist bir anlayış getirilmektedir. Bu bağlamda 
Chernyshevsky’nin kendi çağdaşları gibi, diyalektik düşünceye 
inandığını ve bunu sanat anlayışına uyguladığını söyleyebiliriz. 

Diyalektiğe inanmasının yanı sıra sanatta gerçek ve ideal olanın 
etkileşimine vurguda bulunmaktadır. Elbette onun idealden 
anladığı şey Hegelci zihinden farklı olacaktır. Onun idealden 
kastettiği şey insan aklının sonucu olan yani maddi dünyanın 
bir parçası olan şeydir. O zaman doğayı da ister istemez maddi 
olarak görecektir; fikirler ise deneyimle karşılıklı etkileşim içine 
giren aklın bir ürünü olarak kavranacaktır (Orwin 17).
 Apollon Grigor’ev, Chernyshevsky’nin düşüncelerine 
karşı çıkan önemli Hegel savunucularından biridir. Grigor’ev 
1840’larda Hegelci bir yaklaşım içerisindeyken 1850’lerde 
Schellingci bir anlayış benimser. Grigor’ev’un, Chernyshevsky 
ve yandaşlarının düşüncelerine iki yönden itirazda bulunur. 
Bunlardan ilki onların materyalist anlayışına; ikincisi ise onların 
rasyonelliğe yaklaşımına yöneliktir. Grigor’ev onların sanattaki 
idealizme ve soyutluğa yaptıkları eleştirileri onlara karşı 
kullanarak gerçeklik doğa ve sanatın savunmasına geçmiştir 
(Orwin 17). Schellingci bir yaklaşım içinde olan Grigor’ev, 
doğanın bütünüyle duygu (feeling) olduğunu ifade eder. Burada 
Chernyshevsky tersine “aklın soğuk bakışları altında eriyen” 
(Orwin 17) duygu, sanki aklın karşısına konulmaktadır. Grigor’ev 
onların “rasyonel, mekanik ve analitik sanat kavrayışlarını” 
(Orwin 18) kabul etmez. Grigor’ev sanatı bir sentez, bir ilham 
yahut esinlenme olarak görür. Oysa sırf teorisyen olarak gördüğü 
ve karşı çıktığı bu teorisyenlerin eleştirisini analiz olarak 
değerlendirir. Dolayısıyla duyguya vurgu yaparak, Grigor’ev 
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kendi sentez anlayışını ne akla ne de Hegelci zihne dayandırır. 
Onun dayandığı tek şey duygu ve ilhamdır. Onun duyguya 
bu kadar vurgu yapmasının sebebi, aklın sadece analize yol 
açtığına ve dolayısıyla aklın kendi başına sentezi üretemediğine 
inanmasından kaynaklanır (Orwin 18).
 Yukarıda Hegel’in Rus dünyasında, felsefi ve edebi 
kültüründe etkisini kısaca birkaç isim üzerinden özetlediğimiz 
bu açıklamalar gösteriyor ki, düşüncesi kendisinin ardından sağ 
ve sol Hegelci olarak ayrıldıktan hemen sonra Hegel alımlandığı 
pek çok kültürde de böyle kabul edilmeye devam etmiştir. Tıpkı 
Rus düşüncesindeki iki önemli Hegelci ismin Chernyshevsky 
ve Grigor’ev’in sırasıyla sol ve sağ Hegelciliğin savunucuları 
olmaları gibi. Her ne kadar farklı felsefi ve sanatsal yaklaşımlar 
içerisinde olsalar da hem diyalektiği, hem de sanatta ideal ve 
gerçek olanın karşılıklı etkileşimini kabul etmeleri açısından 
ortaklaşmaktadırlar. Tolstoy, bu iki farklı yaklaşım üzerinden 
okunmuş, eleştirilmiş ve değerlendirilmiştir. Ancak burada 
Tolstoy’un Hegel’le olan ilişkisi temel alındığı için Tolstoy’un 
eleştirmenler tarafından nasıl ele alındığı başka bir makalenin 
konusu olarak görülüp konu burada bırakılacaktır.
 Orwin, Tolstoy’un Hegel’den hoşlanmadığını açıkça 
ifade ettiği için, pek çok eleştirmenin Tolstoy’un ilk dönem 
yazıları üzerindeki bu atmosferin olası etkilerini ya görmezden 
geldiklerini ya da bu çalışmaları Rus edebiyatında 1840’larda 
Hegelci dönem olarak gördükleri şeyle sınırlandırdıklarını ifade 

eder (15). A. Skaftymov10 ile başlayarak birkaç eleştirmen, 
Orwin’e göre, Hegel’in Savaş ve Barış üzerindeki etkisini kabul 
etmeye ve incelemeye başlamıştır. Skaftymov, Tolstoy’un o 
dönemdeki dünya görüşüne en yakın olduğu muhataplarının 
Hegelci olduğunu ileri sürer: Yani o dönemde yakın olduğu 
Hegelciler şunlardı: B. Chicherin, V. Botkin, A. Druzhinin, Iu. 
Samarin ve K. Aksakov (15).
 1880’lerin başında Tolstoy, O Halde Ne Yapmalıyız? [Tak  
Chto Zhe Nam Delat] (ilk defa 1886’da yayınlandı) adlı kısa 
deneme kitabında, gençlik yıllarında Hegel’in etkisinin Rusya’da 
çok büyük olduğunu yazar. (What then must we do? 103) Tolstoy 
Hegel’in öğretisini Devlet-felsefesi olarak tanımlar (What then 
must we do? 110). Bu öğretiye göre, diyor Tolstoy, bütün var 
olanlar akla uygundur ve “insanların kurduğu ve sürdürdükleri 
yaşamlarının düzeni, insanlar tarafından kurulmamış ve 
sürdürülmemiştir ancak bu yaşam düzeni sadece tinin (Geist) 
tezahürü için ya da genel olarak insanlığın yaşamı için olası bir 
biçimdir” (What then must we do? 110). O Halde Ne Yapmalıyız? 
adlı çalışmasında, Tolstoy yazmaya başladığında açıkça Hegelci 
yaşamın, her şeyin temeli yapıldığını ifade eder. Bu bağlamda  
şunları kaleme alır: “Hegelcilik, havada suda, ifadesini dergilerde 
ve gazete yazılarında, romanlarda ve makalelerde, sanatta, 
tarihte, vaazlarda ve sohbetlerde buluyordu” (What then must 
we do? 114). Tolstoy, Hegelciliğin ne kadar yaygın ve güçlü 
olduğunu, Hegel bilgisine sahip olmayan bir kişinin konuşmaya 
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hakkı olmadığını söyleyerek gösterir. Dolayısıyla Hegel, 
çalışmamış bir kişinin de o dönemde hakikat yahut doğruluk 
bilgisine sahip olmadığını da çekinmeden söyler. Kısacası her 
şey ona dayandırılır, onun üzerinden okunur. Tolstoy geçen kırk 
yıldan sonra Hegel’in eskisi gibi hatırlanmadığını hatta ondan 
geriye bir şeylerin kalmadığını, sanki hiç var olmadığını yazar. 
Hegelciliğin bu düşüşünün nedenini Tolstoy, Hegelciliğin 
reddedilmesi yüzünden olmadığını ancak bizim öğretilmiş ve 
eğitilmiş dünyamız tarafından gerekli olmadığı açık hale geldiği 
için Hegelciliğin eski ilgisini kaybettiğini ileri sürer. 
 Tolstoy aynı çalışmasında Hegelciliği ya da Hegel’in 
kendi düşüncesini teolojiyle karşılaştırarak, teolojinin 
doğmalarla ilgilendiğini ve böylece insanın yaşamıyla bir 
ilişkisinin olmadığını vurgular; benzer ilişkinin felsefede de 
olduğunu söyleyip Hegelciliğin geniş ölçüde teolojiye benzer 
olduğunu öne sürer. Tolstoy Hegelciliğin, sadece mantıksal 
yapılarla ilgili göründüğünü ve insanların yaşamlarıyla alakadar 
olduğunu yazar.
 Tolstoy, Hegel ve Hegelcilikten her ne kadar hoşlanmamış 
ve haz etmediğini O Halde Ne Yapmalıyız? isimli denemesinde 
açıkça belirtmiş olsa da, 1840’lar ve 1850’lerdeki bahsettiği 
Hegel etkisi metinlerinde hissedilmektedir. Bunu sonraki 
yıllarda kaleme aldığı öykülerinde de görürüz. Şimdi Hegel 
öğretisinde ve Tolstoy metinlerinde bireyin nasıl işlendiğini ele 
alabilir ve Hegel’in diyalektiği üzerinden, Tolstoy’un öykülerini 
ve oradaki diyalektiği inceleyebiliriz.

 Hegel’den Tolstoya’a Birey
 1.Hegel Felsefesinde Birey
 Hegel felsefesinde bireyi ele alırken Tolstoy’un 
öykülerindeki birey anlayışıyla bir karşılaştırma içerisinde 
ve kimi değinmeler çerçevesinde inceleneceği için öncesinde 
“Efendi ile Uşağı” öyküsünü kısaca özetlemekte yarar var.
 “Efendi ile Uşağı” öyküsü temel olarak iki karakter 
üzerinden ilerlemektedir. Hegel’in köle-efendi çatışmasını 
hatırlatan başlık, öyküdeki efendi-uşak ilişkisinin (Hegel’in 
terimiyle çatışmasının) Hegelci bir diyalektik barındırdığı 
hissiyatı uyandırmaktadır. Öyküye göz gezdirdiğimizde 
Hegel’in kimi terimleriyle karşılaştığımızı görürüz, “korku”, 
“ölüm”, “tanınma”, “kendini keşfetme” gibi. Öykü, efendi ile 
uşağı arasındaki ilişki ve diyaloglarla ilerler. Vasili Andreyiç, 
ikinci sınıf bir tüccar ve Nikita ise onun yoksul ve sefil uşağıdır. 
Olay Vasili Andreyiç’in komşu köyden bir toprak ağasından 
daha önceden fiyatını kararlaştırdıkları koruyu satın almak için 
soğuk, karlı ve tipili bir havada uşağıyla birlikte yola çıkmasıyla 
başlar. Ucuza kapattığı koruyu diğer tüccarlar duymadan satın 
almak isteyen Andreyiç’in, mal ve para düşkünlüğü öykünün 
ilk satırlarında vurgulanır: “Gözüne uyku girmiyordu bir türlü. 
Düşünceler kafasının içinde birbirini kovalamaya başlamıştı. 
Ama birbirinin aynı düşüncelerdi hepsi de. Yaşamının tek 
amacı, tek anlamı, tek sevinci, tek öğüncü olan kazanç hırsı” 
(“Efendi ile Uşağı” 27). Olay, Aziz Nikolay Yortusu’nun 
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ertesi günü gerçekleşir ve Yortu’da Vasili Andreyiç’in sarhoş 
olmayan tek uşağı Nikita’dır. Nikita daha önceden kendine 
ait giysileri ve ayakkabılarını içki içmek için sattığından içki 
içmemeye tövbe eder. İki aydır da içki içmez. Nikita yaşamını 
daha çok başkalarının yanında uşaklık yaparak geçirir; bu 
yüzden evsiz barksız elli yaşlarında yaşlı bir adamdır. Çalışkan, 
güçlü ve eli çabuk olduğu kadar uysal bir kişiliğe de sahiptir. 
Bu özelliklerinden dolayı aranan bir işçidir. Ancak çok fazla 
içtiği için hiçbir yerde tutunamaz ve bu yüzden varını yoğunu 
satar. Vasili Andreyiç evinden birkaç kez Nikita’yı kovduğu 
halde gene de onu, dürüstlüğünden, çalışkanlığından ve en 
çok da ucuza çalıştığı için işe alır. Vasili Andreyiç, Nikita’ya 
vermesi gerekenin yarısı kadar bir ücret verir ve onu da parça 
parça kimi zaman dükkânından pahalı mallar vererek öder. 
Nikita’nın parasının hepsi eşi Marfa’nın elindedir. Marfa, Vasili 
Andreyiç’ten kimi zaman alışveriş yapar ve almaları gerekenden 
azını alarak üstelik paralarının bir kısmını alamadan dükkândan 
ayrılır. Nikita yola çıkacakları bu soğuk ve karlı günde efendisinin 
kızağını hazırlar ve birlikte yola çıkarlar. Nikita’nın üzerinde 
yola çıkmadan önce yıllardır giyilmekten yıpranmış, sırtında 
ve koltuk altında kocaman delikler olan kirli bir gocuk vardır 
ve paltosunu bu kirli gocuğun üstüne giyer; ayağında da yırtık 
ayakkabılar. Vasili Andreyiç ise üst üste iki kürk giyer. Nikita ve 
Vasili Andreyiç yolda tipiye yakalanır ve yollarını kaybederler. 
En sonunda bir köyde kendilerini bulurlar orada biraz dinlenirler, 

Nikita yola çıkmamak yanlısıdır, misafir oldukları köylüler de 
yola çıkmamalarını önerir ancak Vasili Andreyiç dinlemez ve 
tekrar tipili havada yola çıkarlar. Bu arada misafir oldukları 
köylülerin içki ikramını Nikita geri çevirir, Vasili Andreyiç ise 
kabul eder. Bu daha sonra başına bela olacaktır. Çünkü mahsur 
kaldıkları kar ve tipi altında Vasili Andreyiç içkinin etkisiyle 
daha çabuk donacaktır. Vasili Andreyiç ve Nikita tipide kendi 
etraflarında dönüp dururlar ve bir çıkış yolu bulamazlar; Nikita 
bir noktadan sonra artık efendisini dinlemez ve kendisini 
ölüme terk etmeye hazırdır. Ölümü çabuk kabullenir bu aslında 
Hegel’deki efendi-köle çatışmasında ölüm korkusuyla köle 
olmayı kabul eden kölenin durumuna tezattır. Vasili Andreyiç 
ise buna itiraz eder ancak bir süre Nikita’yla birlikte karın 
altında mahsur kaldıkları yerde kızağın içinde sabahı, gün 
ışığını beklerler. Nikita bir arada olursak birbirimizi ısıtırız der 
ama efendi onu dinlemez. Uyanık kalan efendi sürekli kafasını 
kurcalayan düşünceler içindedir. Düşündüğü tek şey zenginliği, 
varlığı, parası puludur. Fırtınanın ortasında nerede olduklarını 
bilmeden karların arasında donma tehlikesiyle karşı karşıya 
kalan efendi etrafta duyduğu kurt ulumalarıyla huzursuz olmaya 
başlamıştır. Sadece uykusu kaçmamış huzuru da kaçmıştır. 
Orada donmayı bekleyeceğine bir çıkış yolu bulmayı tercih eder 
ve yeniden atla yola çıkar Nikita’yı orada bırakarak. Nikita sıkı 
sıkı sarınmış hiç kımıldamıyordur. Vasili Andreyiç’in fırtınadan 
çıkma çabası başarısızlıkla sonuçlanır; tekrar Nikita’nın olduğu 
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yere döner. Ve Nikita’nın üstüne uzanarak ölümü kabullenip 
kendisini ölüme teslim eder ama bambaşka bir “ben” olarak. 
Vasili Andreyiç mal mülk hırsını ve amacını bırakarak kendisine 
yaşamını anlamlı kılacak, var oluşunu tamamlayan yeni bir 
tercihle “yaşam” karşısında “ölümü” tercihiyle kendisini-
tamamlamıştır (kendisini yeniden-yaratmıştır). Tolstoy’un 
efendisinin tersine Hegel’de efendi, “ölümü” değil “yaşamı” 
ama “gerçek olmayan” bir yaşamı seçer.
 Hegel, birey meselesine bireyin kendisini var etmesi, var 
oluşunu gerçekleştirmesi açısından ele alır. Onun yaklaşımını 
ontolojik bir yaklaşım olarak değerlendirebiliriz ancak bu 
yöntemsel olarak farklı bir çizgide ilerler. Hegel fenomenolojik 
bir yol izleyerek özellikle Tinin Fenomenolojisi’nin girişinde 
ayrıntısıyla bu yöntemine yer verir. Giriş kısmı bir nevi bize 
Hegel’in maksadını sunar. Hegel burada derdini açıklamaya 
çalışır. Hegel’in fenomenolojisinin bir ontoloji olmadığını 
görürüz çünkü ontoloji varlığı inceleyen ele alan bir alandır. 
Hegel’in aslında varlıkla çok da fazla bir derdi yoktur ancak 
şunu söylemek mümkün gibi görünüyor: Kullandığı yöntem 
doğrudan varlığa yönelen ve varlığın ne olduğunu inceleyen bir 
yerden bakmasa da mutlağın bir ontolojisini yapıyor gibidir. Yani 
mutlak arayışında onun ontolojik temellerini fenomenolojik ve 
diyalektik bir yolla çözümler. Ontolojiyi dolayısıyla temel bir 
tez olarak değil ama yöntemsel bir şey olarak kullanır; doğrudan 
olmasa da dolaylı olarak böyle bir yoruma açık gibi görünür. 

Fenomenoloji’nin giriş kısmında bilim olarak seçtiği yolun 
“bilincin deneyiminin bilimi” olduğunu yazar (Phenomenology 
of Spirit  78).
 Bireyin ontolojisi yahut bireyin var oluşunu, var 
olma süreci yani varlığına dair sorunlarını Hegel, tarihsel bir 
çerçevede ve tarihsel bir süreçte irdeler. Projesini gerçekleştirip 
gerçekleştirmediği sorunsalını bir kenara bırakarak Hegel’in 
somuttan, ilişkisellikten yola çıkarak, onu temel alarak 
ilerlediğini söylemek mümkün. Bu da Fenomenoloji’nin giriş 
kısmında belirttiği bilincin deneyimiyle olan ilişkisidir. Bireyin 
bilinçten öz-bilince doğru gelişimini, evrimine şahit oluruz. Bu 
ilişkisellik Tolstoy’un metinlerinde de söz konusudur. Örneğin 
“Efendi ile Uşağı” gibi, İvan İlyiç’in Ölümü (1886 bitirildi 
ve 1886’da yayınlandı)11 adlı uzun hikâyesinde de efendinin 
başkasıyla—uşakla—kurduğu ilişki temelinde metin ilerler. 
 İvan İlyiç bir devlet memurudur, Yüksek Yargıçlar Kurulu 
üyesidir. Eşi ve çocuklarıyla birlikte varlıklı bir yaşam sürer. 
Ancak bir gün çok ağır bir hastalığa yakalanır ve acılar içinde 
ölümü bekler. Burada da İvan İlyiç ile uşağı Jerasim arasındaki 
ilişkiye tanık oluruz. Jerasim iyi karakterli bir gençtir. Hastalığı 
boyunca İvan İlyiç’in tek iyi ilişki kurduğu ve kendisini 
anladığını düşündüğü kişi uşağı Jerasim’dir. Kendisiyle 
çıkarsız ilişki kuran tek kişi odur ona göre. Hastalığı ve çektiği 
ıstırapların büyüklüğü, onu bütün ailesinden ve dostlarından 
uzaklaşmasına, yaşamın anlamını sorgulamasına ve kişisel 



O
DA

K

monograf 2015/3

Tolstoy’da Bireyin Ölümle Uyanışı: Efendi-Uşak Çatışması • 153152 • Sevgi Doğan

tarihine bir göz atmasına neden olmuştur. Ölüme direnir ve 
bu direnişinin o kadar güçlü olmasının nedeni yaşadıklarının 
doğru ve güzel olduğuna inanmasıdır: “Onu çuvala girmekten 
alıkoyan şey, güzel yaşamış olduğuna inanmasıydı. Yaşamının 
haklı çıkarmaya kalkışması, onu sona daha fazla yaklaştırıyor, 
öte yandan da yol almasına mani olarak acıların en büyüğünü 
çekmesine yol açıyordu” (İvan İlyiç’in Ölümü 78). İvan İlyiç 
son nefesini verirken doğrunun ne olduğun sorgulamış ve 
yaşamı gerektiği gibi yaşayamadığını düşünmüştür. “Ölüm 
gerçek oldu, bundan ötesi yok” diyerek mırıldanır ve o kadar 
korktuğu ölümü sonunda kabullenmiş olduğu anlaşılır. Yaşamın 
gerçekliği de bu sözlerle ortaya çıkmıştır. 
 Hem İvan İlyiç’in Ölümü’nde hem “Efendi ile Uşağı”nda, 
sadece somutla yani iki bireyin ilişkiselliğiyle değil aynı 
zamanda somut olduğu kadar “soyut” bir olgu olan ölümle de 
ilişkisellik temelinde kurulan bir öykü kurgusu söz konusudur. 
Kahramanların uşakla ve ölümle deneyimleri onları Hegel’in 
deyimiyle bir üst aşamaya ulaştırır. Tolstoy’un bu iki öyküsünde 
efendilerin kendi doğrudan deneyimleri aracılığıyla bireysel 
kaygılardan kurtulup evrensel olanla yani genel, ortak olanla 
bütünleştiği görülür. Hegel’in evrensellik anlayışına bir anlamda 
benzemektedir.
 Hegel, toplumda ya da dünya da yerini bulmaya çabalayan 
bireyin gelişimini anlatırken, Tolstoy “gerçekliği” henüz 
deneyimlememiş bireyin kendini keşfetmesi, böylece dünyayı, 

etrafını fark etmesiyle ilgilenir. Hegel bunu felsefi, sistematik ve 
tarihsel bir bağlamda yapar. Tolstoy ise bunu bireysel kaygıların 
olgunlaşması ve bireyin olgularla karşılaşması üzerinden ele 
alır. Somut bir örnek vermek gerekirse, Tolstoy’un “Efendi 
ile Uşağı” ve İvan İlyiç’in Ölümü gibi eserlerinde bir yandan 
bireysel kaygılar (hayatta kalma mücadelesi, hastalıkla baş 
etme gibi) diğer yanda ölüm olgusu, var oldukları dünyanın 
“hakikatiyle” karşılaşmalarını sağlar. Bu bakımdan Hegel öz-
yaratıcılık ve öz-keşif süreci olan tarihsel bir süreçten bahseder. 
Bunu Tolstoy’un bahsi geçen metinlerindeki kahramanlarda 
da gözlemlemek mümkün: efendinin kendini-keşfi. Özellikle 
Tinin Fenomenolojisi’nden bu süreçle tanışığız. Bu süreç 
aslında tinin gelişim sürecidir ancak o aynı zamanda bireyin 
gelişimi ya da doğa, tarih ve toplum aracılığıyla evrensele (basit 
ifadelerle, genel ve ortak olana) doğru insanlığın ilerlemesidir. 
Fenomenoloji’de Hegel, sıradan, felsefi olmayan bilinçten 
başlayan felsefi yaklaşımını savunmayı amaçlar. Bu gelişim, 
soyut ve evrensel kategorilerden bireyin tarihte ve insanda 
kültür, eğitim ve biçimlenme, şekil kazanma üzerinden (yani 
Bildung vasıtasıyla12) olgunlaşması ve son olarak sanat, din ve 
felsefedeki insan başarılarında somutlaşmasına kadar ilerler. Bu 
süreci sadece Fenomenoloji’de değil aynı zamanda Hegel’in 
Hukuk Felsefesi’nde de gözlemleriz. Hukuk Felsefesi’ni baz 
alarak Hegel’in bireye yaklaşımını şöyle özetleyebiliriz: İlk 
olarak birey Hegel felsefesinde var oluşunu emek yoluyla, daha 
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sonra siyasete katılarak ve en sonunda devletin bir üyesi olarak 
gerçekleştirir. Hukuk Felsefesi’nde Hegel, bireyin “kendi özel 
gayesinin objesi olarak bir ihtiyaçlar bütünü, zorunluluk ve 
keyfi iradenin bir karışımı” (Philosophy of Right 96) olduğunu 
dile getirir. Bu bağlamda bireyi sivil toplumun prensiplerinden 
biri olarak görür. Hegel aynı paragrafta “özel bireyler esas 
olarak diğer bireylerle ilişki içindedir” (Philosophy of Right, 96) 
diyerek bahsettiğimiz ilişkiselliği onaylamaktadır. Devamında 
Hegel bu özel bireylerin diğerleri [diğer bireyler] aracılığıyla 
[sayesinde] kendilerini ortaya koyduklarını ve tatmin ettiklerini 
dile getirir. 
 Fenomenoloji’de Geist’ın (tinin) nasıl ilerlediğini, Hukuk 
Felsefesi’nde ise bu ilerlemenin aileye, topluma ve son olarak 
devlette nasıl nüfuz ettiğini, dolayısıyla nasıl bireyin evrensel 
olana ulaştığını okuruz. Hukuk Felsefesi, Fenomenoloji gibi 
soyut olanla, sıradan ve kendin-de olanla yani içine dönük13 
olanla (soyut hukukla) başlar somut olana yani başkasıyla 
(diğeriyle) ilişkiye, dışa dönüklükle (sivil toplumla ve 
devletle) ilerler. İçe dönükken dışa yönelmesi onun kendinden 
yabancılaşmasına neden olur ve bu yabancılaşmayı dış dünyayı 
deneyimledikten sonra tekrar kendisine dönerek aşar. Hegel’in 
bireyi evrensel olanla bir ilişki içerisinde tartışmak istemesinin 
sebebi, dışsallık yoluyla yani bireyin kendi deneyimi 
aracılığıyla en yüksek seviyeye yani evrensel olana ulaşma 
isteğidir. Tolstoy’un “Efendi ile Uşağı” öyküsünde efendinin 

(Vasili Andreyiç’in) içe dönüklüğünü şu ifadelerde dile getirilir: 
“Uşağının, kendisi gibi akıllı bir efendiyle konuşmaktan zevk 
alacağı düşüncesi onda bu güveni uyandırıyordu. Sonra, yaptığı 
bu hoş (!) şakadan uşağının alınacağı, aklının köşesinden 
bile geçmemişti” (“Efendi ile Uşağı” 7). Burada efendinin 
hâlâ dışarıya yönelmediği, kendi soyutluğuyla kapalı kaldığı 
anlaşılmaktadır. Efendi hâlâ uşakla bir ilişkiye girememiş, 
deneyimi yaşayamamıştır. Dışsallık ise Tolstoy’un bahsi geçen 
öykülerinde efendinin kendi dışına çıkarak diğeriyle doğrudan 
bir ilişkisellik deneyimlemesine karşılık gelir. Hegel’e göre 
evrensel, felsefesinin son aşamasıdır, Tolstoy’da bu evrensellik 
bireyin kendini-gerçekleştirmesi daha doğrusu farkındalığına 
ulaşmasıyla, kendini-keşfetmesi, aslında daha doğru biçimiyle 
yaşamın anlamını-keşfetmesiyle bağlantılıdır. Hegel bireyi 
kendini-gerçekleştirme olarak tanımlar. Hegel’e göre birey 
için evrensele ulaşmanın olanaklı yolu, evrensel olan devlette 
kendi var oluşunu gerçekleştirmesidir. Böylece birey kendisini 
devlette tamamlamış olur. 
 2. Tolstoy’un Metinlerinde Birey 
 Tolstoy, “Efendi ile Uşağı”nı bitirip, yakın bir arkadaşına 
elyazmasını gönderdiğinde şu eleştirisini yazar: “Sanatsal bir 
şeyler yazmayalı epey bir zaman oldu; açıkçası yayınlanıp 
yayınlanmayacağını bilmiyorum. Bu çalışmayı büyük bir zevkle 
yazdım…”14 Ernest J. Ernest J. Simmons’un Introduction to 
Tolstoy’s Writings adlı kitabındaki tespitlerine göre Tolstoy’un 
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“Efendi ile Uşağı”ndaki kar fırtınasına geniş şekilde yer 
verilmesi, neredeyse ondan kırk yıl önce yazılan “Kar Fırtınası” 
(1856) adlı kısa öyküsündeki ünlü betimlemeyi hatırlatır 
niteliktedir. Dolayısıyla Tolstoy’un yaşlılık dönemindeki 
çabasının, artistik açıdan hiçbir şekilde gençlik dönemindeki 
çabasından aşağı kalır yanı yoktur. Simmons “Efendi ile 
Uşağı”ndaki ölüm deneyimini ve ölüme yakınken efendinin 
uyanışını entelektüel bir uyanıştan ziyade dini bir uyanış olarak 
tanımlar. Yani burada “hakikat” yahut “gerçeklik”, entelektüel 
inançtan çok tinsel, ruhsal bir inançla başarılmıştır. Elinizdeki 
makale efendinin uyanışını Simmons’ın ileri sürdüğü gibi, dini 
bir uyanış olarak okumaktan ziyade onu efendinin uşağıyla 
girdiği ilişkiden kaynaklanan kendini ve gerçekliği fark etme 
durumu olarak okuyacak. Yani farklı toplumsal sınıftan gelen 
iki bireyin karşılaşması üzerinden değerlendirilecek.
 Lenin, Tolstoy’un asıl edebi çalışmalarının, 1861 
ile 1905 tarihleri arasındaki döneme rastladığını ifade eder 
(Lenin, 25-29).15 Bu dönem şu açıdan önemliydi, yoksulluk 
bütün toplumu özellikle de kırsal yaşamı boyunduruğu altına 
almış ve kapitalizm güçlü bir şekilde gelişme göstermekteydi. 
Kapitalizmin yükselişe geçtiği bir dönemde tarıma bağımlı kırsal 
yaşam daha da yoksullaşmaya devam ediyordu. Yoksullaşan 
köylü soluğu kentlere kaçarak, demiryollarında, fabrikalarda 
ve atölyelerde iş güçlerini ucuza satarak hayatta kalmaya 
çalışıyordu. Lenin’e göre Tolstoy’un eserlerinde gösterdiği tam 

da bu değişimin, dönüşümün kendisiydi. Yani Rusya’nın eski 
temellerinde hızlı bir şekilde yaşadığı değişimin öykülerinde, 
romanlarında yansımalarını görüyorduk. Örneğin O halde Ne 
Yapmalıyız?’da Tolstoy’un Moskova sokaklarında yoksullar 
arasında kişisel yolculuğuna tanık oluruz. Bu kitap Tolstoy’un 
kendi dönemindeki toplumsal koşulları betimlediği ve 1886’da 
tamamladığı bir yapıtıydı. İnsanın durumunun daimi yönünü 
yansıtan yoksulluk, sömürü ve hırs Tolstoy’un bu eserinde ele 
aldığı başlıca tartışma konularıydı.
 Leo Tolstoy: Resident and Stranger adlı çalışmasında 
Richard Gustafson’a göre, Tolstoy, Rus edebiyatının Batı 
edebiyatından temelde farklı olduğuna inanır (Gustafson, xiii). 
Tolstoy, bu bağlamda, bütün Rus edebiyatının, Puşkin’den tutun 
Dostoyevski’ye kadar, roman, anlatı şiir ya da kısa roman yahut 
uzun hikâye (novella) formunun dışında durduğunu düşünür. 
Hatta Tolstoy Savaş ve Barış’ın16 bir roman, bir destan olmadığını 
söyler. Gustafson aynı çalışmasında Rus edebiyatında Batı 
edebiyatının biçimlerinin benimsendiğini, yeniden işlendiğini 
ve en nihayetinde aşıldığını yazar. Batı edebiyatından başlayan 
Rus yazarlara örnek olarak Dostoyevski’yi verir (Gustafson 
xiii). Çünkü Dostoyevski kendi edebi kariyerine Balzac 
çevirerek başlamıştır. Özellikle gerilim romanlarına ve dedektif 
hikâyelerine yönelmiştir. Esrarengiz, akıl çelen, melodram 
tarzında şeyler Dostoyevski için modern dünyada inançla ilişkili 
psikolojik dramayı yaymak için bir araç haline gelir (Gustafson 
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xiii). Dostoyevski cinayet hikâyelerini inancın yitirilmesiyle 
ve tanrının aranmasıyla ilgili anlatılara dönüştürür. Aynı 
şekilde Tolstoy’la birlikte, Dostoyevski birçok edebi yapıyı 
deneyimlemiştir. Gustafson, bütün büyük Rus yapıtlarının, 
Batıya özgü farklı bu edebi biçimleri, türleri, romanları, 
destanları, romansları deneyimlediklerini ifade eder. Elbette 
bu türlerin yeniden işlendiğini ve dönüştüğünü sözlerine ekler. 
Dönüşümün ardından Tolstoy Batı türlerini terk eder ve kendine 
özgü biçimi yaratır. Onun yapıtlarında görülen baştaki bu eğilim 
şu çalışmalarında özellikle göze çarpar: Dünün Öyküsü (1851), 
İki Süvari (1856) ve Üç Ölü (1859) (Gustafson xiii). Gustafson’a 
göre Efendi ve Uşağı (1895) öyküsünde Tolstoy kendi sanat 
türünü yaratmıştır. Bu sanat biçimi Gustafson açısından özellikle 
Tolstoy’a özgüdür ve bu biçimi Batı tarzı türleri dönüştürmek 
için kullanmıştır. Tolstoy’un üslubunun tarihi, gittikçe sembolik 
hâle gelen kurgusunun öyküsüdür. Sembolik, çünkü Tolstoy’da 
karakterlerin sembolik bir anlamı vardır.  
 Gustafson’a göre, Tolstoy’un üslubunu açıkça gösteren 
bir yapıt varsa o da kısa öyküsü “Efendi ile Uşağı”dır. Bu geç 
dönemde yazdığı anlatısı, Gustafson açısından, sembolik bir 
keşfetme yolculuğu ve sevme biçimiyle ilgili bir kıssadır (197). 
 “Efendi ile Uşağı” öyküsü Gustafson’un dediği gibi bir 
keşif yolculuğudur ancak bu, birey olarak uşağın (Nikita’nın) 
değil efendinin (Vasili Andreyiç’in) keşif yolculuğudur. 
Gustafson sanki bu belirlenimi Hegelci bir yerden bakarak 

yapmaktadır. Efendi olarak bireyin kendini keşfetme, kendi 
bilincine varma ve Hegelci ifadelerle “hakikati”, “doğruyu” 
yahut “gerçek olanı” görme, fark etme serüvenidir bu. 
 Tolstoy’un öykülerinin asıl temaları arasında “korku” 
ve “ölüm” var diyebiliriz: kendi hayatını yitirme korkusu. 
Ölüm korkusu Tolstoy’un uzun süre meşgul olduğu bir konu 
olmuştur. Ölüm korkusu ya da ölüm fikrinin kendisi, ontolojik 
bir mesele olarak işlenir ve bireyin kendini gerçekleştirme 
aracına indirgenir. Bir var olan olarak birey ölümün üzerindeki 
etkisiyle gerçek varlığını bulur. Ancak bu var oluş sadece 
tek başına varlığı gerçekliğe kavuşturmaya yetmeyecektir. 
Bunun yanında ayrıca başka bir bireyin varlığına da ihtiyaç 
duyulacaktır. Kendisinin asıl farkındalığına varışı, bu diğer 
birey sayesinde gerçekleşir. Kilit kavram aslında “ölüm” değil 
de “diğer bireydir.” Hegel felsefesinde efendi ile kölenin karşı 
karşıya gelmesi bir çatışma içine girmeleriyle sonuçlanır, 
Tolstoy’un bahsi geçen metinlerinde bu çatışmayı görmeyiz. Bir 
ilişki vardır ama bir çatışma söz konusu değildir. Tolstoy’da 
çatışmayı birey kendisiyle yaşar ama bir diğerinin sayesinde bu 
çatışma içine girer. Hegel’de ölümüne girilen bir çatışma vardır; 
belki burada kilit kavramların, “çatışma,” “ölüm korkusu”, 
çatışmaya girecek “bir başka bireyin [başkasının] varlığı” ve en 
nihayetinde “emek” (çalışma) diyebiliriz. Bu konuyu Tolstoy 
daha önce de söylediğimiz gibi özellikle iki büyük eseri olan 
İvan İlyiç’in Ölümü ve “Efendi ile Uşağı”nda işlemektedir. İvan 
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İlyiç’in Ölümü, dokuz yıl önce yazılmış Anna Karenina’dan17 
(1877) beri ilk önemli sanatsal yapıtıdır. “Efendi ile Uşağı”nda 
benzer bir tema farklı bir sahneyle, köylüler ve tüccarlardan 
oluşan farklı bir düzenlemeyle verilir.
 Tolstoy’un metinlerinde, en azından bu makalede bahsi 
geçen öykülerdeki birey anlayışı, iki farklı birey karakteri 
üzerinden sunulur. Açık bir ifadeyle Tolstoy’un bireyleri farklı 
sınıfsal tabandan gelen birbirine karşıt ve birbiriyle çelişen 
kutuplarda yer alırlar. Tolstoy’un öykülerinde göze çarpan şey 
bu sınıfsal karşıtlığın sonucunda bir uyanışın yaşanmasıdır. 
Ama bu uyanış Hegel’in diyalektiğindeki gibi kölenin uyanışı 
değil efendinin uyanışıdır. Kısaca Hegel’in efendi ile köle 
diyalektiğine bakarsak Tolstoy’un “Efendi ile Uşağı” öyküsünü 
Hegel açısından daha iyi analiz edebiliriz. 
 Hegel’den Tolstoy’a Diyalektik
 J. Hyppolite, “Bilinçten Öz-bilince Geçiş” başlıklı 
yazısında Hegel’in araştırmalarında, genel olarak hayattan 
çok insan hayatının söz konusu olduğuna değinir ve özellikle 
gençlik dönemi eserlerinde bu konunun öne çıktığını belirtir 
(104). Buna paralel olarak Tolstoy’un bahsi geçen metinlerini 
okuduğumuzda da hayat kavramının sorgulanması karşımıza 
çıkar; hayatın gerektiği gibi yaşanmadığına ve “sahte” bir 
hayatın sürdürüldüğü vurgusuna şahit oluruz. Hyppolite’e göre 
Hegel’in başlıca ilgi nesnesi hayatın bir ontolojisi olmuştur. 
Bu anlamda Hegel bu gençlik dönemi teolojik incelemelerinde 

şöyle der: “bu salt hayatın bilinci insanın ne olduğunun bilinci 
olacaktır”18 (104). Bu bağlamda Hegel salt hayatı insan varlığıyla 
özdeşleştirir (Hyppolite 104). Marcuse’nin yorumuna göre 
ise Hegel felsefesinin hareket noktasını oluşturan temel sezgi 
hayatın hareketliliğidir. Hegel felsefesi açısından hayat, “başka 
olanı kendi-kendisine indirgeyen ve kendini bu başkasında 
yeniden bulan harekettir” (Hyppolite 108).

Hegel, köle-efendi diyalektiğine Tinin Fenomenolojisi’nde19 
yer verir. Fenomenoloji aslında bilincin gelişiminin bir serüvenini 
verir. Bir başka ifadeyle Hegel, Fenomenoloji’yi doğal bilincin, 
felsefi bilgiye, bilime, ya da mutlak bilgiye doğru gelişimi 
ve eğitimi olarak görür. Hegel (Descartes’teki gibi) genel 
kuşkunun karşısına fenomenolojiyi yani görüngülerden bilincin 
tam gelişimini koyar. Hegel bu anlamda hakikat olmayanın 
karşısında bu yolun tam olarak gerçek bir gelişim olduğunu 
ifade eder. Hegel bilincin gelişim süreçleri olumsuzluk olarak 
algılanırsa, hemen yeni bir biçim doğar der. Olumsuzlamada, 
bilincin aldığı biçimler silsilesi sayesinde ilerlemenin meydana 
geldiği geçiş sağlanmış olur. Yani olumsuzlama kötü bir şey 
değildir. Tersine pozitiftir. Bu noktada ona göre bilgi artık bu 
gelişim sürecine denk düşer. Bilginin hedefi eşittir gelişim 
silsilesinin hedefi. Böylece bilgi artık kendi kendisinin ötesine 
gitmesine gerek duymayacaktır; bu nokta da bilginin kendisini 
bulduğu ve kavramın nesnesine, nesnenin de kavramına karşılık 
geldiği nokta olacaktır. Bilincin bu ilerlemesi duraksamadan 



O
DA

K

monograf 2015/3

Tolstoy’da Bireyin Ölümle Uyanışı: Efendi-Uşak Çatışması • 163162 • Sevgi Doğan

devam eder ve bu yol üzerindeki hiçbir aşamadan tatmin olmaz. 
Bilinç doğrudan sınırların ötesine geçen bir şeydir; bu sınırlar 
kendisine ait olduğu için kendisinin ötesine geçmiş olur.20 
 Hegel felsefesi aşamalarla ilerleyen bir sistemdir. 
Bilinç aşamasından öz-bilinç aşamasına geçiş, dolayımsız, 
doğrudan bir aşamadan dolayımlı bir aşamaya geçiş niteliğinde 
olduğunu söyleyebiliriz. Burada Tolstoy’da bireyin gelişiminin 
bu aşamalarla ilerlediğini görürüz. Şöyle ki Tolstoy’un bireyi 
(metinlerinde bu birey “efendi” oluyor) bu aşamalı sistemde 
ilk olarak dolayımsız bir durumda ve kendi keyfi iradesiyle baş 
başadır. İçine dönük, soyut bir aşamadadır çünkü henüz kendi 
dışına çıkamamış, gerçek bir karşılaşma yaşamamış bir birey 
vardır. Yani bilinç aşamasındadır henüz; karşılaşma yaşayıp 
kendine yabancılaştığı, kendisini karşısındaki “diğerinde” (burada 
bu diğeri uşak oluyor) gördüğü ve tekrar bu yabancılaşmayı 
aşıp kendisine döndüğü vakit öz-bilinç aşamasına ulaşmış 
olacaktır. Efendi önce uşakla gerçek bir karşılaşma yaşar21, 
kendisinin dışına çıkar (bu dışa çıkma kendisini bir başkasında 
görme, tanıma sürecidir) yani yabancılaşır kendisinden ve bu 
yabancılaşmayı aşmak için efendi kendisini uşakta görerek 
kendisine geri döner. “Efendi ile Uşağı”nda efendinin uşakla 
bütünleşmesine tanık oluruz. Böylece efendinin ölüm kaygısı—
korkusu—uşakla tek vücut olmasıyla aşılır ve orada sadece 
kendini gerçekleştirmenin, köleyle bir olmanın yani öz-bilince 
ulaşmanın tatmini yaşanır.

 Hegel’in efendi-köle diyalektiğinde iki öz-bilincin 
karşılaşmasına şahit oluruz.22 Hegel, “Selbständigkeit und 
Unselbständigkeit des Selbstbewußtseins; Herrschaft und 
Knechtschaft” [Öz-Bilincin Bağımsızlığı ve Bağımlılığı: Efendi 
ve Köle] başlıklı bölümde şöyle bir açıklamada bulunur: 

Öz-bilinç diğer öz-bilinçle karşılaşır; kendi dışına 
çıkar. Bunun iki anlamı vardır: ilk olarak kendisini 
kaybeder çünkü kendisini bir diğeri olarak bulur; 
ikincisi böyle yaparak diğerinin yerine geçerek onu 
yok etmiş olur çünkü bu diğerini gerekli bir varlık 
olarak görmez, fakat bu diğerinde kendi benini bulur. 
(Phenomenology of Spirit  92)23 

Bu alıntıdan anlaşılacağı üzere karşılan iki öz-bilinçtir. 
Fenomenoloji’nin §167. Paragrafında (makalede kullanılan 
§ sembolü Fenomenoloji’deki paragraf numaralarına işaret 
etmektedir.), öz-bilincin genel olarak arzu olduğunu ifade edilir. 
“Öz-bilinç olarak bilinç, iki nesneye sahiptir: birisi doğrudan 
nesne, duyusal kesinliğin ve algının nesnesi; ikincisi ise 
asıl—doğru, gerçek—özü oluşturan kendisidir” der Hegel ve 
sözlerine şunları ekleyerek devam eder: “Öz-bilinç bu antitezin 
ortadan kaldırıldığı hareket olarak kendisini ortaya koyar 
ve kendisiyle kendisinin özdeşliği onun için açık hâle gelir” 
(§167). Hegel bilincin nesneyle olan ilişkisi üzerinden bilincin 
yaşam deneyimine vurguda bulunur. “Bilinç ne denli bağımsızsa 
nesnesi de o denli bağımsızdır” (§168). Öncelikle arzu olan öz-
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bilinç deneyim yoluyla nesnenin bağımsız olduğunu öğrenir 
(§168). Hegel, Fenomenoloji’nin 175. paragrafında, yaşamın 
arzunun nesnesi olduğunu söyler. Öz-bilinç için yaşamın kendisi 
de farklılaşmamış, genel, soyut bir evrensel olarak görünür. 
Yaşamın soyut, genel özelliğinden sıyrılması öz-bilincin “arzu” 
etmesiyle, “arzuyla” karşılaşmasıyla “somut” hâle gelir (§169). 
Öz-bilinç ilk önce bu basit öz olarak kendisi için vardır ve nesne 
için saf ‘ben’ olarak kendisine sahiptir (§173). Öz-bilinç, öz-
bilince kendisini bağımsız bir yaşam olarak sunan bu diğerini—
başkasını—(yerine başka bir şey koyup) ortadan kaldırdığı 
(supersede) sürece kendisinden emin olacaktır (§174). 
 Öz-bilinç arzudur ve bağımsız nesnesini yok eder ve 
böylece kendisine gerçek, doğru bir kesinlik olarak kendisinin 
kesinliğini verir. Öz-bilinç nesnesini arzu ederek, o nesneyi 
kendisinin yapmak suretiyle yok eder. Öz-bilincin nesneyle olan 
negatif ilişkisiyle bu nesneyi ortadan kaldıramaz; nesneyle olan 
bu ilişkisi dolayısıyla, öz-bilinç yeniden nesneyi ve arzuyu üretir. 
Hegel öz-bilinç kavramının üç aşamada tamamlandığını söyler 
(§176):  İlk aşamada farklılaşmamış saf “ben” ilk dolaysız—
doğrudan—nesnedir. İkincisi, bu dolayımsızlık bağımsız 
nesnenin ortadan kaldırılması (supersession), başka bir deyişle 
arzudur. Arzunun tatmin edilmesi öz-bilincin kendi üzerine 
yansıması, geri dönüşü ya da düşünmesidir yahut arzunun 
tatmini hakikat haline gelmiş olan kesinliktir. Son olarak bu 
kesinliğin gerçekliği öz-bilincin ikileşmesidir. Öz-bilincin arzu 

etmesi ve arzu ettiği nesneyi kendisinin yapması yetmez. Bu 
tatminsizlik bir sonraki aşamaya işaret eder. Yani öz-bilincin 
bir başkası tarafından kendisi gibi bir öz-bilinç tarafından 
tanınması gerekir. Hegel’deki bu tanınma meselesi, Tolstoy’un 
“Efendi ile Uşağı” öyküsünde efendinin bir başka öz-bilinç olan 
köle tarafından tanınması durumuyla somutlaştırılabilir. Ancak 
efendinin köle tarafından tanınmasının Hegel’in efendi-köle 
diyalektiğindeki gibi bir tatminsizlikle sonuçlandığını öykünün 
sonunda görürüz. Çünkü efendi (Vasili Andreyiç) eşiti olmayan 
kölesi tarafından tanınmış (Hegel öğretisi açısından bakarsak), 
üstelik onu efendi olarak kabul eden, tanıyan hayatın aslında 
gerçek (doğru), yaşaması gereken hayat olmadığını fark etmiş 
ve tatminsizlik o zaman ortaya çıkmıştır.  
 Efendi-köle diyalektiğinin temel kavramları: “arzu”, 
“tanınma”, “korku”, “ölüm” ve “çalışma—emektir”. Öz-bilincin 
bir nesneyi arzu etmesi ve onu kendisinin yapması, ondan 
tatmin olması yetmez. Böylesi bir durum öz-bilincin kendisiyle 
kalması demektir. Nesnesiyle girdiği deneyim sonucunda da 
nesnesinin kendisinden bağımsız olduğunu görür ve ondan 
tam bir tatmin yaşayamaz. Bu arzu edilen ve arzunun sonunda 
kendisinin olan nesnesinin ona ait olduğunun onaylanması—
tanınması—gerekir. Bir nesnenin arzu edilmesi hayvanların 
“arzu” anlayışıyla örtüşür ama Hegel’in bahsettiği “arzu” 
hayvanların bir nesneyi arzu etmesinden tamamen farklıdır 
(Doğan, 48). Çünkü bir nesnenin arzu edilmesi sonucunda öz-
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bilincin yaptığı gibi kendisine geri dönüş sağlamaz. Oysa öz-
bilinç arzu ettiği nesnenin sonunda kendisine geri döner ve 
kendisi üzerine düşünür. Dolayısıyla öz-bilincin kendi nesnesinin 
arzusuyla tatmin olmamasının sebebi başka bir “arzunun” 
peşinden gitmesi ya da başka bir arzuyu arzulamasıdır. Bu 
arzusu başkası tarafından “tanındığında” tatmin olacaktır. “Öz-
bilinç, ancak başka bir öz-bilinçte tatmine ulaşır” (§ 175). Bu 
durumu yukarıda belirttiğimiz gibi Tolstoy’un gerek “Efendi ile 
Uşağı”nda gerek İvan İlyiç’in Ölümü’nde efendilerin uşaklarıyla 
girdikleri ve çevrelerindeki insanlarla girdikleri ilişkide, bir 
tanınma arzusu içinde olduklarını görürüz. Tatmine ulaşmaları 
her iki öyküde de efendinin bir başka öz-bilinç olan uşakla ve 
ölümle karşılaşmaları sayesinde gerçekleşir.
 Öz-bilinç başka bir öz-bilinçle karşılaşır ve kendi dışına 
çıkmış olur. Bunun iki anlamı vardır: ilk olarak kendisini başka 
bir varlık olarak bulduğu için kaybetmiştir. Başka bir ifadeyle 
kendisinden yabancılaşmıştır. İkinci olarak böyle yaparak, 
diğerinin yerine başka bir şey koyup onu ortadan kaldırmıştır 
(supersede). Çünkü bu başkasının varlığını gerekli bir varlık 
olarak göremez ama başkasında kendisini görür (§179). Karşı 
karşıya gelen öz-bilinçler birbirlerini karşılıklı olarak tanıyarak 
kendilerini tanımış olurlar (§184). Bu öz-bilinçler biri diğerine 
karşı olan öz-bilinçlerdir. Birisi sadece tanınan, diğeri ise tanıyan 
öz-bilinçtir (§185). Yani burada birisi efendi olarak tanınan 
diğeri ise köle olarak efendiyi tanıyandır.  Öz-bilinç için “diğeri” 

olumsuz olarak karakterize edilen önemsiz bir nesnedir. Diğer 
yandan aynı zamanda bu “diğerinde” kendisine yabancılaşır ve 
kendisini bulur. Ayrıca bu diğeri de bir öz-bilinçtir. Bu bireyin 
öz-bilinci, diğer bireyle karşı karşıya gelir. Bu öz-bilinçlerin 
her biri, kendilerinden emindir ancak diğerinden emin değildir. 
Bu yüzden kendi kesinlikleri hâlâ bir gerçekliğe sahip değildir 
(§186). Bu iki öz-bilinç kendi kesinliklerinin hakikatine yahut 
gerçekliğine ancak diğer öz-bilincin onu tanımasıyla ulaşırlar. Bu 
“tanınma” isteği “arzusu”, “ölümüne” yapılan bir “mücadeleye” 
dönüşür (§187). Bu mücadele sonucunda ölümü göze alan taraf 
tanınan (efendi), ölümü göze alamayan taraf ise tanıyan (köle) 
olur. Bunlardan birisi, temel doğasının kendisi için olduğu 
bağımsız bilinçken, diğeri temel doğası bir başkası için yaşayan 
ya da var olan bağımsız bilinçtir. İlki efendi, diğeri ise köledir 
(§189).24 Efendi kendisi için var olan bilinçtir. Efendinin bu 
bilinci, bir diğer bilinç aracılığıyla var olur. 
 Kölenin yoksun olduğu şey tanınmadır yani insanın 
birey olarak, bir kişi olarak tanınmasından yoksundur. Tanınma 
diyalektiğinin temel kavramlarından biridir. Hegel bu anlamda 
kişiliğin ilkesini evrensellik olarak tanımlı kılar. Mesela Hegel 
aynı paragrafta (§163) efendinin kölesine kişi olarak bakmaz 
ancak kendilik ya da benlikten yoksun bir ŞEY olarak bakar. 
Köle bir ‘Ben’ olarak hesap edilmez—onun ‘Beni’ efendisidir. 
“Efendi ile Uşağı” öyküsünde bu “ben” durumuna şahit oluruz. 
Uşak kendi beninin efendisi olduğunu kabullenmiş ve efendi 
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onun beninin kendisine ait olduğuna kesin kanaat getirmiştir. 
“Efendi ile Uşağı”ndan yapacağımız şu alıntı efendinin 
uşağı nasıl kendisine bağladığının, benine sahip olduğunun 
açıklamasını vermektedir: “Bunları söylerken Vasili Andreyiç, 
Nikita’ya babalık ettiğine iyice inanmış olmalıydı. Neden 
derseniz; Nikita gibi, tüccar Vasili Andreyiç’in verdiği parayla 
geçinen insanlar, saygılı davranışlarıyla, onun kendilerini 
aldattığını düşünmek şöyle dursun, nerdeyse onun yardımıyla 
ayakta durdukları inancını pekiştiriyorlardı adamda” (“Efendi 
ile Uşağı” 2).
 Nikita efendisi Vasili Andreyiç’e kendisini tamamen 
teslim etmiş, bu kabulle köle olmayı kabul etmiştir. Emeği yani 
kendi işgücü tamamen efendiye ait olan bir ŞEY haline gelmiştir. 
Aslında bu öyküde her iki öz-bilinçte, Hegel’in terimleriyle, 
gerek bağımsız bilinç olan efendi gerek bağımlı bilinç olan köle 
kendi öz-güçlerinin ve gerçek koşullarının farkında değillerdir. 
Öykünün sonunda efendinin gerçek anlamdaki bağımsızlığına, 
köleyle bir bütün olduğunda kendini kölede gördüğü ölüm 
anında, yaşamı yitirirken kavuşur. Hegel’e dönersek, efendi, 
kölenin ürettiği şeyle dolayımlanır. Köle üretir ve efendi bu 
üretimden faydalanır. Köle emeği ve çalışma faaliyetiyle kendi 
ürününü ortaya koyar ve bunu kendisi için değil bir başkası için 
yani efendisi için yapar. Dolayısıyla köle, kendi emeğiyle ve 
emeğinin ürünüyle doğrudan ilişki içerisindeyken efendi, köle 
aracılığıyla bu ürünle ilişkilenir ve varlığını sürdürür. Aslında 

kendisini ürününde gören ve kendi gerçekliğinin farkına varan 
birey burada efendi değil köledir. Ama köle, ölümü göze 
alamadığı için, ölüm “korkusundan” efendiye bağımlı kalmıştır. 
Ancak burada çelişkili olan şey efendinin de köleye bağımlı 
olmasıdır. Çünkü kölenin üretimiyle yaşamını sürdürmektedir. 
Dolayısıyla aslında efendi gerçekten kendisini gerçekleştiremez, 
bağımsız değildir. Köle “emek” ve “çalışmayla” kendini 
gerçekleştirir, görece bir bağımsızlık kazanır.
 Hegel’in efendi-köle arasındaki diyalektiğini, Tolstoy’un 
öykülerindeki bireylerin birbiriyle girdikleri ilişkiler üzerinden 
değerlendirdiğimizde, bu metinlerde benzer temalar etrafında 
diyalektik bir çatışmanın olduğunu görürüz. “Ölüm”, “korku”, 
“bilinç” yahut “uyanış”, “tanınma” gibi kavramlar Tolstoy’un 
metinlerinin de ana kavramlarıdır. Tolstoy’un metinlerinde de 
karşı karşıya gelen bireylerin bilinçlenmesine tanık oluruz. 
Ancak bu bilinçlenme Hegel’dekinden farklı bir şekilde 
ilerlemektedir. İlk olarak Tolstoy’da bilinçlenen köleden ziyade 
efendidir. İkinci olarak, iki öz-bilincin karşılaşmasının ve 
kölenin varlığının farkına varılmasının yanında “ölüm korkusu” 
bu bilinçlenmede önemli bir rol oynar. Tolstoy’un metinlerinde 
farkına varılan yaşamın kendisidir. Hegel’in metinlerinde yaşam, 
varoluşun zemini, varoluşun gerçekleştiği, deneyimlendiği tek 
yerdir. Tolstoy’un metinlerinde ölüm, kaçınılan bir durum değil 
tersine kucaklanan bir olgudur. Hayatın anlamını sorguladığı 
İtiraflarım’da bu düşünceyi onaylar: “Ölüm, hayattan daha 
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iyi, hayattan kendini kurtarmak gerek” (61). Oysa Hegel’in 
metinlerinde ölüm kaçınılan, göze alınamayandır. Şu şema bu 
farklı diyalektikleri anlamamızı kolaylaştıracaktır:

Hegel’de diyalektik:

KÖLE                                                                           EFENDİ
       ↓                                                                                    ↓
ÖLÜMÜ GÖZE ALAMAZ                                        ÖLÜMÜ GÖZE ALIR
      ↓                       ↓ 
KENDİNİ  DEĞİŞTİRİR                                            KÖLE TARAFINDAN  DEĞİŞİR
                                             ←→     
Tarihsel Süreç Savaşçı-Efendinin Değil Emekçi-Kölenin 
Eseridir
                                               
                        BILDUNG: [YARATICI] ÇALIŞMA25 
                     ↓              ↓↓↓↓             ↓
                     Dünyayı oluşturur   İnsanı dönüşüme uğratır,  
                  (şekillendirir) insanlaştırır.   insanlaştırır, eğitir.
              ←→
Bu yaratıcı eğitim (Bildung) tarih, yani insansal zamanı yaratır.

KÖLE→→ Çalışmayla özgürlüğün soyut fikrine ulaşmıştır 
ama EFENDİYE karşı cüret edemez. Böylece köle özgürlüğünü 
gerçekleştirmeden önce kendi varlığını haklı çıkarmaya, 
köleliğini haklı çıkarmaya, özgürlük idealini kölelik gerçekliğiyle 
uzaklaştırmaya çalıştığı bir dizi ideoloji tasarlar. Bu ideolojileri 

 

Hegel üç başlık altında inceler: stoacılık, nihilist şüphecilik, 
Hıristiyan ideolojisi. Tolstoy’da ise köle “Efendi ile Uşağı”nda 
olduğu gibi, uşak mevcut koşullarını kabul etmiş, efendisine 
kendi “Benini”, varoluşunu bile borçlu hissetmektedir. Ancak 
Hegel’in köle ideolojileriyle ilgili ayrıntılara girmeye gerek 
olmadığı için bu tartışmayı burada sonlandırıyoruz. 

Tolstoy’da diyalektik: Tolstoy’un “Efendi ile Uşağı” öyküsü 
üzerinden:

     KÖLE                                                                               EFENDİ
           ↓                                                                             ↓      
Efendinin Var Oluşunu Tamamlar        Köle Tarafından Değişir            
 ↓                                  ← →             ↓
Ölümü Önemsemez         Ölümü Kabullenemez=Ölüm Kaygısı            
 ↓                                                        ↓
Varoluşunu Önemsemez                              Ölüm Anı ═ Uyanış Anı                         
                                                        Karşılaşma
                                                        →Bireylerin karşılaşması
                                                        →Ölümle karşılaşma     

 Bireyin Uyanışı: Ölüm
 Rosa Luxemburg Tolstoy’un Yolu adlı çalışmasında 
Tolstoy’un “ölüm fikrinden duyduğu korkunun” onun için 
karakteristik olduğunu ifade eder (9). Ona göre, “oya gibi 
dokuduğu görüşlerine bu duygu girmiştir ve halk arasındaki 
tolstoyculuğun güçlü öğelerinden biri bu duygu”dur (9). 
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Luxemburg, Tolstoy’un ölüm korkusunu, doğayla bütünleşme 
düşüncesinde en güçlü şekilde yaşadığı yahut hissettiği 
kanısındadır (9). Ona göre Tolstoy romanlarındaki birey, 
yaşamdan kopuş anında yeniden doğayla bütünleşeceğine olan 
inançla kendini yeniden yaşama bağlar. Yaşam yahut yaşanmış 
olan hayat böylece bu bireyler için boş bir olgu olmaktan çok 
anlamlı bir duruma dönüşür. Luxemburg’un bu belirlenimi 
1879 tarihli İtiraflarım’da hayatın anlamını sorgulayan ve bu 
anlamı en nihayetinde akılla bulamayacağına kanaat getiren 
Tolstoy’un çıkış yolunu açıklamış olur. Tolstoy’un vardığı sonuç 
akıldan çok duygulardır, inançtır: Yeniden doğayla bütünleşme 
duygusu, yeniden doğada/doğayla var olma inancı. Luxemburg 
bu duygunun aynı zamanda herkeste olmadığını da ayrıca 
belirtir. Bu duygu ancak kendisinin doğayla bütünleşeceğini 
onda eriyip gideceğini düşünenlerde var olabilir. Doğada eriyip 
kaybolmaktan dehşete kapılmayanlar böylesi bir duyguyu 
korkusuzca göğüslerler. “Doğayla bütünleşeceği düşüncesinden 
sevince kapılırken, yok olup gidecek olan kendi ‘ben’i ile bu 
‘ben’i saran doğanın ‘ben olmayanı’ arasında kaybolacağı bir 
zamanın er geç gelecek olması arasındaki çelişki, ruhundaki 
korkuyu güçlendirdi” (Luxemburg 10). Luxemburg Tolstoy’u 
modern döneme ait bireyciliğin en uç temsilcisi olarak 
değerlendirir (11).
 Tolstoy’un “Efendi ile Uşağı” öyküsünde ölüm sayesinde 
bireyin kendini gerçekleştirmesine şahit oluruz. Luxemburg 

bu nokta da ölümün Tolstoy’un romanlarında karakteristik 
olduğunu söylemekte haklıdır. Kaybedenlerin ve kaybedecek 
bir şeyleri kalmayanların ölümden korkusunun olmadığı ancak 
toprak sahibi, mal mülk sahibi olanların kaybedecekleri bir 
şeylerinin olması dolayısıyla ölümün dehşetine kapıldıkları 
temalar Tolstoy’un öykülerine egemendir. “Efendi ile Uşağı”nda 
Vasili Andreyiç’in hayatta kalabilmek için verdiği mücadelenin 
karşısında, ölümü kabullen Nikita’nın kendini doğaya/doğa 
koşullarına teslimi, kaybetmek istemeyenlerin ve kaybedenlerin 
(kaybedeceği bir şeyleri olmayanların) tasviridir. Bunlara 
verilebilecek örneklerden bir diğeri de Tolstoy’un “Üç Ölüm” 
öyküsüdür. “Orada toprak sahibinin çaresiz, yatalak karısı, 
ölmeden önce ölümden çok korkmaktadır, ama hasta uşak Fiyodor 
için bu korkuyu anlamak adeta imkânsızdır” (Luxemburg 11). 
Toplumsal statüleri farklı olan iki karakterin ölüme yaklaşımları 
farklıdır. Aslında fark, çok basitçe kaybedecek bir şeyleri olanlar 
ve kaybedecek bir şeyler kalmayanlar arasındaki farktır. Burada 
Luxemburg bireyciliğin merkeziliğine dikkat çeker: “Yeni 
Avrupa’da toplumun yüksek sınıfları, alt sınıflara göre daha fazla 
bireyciliğin etkisi altına girmişlerdir. Bireycilik insan ruhuna ne 
kadar derinden işlerse, ölüm korkusu insanın içine o kadar çok 
yerleşir” (11). Ancak Tolstoy ölüme dair bu yaklaşıma farklı bir 
açıdan da bakmaktadır. Tolstoy’a göre bu akıl ve inanç arasındaki 
farka dayanır. İtiraflarım’da (İspoved) Tolstoy hayatı boyunca 
akıl yoluyla hayatın anlamını sorguladığını ve akıl aracılığıyla 
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kavramaya çalıştığını yazar; sorduğu sorulara aldığı cevabın Hz. 
Süleyman ve Schopenhauer tarzı bir yaklaşımla sonuçlandığını 
yani hayatın boş ve bir hiçlik olduğu sonucuna vardığını ekler.26 
Ancak daha sonra asıl meselenin akıl ve inanç yoluyla sorulan 
sorulara ve verilen cevaplara dayandığı sonucuna varır. Tolstoy, 
akıl yoluyla hayatın anlamını tam olarak anlamadığımız ve 
dolayısıyla az kavradığımız içinde acı ve ölümde çirkin şeyler 
gördüğümüzü söyler; oysa inançlı olan insanlar yaşamlarını 
sakince yaşar, acıyı ve ölümü doğal karşılayabilir (İtiraflarım 
86). Ancak ölüm olgusunun halk arasında bu kadar kolay kabul 
görmesinin nedenini, bu insanların ellerinde inançlarından 
başka bir şeylerinin kalmadığını söyleyerek Tolstoy’a karşı 
çıkabiliriz. Yani inançlı insanların ölümü kabul etmelerinin tek 
nedeni inançlı olmaları değil inançlarından başka bir şeylerinin 
kalmamasıdır. “Efendi ile Uşağı”nda da karşılaştığımız durumda 
da uşağın ölümü kolayca kabullenmesi, “Üç Ölüm”de olduğu 
gibi vardır; uşağın efendi gibi kaybedeceği malının mülkünün 
olmaması, hayattan başka talep edeceği şeyinin olmaması ölümü 
kolaylıkla kabullenmesini sağlamıştır. Hegel’in köle-efendi 
çatışmasında ölüm bir “korku nesnesi” yahut “korkutulma” 
aracı olarak işlev görür. Tolstoy’daki gibi de köle tarafından 
kolayca kabul görmez.

 Nikita’nın Efendi ile Uşak’ta ölümü hoş ve makul 
karşılaması, “Üç Ölüm”deki uşağın kabullenişiyle örtüşür. 
“Üç Ölüm” öyküsünde Tolstoy ölümle karşı karşıya gelen 

farklı toplumsal sınıflara ait karakterin ölüme yaklaşımlarını 
ele alır. Yine efendi ve uşak arasındaki yaklaşım farklılıklarına 
dikkat çekmektedir. Uşak ya da arabacı yoksul Fiyodor ölümü 
öyle sıradan ve normal karşılamakta ve yalnızlık içerisinde 
ölmekteyken, zengin hasta kadın (Mariya Dmitrevna) ise 
ölümden çekinmekte, korkmakta ve hayatta kalma çabaları 
vermektedir. Üçüncü ölüm ise Fiyodor’un mezarının başına 
hatırlanması için başucuna dikilmesi kararlaştırılan bir haç 
yapmak için ormandaki bir ağacın kesilmesidir: ağacın ölümü. 
 Tolstoy İtiraflarım’dan 7 yıl sonra 1886 yılında İvan 
İlyiç’in Ölümü adlı novellasını yazar. İvan İlyiç’in Ölümü’nün 
İtiraflarım’ın bir tür devamı niteliğinde olduğunu söyleyebiliriz. 
Ya da yazarın hayatını bir yalandan ibaret yaşadığı şeklindeki 
itirafının, başka bir formda devam ettirilmesidir de diyebiliriz. 
İtiraflarım’da yaşamış olduğu hayatın ne kadar doğru yaşandığını 
sorgulayan Tolstoy’un yalan ve yanlış olana itirazını doğruyu 
arayışını okuruz. İvan İlyiç’in Ölümü’nde bir sorgu yargıcının 
aynı sorgulamalara ve kaygılara kapıldığını görürüz. Her iki 
eser de bireysel kaygıların ne kadar ön planda olduğunu gösterir. 
Bireysel söylem ve kaygılar açısından İtiraflarım’da şunları 
söyler Tolstoy: “[…] bütün delilerin yaptığı gibi ben de benden 
başka herkesi deli sayıyordum” (26).
 İvan İlyiç, ölüm döşeğinde hasta bir adamın çektiği 
ıstırapları sorgularken bunların hepsinin boş olduğunu fark 
ederek yaşamın boş bir zamandan ibaret olduğu sonucuna 
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varan bir adamdır. Bir yandan ona acılar çektiren bağırsak ve 
böbrek rahatsızlıklarını diğer yandan ölümü düşünür. Hastalığı 
ilerledikçe ölüm kaçınılmazlığını daha çok hissettirir. Ivan 
İlyiç’in zengin yaşamı, “ölümün varlığıyla” anlamını yitirmiştir. 
Daha önce inancına göre “rahat, hoş ve şatafatlı” İvan İlyiç’in 
Ölümü 29) olan yaşamın anlamı değişmiştir. Onun bu zenginlik 
üzerinden yaşamla kurduğu bağ boş bir anlama bürünmüştür. 
Ölüm döşeğindeki bu adamın tek sorguladığı şey “neden” sorusu 
etrafında dönen, bunca acının ve ölümün nedenidir. Hastalığı 
öyle bir noktaya gelir ki fiziksel acılar manevi acıların yanında 
sönük kalır. İvan İlyiç’in yaşadığı fiziksel değil ama manevi 
acısının sebebi, bütün hayatının yani güya bilinçli yaşadığı 
hayatın gerçekten gerektiği gibi olmamış olması düşüncesidir. 
Şimdiye kadar yaşadığı hayatın bir yanılgıdan ibaret olması 
onu en çok korkutan ve sorgulatan şeydir. Kafasını meşgul 
eden bu düşünceler, şimdiye kadar yaşadığı hayatın olması 
gerektiği gibi yaşanmadığı olgusunu pekiştirir. Daha önce 
iyi olarak gördüğü şeylerin yavaş yavaş sarsıldığını aslında 
iyi olmadığını düşünmeye başlamıştır. Bu ruh hali içerisinde, 
görevi, kurduğu hayat düzeni, aile anlayışı, işte ve toplumdaki 
ilişkileri temelden yanlış gibi durmaktadır. Bu düşüncelerden 
kurtulmak için yaşadığı ve daha önceden yaptığı şeyleri bu 
düşüncelere karşı savunur ancak savunması o kadar yetersiz ve 
güçsüz kalır ki bundan vazgeçer. Ona yaşamı boyunca verilen 
her şeyi boşa harcayarak geçirdiği kanaatine varır; üstelik geri 

dönüşü de yoktur. İvan İlyiç, etrafında dönen yalanlardan ve 
özellikle kendi içindeki yanılgılardan kaynaklı huzursuzluk 
içinde gittikçe ölüme yaklaşır.
 İvan İlyiç’in Ölümü’nde olduğu gibi “Efendi ile Uşağı”nda 
da efendi ile uşak arasındaki ilişkinin yapıcılığına tanık oluruz. 
Ölüm, “gerçek” ve “doğru” olanı gösteriyor gibi görünmesine 
rağmen, aslında Tolstoy’un öykülerinde, en azından burada ele 
aldığımız yapıtlarında, iki farklı toplumsal sınıftan “bireyin 
karşılaşması” gerçekle yüzleşmenin anahtardır. Örneğin İvan 
İlyiç’in Ölümü’nde İvan İlyiç ile uşağı Jerasim’in karşılaşması ve 
aralarındaki insancıl ilişki anlatılır. Her ne kadar hastalık onları 
bir araya getiren şey olsa da, aralarındaki insani ilişki ve İvan 
İlyiç’in daha önce tanık olmadığı samimi ilişki gerçek olanla 
yüzleşmenin ve doğruluğun—hakikatin—üzerindeki perdenin 
kaldırılmasının temelini oluşturur. Bu ilişki dönüşümün asıl 
nedenidir. Ölüm, İvan İlyiç için korkunç ve yüzleşmesi zor bir 
olguyken uşağı Jerasim için, “Üç Ölüm” öyküsündeki arabacı 
ve “Efendi ile Uşağı”ndaki Nikita için olduğu kadar, sıradan ve 
insani bir olgudur. 
 “Efendi ile Uşağı”nda, varlık ve zenginlik hırsı efendiyi 
ölüme götürmüştü. Efendinin düşündüğü tek şey onun için 
hayatın anlamı olan kazanç hırsıdır. Kar fırtınasının ortasında 
sabahlamaya karar verdikleri yerde çekip gitme düşüncesi ona 
Nikita’yı, uşağını hatırlatır. Ona göre uşağının bir değeri yoktur, 
oysa onun yaşamının bir değeri vardır, o yüzden uşağın ölmesinin 
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bir önemi yoktur: “Nikita’ya gelince, nasıl olsa ölecek. Zaten 
nedir onun yaşantısı? Acınacak nesi var? Ama ben onun gibi 
değilim, bir değeri var benim yaşamımım” (“Efendi ile Uşağı” 
31). Bu değerin ne olduğunu bilmiyoruz. Ama bu değerin 
maddiyatla biçildiğini tahmin ediyoruz. Burada efendi, Hegel’in 
köle-efendi diyalektiğindeki gibi bir mücadele sonucunda efendi 
olmuş ve kölesini kendisiyle eş görmemekte hakkının olduğuna 
inanmıştır. Ancak bu üstünlüğün bir yanılgı olduğunu, birbirini 
efendi ve köle olarak tanıyan tarafların aslında kendilerinin tam 
bir gerçekleşmesini yaşayamadıklarını fark edememiştir. 
 Nikita orada öleceğinin farkında olmasına rağmen fazla 
üzülmez ve önemsemez. Onun için yapacak bir şey yoktur. 
Hegel’de efendi-köle ilişkisinde ölümü göze alamayıp köle olan 
bilinç burada ölümün farkındadır. Üstelik öleceğine üzülmüyor 
irkilmiyordur. Ölümü kabullenen onu kucaklayan bir uşak 
vardır, oysa Hegel’de efendi ile kölede, köle ölümü göze 
alamayandır. Köle ölümü göze alamadığı yaşamı seçtiği için 
köle olur, efendi ise ölümüne savaştığı için efendi olur (§190) 
(Phenomenology of Spirit 95). Efendi ölümden korkmaz, köle 
bu ölüm korkusundan dolayı köleliği kabul eder. Tolstoy’da köle 
bilinçlenmeyi efendiden önce yaşamıştır. Hegel’de aynı durum 
söz konusudur ama bir farkla: Köle bunu aşmaya çalışmaz. Köle 
çalışma ve emek yoluyla kendini gerçekleştirmektedir. Ama 
henüz bu bilince ulaşmamıştır. Kendi köleliğini farklı ideolojiler 
aracılığıyla onaylamakta, haklı çıkarmaya çalışmaktadır. Çünkü 

savaşmayı göze alamaz. 
 Tolstoy’un eserinde uşak her şeyin farkındadır, içinde 
bulunduğu durumun, kendi yaşamıyla, efendisinin yaşamı ve 
bu yaşamın kendileri için taşıdığı değerin farkındadır. Uşak 
için bu yaşamın bir önemi yoktur, çünkü kaybedecek şeyleri 
yoktur, efendi için ise bu yaşamın başka bir anlamı vardır. O 
yüzden uşak, efendinin fırtınaya rağmen, yola çıkmasından 
pişmanlık duymasının sebeplerinin olduğunu söyler; yaşamın 
onun için değerli olması gibi. Uşak şöyle der: “Yola çıktığına 
bin pişmandır şimdi. Böyle bir yaşam dururken ölmek ister mi? 
Ben başka, o başka” (“Efendi ile Uşağı” 32).
 Efendi, ölüme o kadar yaklaşmışken bile sahip olduğu 
malların ne olacağını düşünür ve kahrolur. Ancak Nikita o gece 
orada soğuktan ölmekten gocunmuyordur. Durup dinlenmeden 
çalıştığı bu yaşamdan yorgunluktan başka huzurlu güzel bir 
şey görmediği için yaşamdan bağlarını koparmaktan korkmaz 
ya da üzülmez. Nikita kızağın bir köşesinde kendini soğuktan 
ve kardan korurken, efendi atla birlikte yeniden yola çıkmaya 
çalışır. Efendi atla birlikte ayrılma girişiminin başarısızlığının 
üzerine bulunduğu yere, uşağının yanına geri döner. İçkinin 
etkisiyle donma tehlikesi daha fazladır ve Nikita değil ama 
kendisi içki içmiştir. Efendi donmakta olan ve ölmek üzere 
olduğundan bahseden uşağının ölmesine izin vermez ve kendi 
bedeniyle donmak üzere olan uşağın bedenini birleştirir. Uşağın 
üzerine yatar ve onu ısıtır. Bu hareketinden sonra gözyaşlarına 
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boğulur. Korkudan sinirlerinin zayıfladığını düşünür ama 
bu zayıflık onu rahatsız etmemiş tam tersine onu çok mutlu 
etmiştir. Yaptığı işten garip bir huzur ve gurur duyar. Uşağının 
yaşamını, kulübesini ailesini düşünür. Uykuya dalar. Gördüğü 
bir rüyadan sonra uyanır. Bu uyanış gerçek olmasının yanında 
aynı zamanda semboliktir. “Hiç de her zaman uyandığı zamanki 
kendisi değildir” (“Efendi ile Uşağı” 37). Başka biri olarak 
uyanır, eski “beni” yoktur artık. Dönüşüme uğramıştır. Artık 
ölümden eskiden korktuğu gibi korkmaz. Bu dönüşüm Hegel’de 
çalışma, emek sayesinde olur. Hegel’de kölenin kendini emeği 
aracılığıyla yani başka bir nesneye yönelerek gerçekleştirmesine 
şahit oluruz. Yani emeğinin ürününde aslında kendisini 
görmektedir. Kendisini kendi emeğinde gerçekleştirir. Burada 
da efendinin (Vasili Andreyiç’in) kendisini uşağında görmesi, 
kendisini onda gerçekleştirmesine tanık oluruz. Efendi önce 
kendisinden yabancılaşır, uşağına gider ve onda kendisini görür, 
gerçek kendisini ve en sonunda bu yabancılaşmayı aşmak için 
kendisine tekrar geri döner. Böylece kendini keşfetme süreci 
tamamlanmış olur:

Ölmekte olduğunu biliyor ama acımıyor öldüğüne. 
Gene de Nikita’nın kendi altında yattığını, ısınıp sağ 
kaldığını anımsıyor. Kendisinin Nikita, Nikita’nın 
da kendisi olduğu düşüncesi doğuyor zihninde. Canı 
kendi gövdesinde değil, Nikita’dadır artık. Dikkatle 
dinliyor; onun soluk alışlarını, hatta hafif horultusunu 

işitiyor. ‘Nikita sağ, öyleyse ben de sağım!’ diyor 
coşkuyla. (“Efendi ile Uşağı” 37) 

 Tolstoy’un bu ifadeleri, Hegel’in köle ve efendi 
diyalektiğindeki tamlıkla, birinin diğerinde kendisini görmesi 
ve kendini bir başkasında tamamlamasıyla örtüşür. Efendi 
ile kölenin gerçekleşmesi, kendilerini bulmaları birbirinin 
aracılığıyla sağlanır. Efendi tamlığını kölede bulur. Kölenin 
aracılığıyla gerçekliğine ulaşır; tıpkı Tolstoy’un efendisinin 
uşağıyla kendini özdeşleştirmesi gibi. 
 Öyküde, efendi uyandıktan sonra adeta başka bir insan 
olur. Artık yaşamın anlamı mal ve mülk değildir. Yaşamını bu 
şekilde anlamlandıranları da anlamadığını itiraf eder. Hatta 
başka bir zengin olan Brehunov için şunları düşünür: “Ne 
yapsın, yaşamın özünü anlamamış adamcağız. Evet, zavallı ben 
şimdiki gibi anlamıyordum o zaman. Şimdi eksiksiz anlıyorum” 
(“Efendi ile Uşağı” 37).
 Efendinin gerçekle karşılaştığı an aynı zamanda ölümle 
tanıştığı andır. Vasili Andreyiç, gerçeklikle uşağı sayesinde 
ve ölüm anında/aracılığıyla karşılaşmış ve uşakta kendisini 
tamamlamıştır. Luxemburg’un da vurguladığı bu temalar 
Hegel’in fenomenolojisinin temelini oluşturur. 
 Luxemburg, belki bilinçli olarak belki de farkında 
olmadan Tolstoy’un eserlerindeki doğa ve ölüm temalarını 
ve bireycilik konularını ele alışını Hegelci bir perspektiften 
değerlendirir gibidir. Böylesi bir iddiada bulunmamızın 
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nedeni onun kullandığı terminolojiden kaynaklanır. Hegel’in 
diliyle değerlendirdiği Tolstoy’u “ben” ve “ben olmayan” ikili 
birlikteliği içerisinde ele alır. Bu Hegel’de insan “doğa”, birey 
ve “diğeri” yani “ben” ve “ben olmayan” karşıtlığı anlamına 
gelir. Burada “ben” Tolstoy’un yahut “bireyin” kendisiyken, 
“ben olmayan” Tolstoy’un bütünleşmeyi ve rüzgârın sonsuz 
esintisinde ölümsüzlüğü hissedeceği doğayı temsil eder. 
 Luxemburg’un deyimiyle onu avutan Hıristiyanlıktaki 
ruhun ölümsüzlüğü inancından çok bedeninin ölümsüzlüğüne 
duyduğu inançtır. “Böyle bir ölümsüzlüğün asla olmayacağı 
gerçeği de onun trajedisini oluşturur” (13) der Luxemburg.
 Sonuç
 Bireyin var oluşunu sağlayacak olanaklardan 
biri, kendini yaratabilmesidir. Ancak Tolstoy bireylerin 
toplumsal koşullarından ve çalışma şartlarından dolayı bunu 
gerçekleştiremediğini fark etmiştir. Çalışmayı bir erdem olarak 
gören ve insana iyi geldiğini düşünen Zola’nın aksine Tolstoy 
çalışmanın insanı zorbalığa götürdüğünü, zalim yaptığını ifade 
eder (Luxemburg 22). Tolstoy bireyin kendini var edebilmesi için 
Marx’ın Kapital’de ifade ettiği gibi çalışma zamanın azaltılması 
gerektiğini savunur. Marx, Kapital’de şöyle der:  “Proletaryanın 
yaşamı, çalışmanın bittiği yerden başlar.”
 Hegel, bireyi ele alırken daha öncede belirttiğimiz gibi 
bireyi evrensel ya da Geist’la (tinle) ilişkisi içerisinde ele alır; bu 
istisnasız bütün çalışmalarında böyledir: Hukuk Felsefesi’nde 

bu devlettir, Fenomenoloji’de ise Geist’tır. Hegel, üstün tarihsel 
iradenin (yani evrenselin), bireyi bir araç olarak gördüğünü 
(özellikle Tarih Felsefesi’nde bu açıkça anlatılır) ve bu üstün 
tarihsel iradenin, bireylerin çıkarlarına ve öz-değerlendirmeye 
bakmadan kendisini gerçekleştirdiğini iddia eder. Birey asıl amaç 
olmaktan öte mutlak olanın gerçekleşmesi için bir araç olarak 
görülür. Tolstoy Hegel’in bireyin özgürlüğüne yaklaşımını 
eleştirir ve onun öznel özgürlüğü ya da “doğal insanın” formel 
özgürlüğünü küçümseyip nesnel özgürlüğü onun üzerinde 
görmesini kabul etmez.27 Formel özgürlük içsel olanın (içsel 
özün) nesnel evrensellikten bağımsız olması anlamına gelir. 
Oysa öykülerinde de gördüğümüz gibi Tolstoy’da bireyin iç 
özgürlüğü önem arz etmektedir. Bireyin gerçekleşmesi içe 
dönüşle özellikle ortaya çıkar, tamamlanır.
 Tolstoy’un metinlerine baktığımızda, “Efendi ile Uşağı”, 
İvan İlyiç’in Ölümü, “Üç Ölüm” gibi öykü ve novella türündeki 
metinlerinden, Savaş ve Barış gibi büyük romanlarına kadar asıl 
derdinin, temelde yoksulluk ve sınıfsal farklılıkları olduğunu 
görmekle beraber, soylu sınıfından asıl karakterler etrafında 
bir yozlaşmanın anlatıldığı bir olay örgüsünün tercih edildiğine 
tanık oluruz. 
 Tolstoy’un, efendi ile uşağı arasındaki diyalektik ilişkiyi 
Hegel’in efendi-köle arasındaki ilişkinin tersten okunması olarak 
verdiğini söyleyebiliriz. Burada tersten okumaktan kastımız, 
efendi ile uşağı arasındaki ilişkinin Hegel’deki efendi-köle 
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ilişkisinin tersine efendinin uyanışıyla sonlanmasıdır. Tolstoy’un 
öyküsündeki birey, varoluşunu tanınmasını ancak uşakla girdiği 
ilişkide tamamlar. Burada Hegel’deki gibi “ölüm”, “korku” ve 
“karşılaşma” temaları bu varoluşun gerçekleşmesinde temel 
kavram ve olgulardır.28 
 Ele aldığımız metinlerinde gördüğümüz kadarıyla 
Tolstoy’un bireyi Hegel’in bireyine nazaran “yaşamla” bir 
yandan kolay kolay bir kopuş yaşayamazken, diğer yandan 
hakiki yaşamın anlamını tattıklarında “yaşamı” ve “ölümü” 
aynı anda kucaklıyor ve “korkuyu” üzerlerinden atıyorlar. Hem 
Tolstoy hem Hegel’de birey için bir diğer birey hakikate giden 
yolda zorunlu olarak gerekli görülmektedir. İlişki her ikisinde 
de bireyin gerçekleşmesinin temelidir. 
NOTLAR
1Bu makalenin temel iki kaynağını (Tolstoy, Efendi ile Uşağı ve Melih Cevdet Anday, 
Defne Ormanı) öneren ve böylece fikrin ortaya çıkmasına vesile olan eleştirmen Sadık 
Albayrak’a teşekkür etmek isterim.

2Hegel’in Dostoyevski üzerindeki etkisiyle ilgili ayrıntılı inceleme için bkz: “Some 
Echoes of Hegel in Dostoyevsky”, Malcolm V. Jones, The Slavonic and East European 
Review, cilt. 49, No. 117 (Ekim., 1971), ss. 500-520. Ayrıca Dostoyevski ve Hegel 
ilişkisi için bkz: Edward Engelberg, “Some Versions of Consciousness and Egotism: 
Hegel, Dostoevsky’s Underground Man, and Peer Gynt”, The unknown distance: from 
consciousness to conscience, Goethe to Camus, Harvard University Press, 1972;  Martin, 
P. Rice, “Dostoevskii’s Notes from Underground and Hegel’s “Master and Slave””, 
Canadian-American Slavic Studies, 1974, cilt. 8, sayı: 3, ss. 359 – 369.

3Özel olarak belirtilmedikçe makaledeki bütün çeviriler makalenin yazarına aittir.

4Gerek Tolstoy’un kendi metinlerden, özellikle What then must we do? çalışmasından, 
gerek K. A. Lantz’ ait The Dostoevsky Encyclopedia (Lantz, 177-178) çalışmasından 

Hegel’in fikirleriyle tanışıklığın Rus düşünürlerin Almanya’yı ziyaretleri aracılığıyla 
1820’lerde gerçekleştiğini okuruz. ancak tam olarak Hegel’in alımlanması 1830’larda çok 
sayıda genç Rus düşünürün eğitim amacıyla Berlin’e gidip Hegelci olarak dönmeleriyle 
mümkün olur. 1840’larda Dostoyevski’nin 1840’larda Hegel’i okuduğuna dair hiçbir 
kanıt yoktur. Ancak o dönemlerde Rus düşün dünyasının Hegel felsefesinden etkilendiği 
düşünülürse, ondan bir şeyler aldığını söyleyebiliriz. 

5Dostoyevski, 22 Şubat 1854 tarihli kardeşine hapishaneden çıktıktan sonra(sürgün 
edildiği Sibirya’dan) yazdığı ilk mektupta Kuran’ın ve Kant’ın Saf Aklın Eleştirisi’nin 
yanı sıra Hegel’in özellikle Tarih Felsefesi’ni göndermesini ister. Ve bütün geleceğinin 
buna bağlı olduğunu da ifade eder (Letters of Fyodor Michailovitch Dostoevsky to his 
Family and Friends, 51-66). Dostoyevski bu mektubunda neden bütün hayatının bu 
çalışmaya bağlı olduğunu belirtmese de kendi felsefi görüşlerini temellendirmek için 
kullanmak istemiş olabilir. Lantz’a göre, Dostoyevski Hegel’in bu çalışmasını hapse 
girmeden önce ve hapiste olduğu süre boyunca planladığı, “Sanat üzerine Mektuplar” için 
kullanmayı düşünmüş olabilir. Ancak 1875 ve 1876 yıllarına ait notları öyle gösteriyor 
ki Dostoyevski’nin Hegelcilikle ilgili bütün düşüncesi değişmiş ve Hegelciliğin reddiyle 
sonuçlanmıştır. “Olumsuzlama zorunludur çünkü aksi takdir de, insan dünyada bir 
tahtakurusu gibi mahsur kalır. Dünyanın olumsuzlanması sonsuz olmak için gereklidir. 
İsa, yani üstün pozitif insan fikri, dünyanın olumsuzlanması fikrine kendi içerisinde 
yönelir çünkü onun yeniden ortaya çıkması imkânsız olduğunu kanıtlar. Sadece Alman 
tahtakurusu olan Hegel felsefeyle ilgili her şeyi uzlaştırmak istemişti” (Dostoyevski’nin 
bu sözleri şuradan alıntılanmıştır: Lantz, 178). Bu açıklama Hegel’e karşı bir antipatinin 
var olduğunu göstermektedir. 

6Hegel Tarih Felsefesi üzerine Dersler’inde Afrika’dan Amerika kıtasına kadar kıtaların 
tarihteki yerlerini sorgular. Asya ve Avrupa’yı “dünya tarihinin gerçek sahnesi” 
(Philosophy of History, 190) olarak tanımlarken, Sibirya’yı bu tarihi sahnenin dışına atar 
ve böylece Sibirya’nın rolünü de bertaraf eder. Siyahiler arasında bireyin doğal iradesinin 
yani keyfi iradesinin henüz ortadan kalkmadığını söylerken sadece bu keyfi ya da doğal 
iradenin bertaraf edilmesiyle kendinde ve kendisi için bilincin ortaya çıkabileceğini 
belirtir (Philosophy of History, 190). Bu bilincin ilk olarak Doğu dünyasında ortaya 
çıktığını sözlerine ekler. Böylece Hegel’e göre Asya, politik bilincin etik dünyasının ilk 
ortaya çıktığı yerdir (Philosophy of History, 190). Asya’nın Hegel için anlamı güneşin 
doğduğu ve kökenlerin dayandığı yer ya da kıta olmasıdır. “İlk orada [Asya’da] tinin 
ışığı, evrensel olanın bilinci ortaya çıktı ve onunla birlikte dünya tarihinin süreci başlamış, 
belirmiş oldu” (Philosophy of History, 190). Asya hakkında bu kadar olumlu konuşurken 
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Hegel, Sibirya’yı, Asya’nın gelişimini engelleyen bir konuma yerleştirir ve Asya’nın 
dünya tarihi için oynadığı rolü Sibirya’yı dışarda bırakarak över, önemini ortaya koyar.

7Tolstoy bu metinde ayrıca Hegel’in tarihte önemli kişiliklere ve tarihteki yerlerine, 
örneğin Napolyon, Rousseau ya da Luther gibi, yaptığı vurguyu eleştirerek, bu kişilerin 
tarihteki yerlerinden çok düşüncelerini soruşturmak ve anlamakla meşgul olduğunu ifade 
eder (159). Metnin tamamı için bkz: Tolstoy, “Progress and the Definition of Education”, 
Tolstoy on education, Çev. Leo Wiener, Giriş yazısı: Reginald D. Archambault, University 
of Chicago Press, 1967, ss. 152-90. Ayrıca kaynağa şuradan ulaşabilirsiniz:
 http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=ien.35556008614083;view=1up;seq=170

8Aristoteles Kategoriler’de nesneler ve onların niteliklerinin olduğunu söyler. Bu ayrıma 
ek olarak, aynı çalışmasında genel ve tikel arasında, evrensel ve birey arasında da ayrım 
yapar. Aristoteles ‘evrensel’ (katholou) gibi bir terim kullanmasa da, ‘bireylerden’ 
ya da ‘bireysel olandan’ bahseder ve bireyler ve türler arasında karşılaştırma yapar. 
Aristoteles öğretisinde birey birincil öz olarak görülür böylece ontolojik olarak cins ve 
tür (Gattung) gibi ikinci özleri önceler; oysa Platon öğretisinde ontolojik olarak evrensel 
olanın önceliği vardır ve bu yüzden birey evrensel ya da genel olandan sonra gelir. 
Platon’da olduğu gibi Aristoteles için de terimin anlamı bölünemeyendir (in-divisible). 
Aristoteles şu çalışmalarında birey meselesinden bahseder, ancak mantık çerçevesinde 
tartışır: Kategoriler, Metafizik. Birey terimi Metafizik çalışmasının bütününde yer almaz. 
Metafizik’in şu bölümlerinde yer alır: Metafizik Beta (B), X (lota (l)) ve XI (Kappa (K)).

9Hegel “organizma” teriminden bilhassa devlet teorisinde, Hukuk Felsefesinin Prensipleri 
adlı çalışmasında bahseder. Devleti organik bir yapıya benzeten Hegel, parçaların 
bütününe vurguda bulunmuş olur.

10Skaftymov Rus epik türkülerinin (bylina) yapısıyla ilgili araştırmalar yapmış ve The 
Poetics and Genesis of the By liny (1924) adlı çalışması bu yöndeki ilk araştırmadır. 
Skaftymov, Dostoyevski, L. N. Tolstoy, A. N. Ostrovskii, Çehov ve Stendhal gibi Rus 
edebiyatının önemli isimleriyle ilgili incelemeler yapmıştır. Bu araştırmalarının ana 
teması, içsel yaratıcı vizyon ve bütün büyük yazarların ahlaki idealleridir. Skaftymov 
Tolstoy ile Hegel üzerine, Çehov’un Schopenhauer tartışmasıyla ilgili ve Dostoyevski 
ile Çehov’un yapıtlarındaki karakterlerinde yazara ait var olan görüşe dair edebi ve 
felsefi sorunları ortaya çıkarmıştır. Skaftymov’un N. G. Chernyshevskii’nin yaşamı ve 
çalışmaları hakkında kapsamlı bir çalışması da mevcuttur. (kaynak: http://encyclopedia2.
thefreedictionary.com/Aleksandr+Skaftymov)

11İvan İlyiç’in Ölümü’yle ilgili ayrıntılı bir inceleme ve analiz için bkz: Inessa 
Medzhibovskaya, Tolstoy and the Religious Culture of His Time: A Biography of a Long 
Conversion, 1845–1887, Lexington Books, 2008.

12Bildung kavramı “eğitim” olarak çevrilmekle birlikte, birçok farklı bağlamda “oluşum, 
oluşturma, biçimlendirme”, “gelişim” ya da “kültür” olarak çevrilmektedir. Hegel elbette 
eğitim derken bizim anladığımız anlamdaki eğitimden ziyade bireyin tinsel yahut zihinsel 
gelişimini kast eder. Örneğin Fenomenoloji’nin Girişinde “Bilincin bu yol boyunca 
geçtiği bir dizi yapı (görünüş, şekil), aslında bilim seviyesine ulaşana kadar bilincin 
eğitiminin (oluşumunun, biçimlenmesinin) (Bildung) [bilincin kendisini eğitmesinin, 
biçimlendirmesinin] ayrıntılı tarihidir” (§78) (Phenomenology of Spirit, 73) derken 
burada bilincin gelişimini, şekillenmesini yani zihinsel gelişmeyi kast eder. Hegel eğitimi, 
Fenomenoloji ve Hukuk Felsefesi’nde gördüğümüz gibi, ilkel, doğal birlik aşamasından 
başlayıp yabancılaşma aşamasından geçerek uzlaşım (Versöhnung) aşamasına ulaştığı 
bir süreç olarak değerlendirdiğini söyleyebiliriz. Bilden kökünden gelen Bildung aynı 
zamanda “oluşturmak, şekillendirmek, meydana getirmek, işlemek, ekip biçmek, 
geliştirmek, yetiştirmek” anlamlarına gelir. Kültür anlamında da kullanılmaktadır. 
Hukuk Felsefesi’nde “kültürün (ya da eğitimin) nihai amacı özgürleşmedir, daha yüksek 
özgürlüğe ulaşmaya çalışmaktır. Onun [kültürün ya da eğitimin] görevi etik yaşamın 
sonsuz öznel cevherselliğini (özlüğünü) mümkün kılmaktır. Bu süreçte doğrudan ve doğal 
var oluştan tinsel olan ve evrensel biçime sahip olana yükseliriz”(§187) (Philosophy of 
Right, 100) der. Bireysel öznede, Hegel’e göre, bu özgürlük, öznelliğe, doğrudan arzuya, 
kibirliliğe ve kaprise karşı zor bir mücadeleyi içerir (§187). Hegel bu mücadele sayesinde 
yani kültür ya da eğitim (Bildung) mücadelesi sayesinde öznel irade nesnel olana, ortak, 
genel olana ulaştığını ifade eder. 
Aslında burada Bildung teriminin anlamına baktığımızda “oluşturmak, şekillendirmek, 
yetiştirmek” gibi eylem belirten karşılıklara sahiptir. Dolayısıyla Hegel’in şekillendirmek 
ya da oluşturmak anlamında kullandığı ya da eğitim anlamında kullandığı terimin 
içerisine “çalışma” ya da “emek”in de girebileceğini ileri süreceğiz. Çünkü çalışma 
anlamındaki Bildung, bireyde bir dönüşüme, bir değişime, gelişime ve daha ileri 
aşamalara atlamayı içerir. Eğer Bildung, insanın insana döndüğü etkinlik (activity) olarak, 
doğayı dönüştürmek, iç ve dış doğayı işlemek, geliştirmek ve bu iç ve dış doğayı insani 
yapmak, emeğin ürününde bireylerin karşılıklı birbirini tanırken kendisini yetiştirmesi, 
geliştirmesi olarak görürsek o zaman Bildung’un aynı zamanda çalışmaya da karşılık 
gelebileceğini söyleyebiliriz. Yani emek süreci ve emek ürünü, zihinsel, entelektüel bir 
gelişimi de beraberinde getirir. Ama Hegel’in anladığı anlamda çalışma yahut emekten 
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bahsediyoruz çünkü emek ancak insanı dönüştüren ve insanı insan yapan etkinlik olarak 
ele alınır Hegel‘de. Hegel’de çalışmanın olumsuz anlamı neredeyse hiç tartışılmaz o 
yüzden Bildung’a yakın bir anlam taşımaktadır Hegelci anlamdaki çalışma yahut emek 
terimi.

13İçe dönüklükten kasıt Hegel’in Fenomenoloji’ndeki evrensel olanın sınırlarında kalan 
somutla daha ilişki kurmamış, soyut alanın içinde hapsolmuş, henüz somutla temas kurup 
kendisine geri dönmemiş içsel durumdan bahsediyoruz. Yani daha öz-bilince geçilmemiş 
bilinç aşamasındaki durumu ifade etmek için kullanılmıştır. 

14Alıntı şu çalışmadan yapılmıştır: Ernest J Simmons, Introduction to Tolstoy’s Writings, 
Chicago: University of Chicago Press, 1968. 

15Ayrıca bkz: “Lev Tolstoi and His Epoch”, Lenin Collected Works, Çev. Dora Cox, 
Progress Publishers, [1974], Moscow, cilt. 17, ss. 49-53, https://www.marxists.org/
archive/lenin/works/1911/jan/22.htm

16Levi Tolstoy, Savaş ve Barış, Çev. Leyla Soykut, İstanbul: İletişim Yayıncılık, 2003.

17Leo Tolstoy, Anna Karenina, Çev. Ergin Altay, İstanbul: İletişim Yayıncılık, 2003.

18Buradaki alıntı şu çalışmadan alınmıştır: Hyppolite, J., “Bilinçten Öz-bilince Geçiş,” 
Hegel’i Okumak, Der. Tülin Bumin, Kabalcı Yayınları: İstanbul, 1993.

19Tinin Fenomenolojisi, ilk olarak 1807’de yayınlandı. Hegel tarafından (daha sonra 
Felsefi Bilimler Ansiklopedisi’nin 1817, 1827 ve 1830’daki Taslağında ortaya koyulduğu 
gibi) felsefi sisteminin zorunlu (gerekli) bir ön çalışması, parçası olarak görüyordu. 
Ön çalışma olmasının anlamı yanlış anlaşılmaları ve kafa karışıklıklarının üstesinden 
gelmekti. Hegel Fenomenoloji’nin “Girişinin” sonunda, fenomenolojinin “bilincin 
deneyiminin bilimi” olduğunu ifade eder. Bu aslında bize fenomenoloji hakkında her 
şeyi olmasa da bir şeyleri söylemektedir. (Hegel, “Phenomenology of Spirit”, The Hegel 
Reader, ed. Stephen Houlgate, Blackwell Publishers, 1998, ss. 47-125) 

20Bu paragrafta özetlenen Hegel düşüncesinin çoğu Fenomenoloji’nin Giriş bölümünde 
ayrıntılı olarak verilmektedir. Hegel Fenomenoloji’nin önsözünü yapıtını tamamladıktan 
sonra yazmış. Yani keşif yolculuğunu tamamladıktan, bu yolculuğun bilincine vardıktan 
sonra önsözü kaleme almıştır. “Giriş” kısmı ise metinle aynı zamanda tasarlanıp metinden 

önce yazılmıştır. Giriş kısmı bize yapıtın anlamına ve fenomenolojik yapısına dair daha 
fazla bilgi verir. “Önsözde”, “Girişin” aksine daha genel bilgiler ve Hegel’in felsefesine, 
sistemine dair genel fikirler vermektedir.

21Bu aslında Hegel’in efendi-köle diyalektiğinin başında iki öz-bilincin karşılaşması 
dediği aşamadır. Burada öz-bilinç demektedir, çünkü bilinç aşaması daha soyut olan 
ve kendine geri dönmeyen, nesnesiyle henüz karşılaşmamış, nesnesini arzulamamış 
ve arzuladığı nesneyi gerçekleştirmemiş, kendisinin yapmamış sadece soyut “arzuyla” 
yetinmiş, yani sadece arzu etmekle kalmış bir aşama olarak tanımlanır Hegel tarafından.

22Bir önceki dipnota bakınız. Bilinç aşamasından öz-bilinç aşamasına geçişi burada 
özellikle vermedik çünkü aşırı derecede Hegel öğretisinin içine girmiş olacaktık ve 
amacımızdan sapma tehlikesiyle karşılaşacaktık. Dolayısıyla öz-bilinçlerin karşılaştığı 
köle-efendi diyalektiği metinleri analiz etmek için yeterli olacağı kanaatindeyiz.

23“Es ist für das Selbstbewußtsein ein anderes Selbstbewußtsein; es ist außer sich 
gekommen. Dies hat die gedoppelte Bedeutung: erstlich, es hat sich selbst verloren, denn 
es findet sich als ein anderes Wesen; zweitens, es hat damit das Andere aufgehoben, denn 
es sieht auch nicht das Andere als Wesen, sondern sich selbst im Anderen.”
(ht tp: / /www.zeno.org/Philosophie/M/Hegel ,+Georg+Wilhelm+Friedrich/
Ph%C3%A4nomenologie+des+Geistes/B.+Selbstbewu%C3%9Ftsein/IV.+Die+Wahrhei
t+der+Gewi%C3%9Fheit+seiner+selbst/A.+Selbst%C3%A4ndigkeit+und+Unselbst%C
3%A4ndigkeit+des+Selbstbewu%C3%9Ftseins;+Herrschaft+und+Knechtschaft)

24“In dieser Erfahrung wird es dem Selbstbewußtsein, daß ihm das Leben so wesentlich 
als das reine Selbstbewußtsein ist. Im unmittelbaren Selbstbewußtsein ist das einfache 
Ich der absolute Gegenstand, welcher aber für uns oder an sich die absolute Vermittlung 
ist und die bestehende Selbständigkeit zum wesentlichen Momente hat. Die Auflösung 
jener einfachen Einheit ist das Resultat der ersten Erfahrung; es ist durch sie ein reines 
Selbstbewußtsein und ein Bewußtsein gesetzt, welches nicht rein für sich, sondern für 
ein anderes, d.h. als seiendes Bewußtsein oder Bewußtsein in der Gestalt der Dingheit 
ist. Beide Momente sind wesentlich; – da sie zunächst ungleich und entgegengesetzt 
sind und ihre Reflexion in die Einheit sich noch nicht ergeben hat, so sind sie als zwei 
entgegengesetzte Gestalten des Bewußtseins; die eine das selbständige, welchem das 
Fürsichsein, die andere das unselbständige, dem das Leben oder das Sein für ein Anderes 
das Wesen ist; jenes ist der Herr, dies der Knecht.” 
(http://www.zeno.org /Phi losophie/M/Hegel,+Georg+Wilhelm+Friedrich/
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Ph%C3%A4nomenologie+des+Geistes/B.+Selbstbewu%C3%9Ftsein/IV.+Die+Wahrheit+
der+Gewi%C3%9Fheit+seiner+selbst/A.+Selbst%C3%A4ndigkeit+und+Unselbst%C3%A4
ndigkeit+des+Selbstbewu%C3%9Ftseins;+Herrschaft+und+Knechtschaft)

25Bildung yukarıdaki dipnotta ayrıntısıyla anlatılmıştır. Bildung’un doğrudan çalışmaya 
karşılık gelemediğini, Hegel’in Bildung’tan anladığının zihinsel gelişme, eğitim ya da 
yaratıcı oluşum (eğitim), biçimlenme, oluşum, yetişme olarak tanımlı kıldığını biliyoruz. 
Ancak yukardaki dipnotta da açıkladığımız gibi, yaratıcı çalışmadan anlaşılanın da 
Bildung olduğunu düşünüyoruz. Çalışmayı kendi anladığımız anlamda değil Hegel’in 
anladığı anlamda kullanıyoruz, bunu vurgulamak son derece önemli ve anlamlıdır. 

26Schopenhauer’un verdiği cevap: “Hayat, olması gerekir, ama bir derttir, hiçliğe 
geçiş, hayattaki tek mutluluktur.” Hz. Süleyman’ın hayatın anlamına ilişkin yaklaşımı: 
“Dünyadaki her şey, delilik ve bilgelik, zenginlik ve yoksulluk; sevinç ve acı,—bütün hepsi 
boştur, hiçtir. İnsan ölüp gider ve ardında bir şey kalmaz ve bu saçmadır” (İtiraflarım, 60)
 
27Bkz: G. W. F. Hegel, The Encyclopedia Logic. Part I of the Encyclopaedia of 
Philosophical Sciences with the Zusätze, trans. T. F. Geraets, W. A. Suchtig, and H. S. 
Harris, Indianapolis: Ind.: Hackett, 1991, 58.

28Melih Cevdet Anday’ın Defne Ormanı şiiri Tolstoy’un efendi ile uşağı arasındaki 
diyaloğu destekler niteliktedir. Köle-efendi ilişki bağlamında Hegel’in kurduğu bu ilişkiyi 
veren bir başka metin işte tam da Anday’ın Defne Ormanı adlı bu muazzam şiiridir. 
Hegel’in köle-efendi diyalektiğini, efendi ile köle arasındaki çatışmayı mısralarla özetler. 
Köle ve efendisi arasındaki ilişki, üretimi yapan ve ürünü tüketen arasındaki ilişkidir. 
Felsefeyi yapan ve felsefeyi yapmaya zamanı olmayan, ekmek kaygısı güden ve ekmek 
kaygısı olmayan, köle sahipleri ve köleler arasındaki diyalektik çelişki hem Tolstoy’un 
hem de burada Defne Ormanı’nın açıkça dizelere döktüğü kaçınılmaz durumdur. 
DEFNE ORMANI
Köle sahipleri ekmek kaygusu çekmedikleri
İçin felsefe yapıyorlardı, çünkü
Ekmeklerini köleler veriyordu onlara;
Köleler ekmek kaygusu çekmedikleri için
Felsefe yapmıyorlardı, çünkü ekmeklerini
Köle sahipleri veriyordu onlara.
Ve yıkıldı gitti Likya.
Köleler felsefe kaygusu çekmedikleri

İçin ekmek yapıyorlardı, çünkü
Felsefelerini köle sahipleri veriyordu onlara;
Felsefe sahipleri köle kaygusu çekmedikleri
İçin ekmek yapmıyorlardı, çünkü kölelerini
Felsefe veriyordu onlara.
Ve yıkıldı gitti Likya.
Felsefenin ekmeği yoktu, ekmeğin
Felsefesi. Ve sahipsiz felsefenin
Ekmeğini, sahipsiz ekmeğin felsefesi yedi.
Ekmeğin sahipsiz felsefesini
Felsefenin sahipsiz ekmeği.
Ve yıkıldı gitti Likya.
Hâlâ yeşil bir defne ormanı altında.
(Sözcükler, s. 220, Everest yay.) Melih Cevdet ANDAY
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Dostoyevski Sibirya’da Hegel’i Okur ve 
Gözyaşlarına Boğulur

László F. Földényi
Çeviren: Nihan Soyöz

Dostoyevski 1854 yılının baharında, dört yıllık kürek 
cezasının ardından er olarak Asya kıtasının büyük “Kuzey 

yamacı”nda, güney Sibirya’daki Semey şehrine yerleştirilmişti. 
Bir köyden biraz daha büyük olan bu şehrin yaklaşık beş bin 
olan nüfusunun yarısı, çoğu “yurt” denen çadırlarda yaşayan 
göçer Kırgızlardı. Yerliler kendilerini “anavatandan gelenler” 
dedikleri Avrupalı Ruslarla bir görmüyor, onlara şüpheyle 
bakıyorlardı. Ne var ki “anavatandan gelenler”in sayısı sürekli 
artıyordu: 1827 ile 1846 arasında sürgüne gönderilenlerin sayısı 
159.000’e ulaşmıştı.
 Kenti dımdızlak bir kum çölü çevreliyordu, bu çölde 
ne bir ağaç ne de çalı, yalnızca kum ve deve dikenleri vardı. 
Dostoyevski burada, geniş fakat basık bir evde yaşıyordu, evin 
içinde bir yatak, masa ve sandık vardı; duvarda küçük, çerçeveli 
bir ayna asılıydı. Burada kentin savcısı olan yirmi bir yaşındaki 
Aleksandr Yegoroviç Wrangel’le dostluk kurdu. Wrangel 
tanışmalarından sonraki on yıl boyunca Dostoyevski’ye 
özveriyle destek olacaktı. Dostoyevski Wrangel’e hikâyelerinin 
ana hatlarını anlatır, Puşkin’den en sevdiği şiirleri okur ve ünlü 
aryalar mırıldanırdı. Din hakkında pek fazla konuşmazlardı—

*Loránd Eötvös University, Institute for Comparative Studies, 
foeld@c3.hu
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Dostoyevski inançlı olmasına rağmen kiliseye gitmez ve 
rahiplerden hoşlanmazdı. Ancak İsa’dan büyük bir hayranlıkla 
söz ederdi. İstikrarlı bir şekilde Ölüler Evinden Anılar üzerinde 
çalışıyordu, Wrangel’e de zaman zaman müsveddelerine bakma 
izni vermişti. Bu ayrıcalığın karşılığı olarak genç savcı da 
Dostoyevski’ye kitap sağlıyordu. Kısa bir süre sonra canla başla 
bir kitap üzerinde çalışmaya başladılar. Wrangel anılarında 
çalıştıkları bu kitabın adını vermez. Yalnızca yazarın adına 
değinir: Hegel.
 Augsburger Allgemeine Zeitung’a abone olan Wrangel’in, 
Almanya’dan Dostoyevski için Hegel’in hangi kitabını sipariş 
ettiğini bilmiyoruz.1 O yüzden biz birini seçelim: Hegel’in 1822 
güzüyle 1831 baharı arasında Berlin Üniversitesi’nde tarih 
felsefesi üzerine verdiği dersler. Bu ders dizisi, on bin sürgünün 
Sibirya’ya geldiği zamana rastlıyordu. Dersler ilk kez 1837 
yılında kitap biçiminde basıldı, daha sonra 1840’ta yeniden 
gözden geçirilmiş bir baskısı çıktı. Wrangel’in bir göz attıktan 
sonra bu kitabı sipariş etmiş olması mümkündür; çünkü bu 
kitapta Hegel Sibirya’dan bahseder. Doğru, bu bahis yalnızca 
birkaç kelimeden ibarettir—onlar da Hegel’in neden Sibirya’yı 
ele almayacağını açıklar. Hegel Asya’yla ilgili incelemesini şu 
sözlerle açar: “İlk olarak kuzeydeki eğimli alan, sularını kuzey 
okyanusuna döken güzel ırmakları ile Altay sıradağlarından 
başlayan Sibirya bizi burada hiçbir biçimde ilgilendirmez; 
çünkü kuzey bölgesi, daha önce belirtildiği gibi, Tarihin dışında 

yatar.”2

 Mum ışığında okurken bu paragrafa denk gelen 
Dostoyevski’nin şaşkınlığını bir hayal edin. Avrupa’da kimsenin 
onun bir fikir için –uğruna ölüm cezasına çarptırılıp sonra da 
sürgüne gönderildiği bir fikir için-- acı çekmesini önemsemediği 
gerçeğiyle yüz yüze geldiği andaki çaresizliğini hayal edebiliriz. 
O Sibirya’da, tarihsel olarak kabul edilebilir olanın dışında olan, 
dolayısıyla da, Avrupa’nın bakış açısına göre, kefaretle bile 
kurtarılamayacak3 olan bir yerde acı çekiyordu. Dostoyevski, 
yalnızca Sibirya’ya sürgün edilmemiş, aynı zamanda hiçliğe 
indirgenmiş olduğunu hissediyordu. Buradan onu ancak bir 
mucize –Hegel’in ve modern Avrupa’nın tamamen imkânsız 
olduğuna inandığı bir mucize-- kurtarabilirdi. Avrupa’nın ruhu 
Tanrı’nın varlığını gür bir sesle onaylıyor ancak Tanrı’nın 
yalnızca evrensel buyruklar değil, kişiye özel biricik kararlar 
da verebileceği fikrini reddediyordu. Doğal hukuku diğer bütün 
hukuk türlerinin üzerine koyan –ve Dostoyevski’nin daha 
sonradan söyleyeceği gibi, iki kere ikiye başkaldırma olasılığını 
reddeden-- Avrupa ruhu, modern anayasal devleti kabul etmiş, 
onun sonsuz geçerliliğini ilan etmiş ve hiçbir yasanın hukukun 
yaratılışını yönetemediğini unutmuştu.
 Muhtemeldir ki, Dostoyevski tarihten koparılıp atıldığını 
öğrendiği (ve bu anlayıştan incindiği) zaman, katıksız 
varoluşun tarihsel olarak anlamlandırılamayacak ve tarihte iz 
bırakmayan boyutları olduğuna karar verdi. Katıksız varoluşun 
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ağırlığını hisseden, onu yaşayan bir insan tarihten sürgün 
edildiği zaman, onu Semey’de de Berlin’dekiyle aynı ağırlık 
ezer. Tarihsel varoluşun sınırlarını bilmek için tarihin dışına 
adım atmak gerekir. Ancak bu adımın mümkün olabilmesi 
için, mucizeler de mümkün olmalıdır (çünkü onlar zaman ve 
mekânı aşar). Eğer Hegel kıta büyüklüğünde bölgeleri tarihsel 
olarak kabul edilebilir olandan silebiliyorsa, bu demektir ki 
tarih bitimlidir, tanrısal değil: Kendisinin ötesinde bir şey 
tarafından sınırlanmaktadır. Gerekli olan imkânsız olanla sınır 
komşusudur, doğal olan doğaüstüyle, yasal olan keyfî olanla ve 
siyaset ilahiyatla. Sınırın öte yanındaki içeri girmenin yolunu 
bulabilir. Ancak bize içimizden dokunanı dışlayabiliriz.
 Dostoyevski’yi mucizelere inandıran büyük ihtimalle 
tarihten sürgün edilişiydi. Şu acımasız temel ilkeyi de yine 
sürgünde öğrendi: Tarih özünü ilk önce dışarı attıklarına açık 
eder. Hegel felsefe tarihi üzerine derslerini on yılda verdi, ancak 
bu ilkeyi, bu kanunu keşfedemedi. Dostoyevski’nin düşünmek 
için on yıla ihtiyacı yoktu. O modern tarihin özünü kendi 
canında deneyimlemişti. O öz şuydu: Aydınlanma’ya kadar 
hiçbir kültür acıyı bu kadar derinden reddetmemişti, ancak acılar 
bunun sonucunda dinmemişti. Modern kültürün görünmeyen, 
gizli ıstırabı kendini ancak aydınlanmanın sınırları görünür 
olduğunda açık ediyordu—yani yalnızca tarihten koparılıp 
sürgün edilenlere görünüyordu.
 Mümkündür ki, Dostoyevski şu satırları Hegel’in Sibirya 

hakkındaki katı yargısını okuduktan sonra yazmış olsun: “[K]
im bu mahvolmuş kalplerin derinliklerine inip bütün dünyadan 
saklanmış şeyleri okuduğunu söyleyebilir ki? ... Evet, suç 
belirli, basmakalıp bir görüşten doğmaz sanırım; suç felsefesi 
tahmin edildiğinden biraz daha güç anlaşılır.”4 Bu mahvolmuş 
ruhlar, “her hakları ellerinden alınarak toplum dışına atılmış 
ve bu atılışın sonsuza dek çıkmayacak bir belirtisi olarak 
yüzleri damgalanmış canilerdi”5 der Dostoyevski. Bu hatırat, 
Ölüler Evinden Anılar, olabilecek en cüretkâr başkaldırıyı 
ifade eder: Kovulmuşların, bir anlam bulamayanların, eve 
dönüş umudunda bile bir anlam bulamayanların başkaldırısı. 
Ancak bu kitap yine de ne bir politik başkaldırı manifestosu, 
hatta ne de bir ahlaki incinmenin bildirisidir. Kitabın meydan 
okuduğu şey varoluştur—ya da en azından, seküler tarihçilerin 
ortaya koyduğu şekliyle varoluş. Hegel gibilerinin yazdığı tarih 
dünyevi ıstırabın eninde sonunda yok olacağını ima ediyordu, 
Ölüler Evinden Anılar işte bu felsefeye duyulan tiksintinin 
incilidir. Dostoyevski’nin kitabını bir bütün hâlinde tutan şey 
açıklayıcı ve öngörücü diyalektik değil, acı ve ağıttır. Kitaptan 
yayılan umut, mucize inancı, çaresizliğinin derinliğiyle doğru 
orantıda artar. 
 Elbette, Sibirya aleyhindeki bu yargı Semey’deki bir 
okuyucunun beklemeyeceği bir şey değildi. Bu yargıya varan 
yol öylesine kusursuz ve mantıklı bir şekilde hazırlanmıştır ki 
Hegel’in çıkardığı sonuç estetik tatmin bile sunabilirdi, daha 
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iyi ve insancıl bir biçimde yazılmış olsaydı. Hegel’in savlarının 
temeli şu cümledir: “[K]im dünyaya ussal olarak bakarsa, 
onu ussal olarak görür ve ikisi birbirlerini karşılıklı olarak 
belirler.”6 Veya belirlemez, diye yanıt verebilirdi Dostoyevski, 
odasının duvarındaki küçük, çerçeveli aynaya bakarak. Aynanın 
içinden kimse bakışınıza karşılık vermez. Ara vermeden kendi 
gözlerinizin içine bakmayı bir deneyin: Yabancı bir gözküresi 
görürsünüz, cansızca hiçliğe bakan. Bu göz ne dışarı ne de 
içeri bakar. Ölüdür o, hareketsizdir, hatta yeterince uzun süre 
izlerseniz, hayalete benzer.
 Kendi kendine ussal olarak bakan dünya—Hegel’in bu 
metaforu çok çekicidir ve ilk kez duyduğunuzda Tanrı’dan gelen 
bir esin kadar aşikâr görünür. Ancak bu metaforun bağlamını 
ve önvarsayımlarını incelediğinizde şunun farkına varırsınız: 
Hegel’in akıl yürütmesi zorlanımlıdır—bastırılmış duygu ve 
düşünceler, batıl korkular ve en mantıksız kaygılar onu usa 
bir şamandıraya tutunur gibi tutunmaya zorlamıştır. Adeta 
bir akıntıya kapılıp gitmekten korkar. Hayatını çevreleyen 
ve önceleyen zenginliği tasnif (kontrol) etmek amacıyla bir 
tarih yaratmış ve bunu, bir file veya kafes gibi, bir olasılıklar 
deryasının üzerine atmıştır. Bunu yaparkenki aracı felsefedir, 
felsefe tarihi “bir gereç gibi ele alır, onu olduğu gibi bırakmaz, 
tersine Düşüncelere göre düzenler ve söylendiği gibi onu a 
priori kurar” (14). Tarih kurgusunun, Hegel’in tarih üretiminin 
asıl rolü, varoluşun “nesnel” bir resmini sunmak değil, onu 

kuranı, tarih mühendisini tasarlanamayan ve inşa edilemeyene, 
anlamsız ve mantıksıza batmaktan korumaktır.  
 Hegel tarihin kendisinin ne olduğunu açıklamaz. Ders 
dizisinin açılış cümlesi şüphe uyandırıcı biçimde anlamsızdır: 
“[Tarih ve dünya tarihi] açısından hiçbir açıklama gerekme[z], 
çünkü kavramları kendiliğinden açıktı[r]” (14). Hegel’in tarih 
felsefesi üzerinde çalıştıkça, tarihin nitelikleriyle ilgili tek bir 
söz bile etmeye isteksiz olduğu --sanki batıl bir inanç onu bu 
konuyu açmaktan men ediyormuşçasına-- son derece açık hâle 
gelir. Bana öyle geliyor ki, Dostoyevski en başından itibaren 
Hegel’in felsefesinin bastırılmış, örtülü ve gizlenmiş olanın 
felsefesi olduğunu anlamıştı. Bu tarih felsefesini tasavvur 
edebilmek için Hegel’in gözlerini kapaması gerekmişti. 
 Eğer gözlerini açık tutmuş olsaydı Hegel ne görürdü? 
Sınırsız çeşitlilikle dolu bir tuval. Etrafında şunların olduğunu 
biliyordu: “İnsan zihnini meşgul edebilecek ve ilgilendirebilecek 
her şey, iyiye, güzele ve yüceye dair her his oyuna dahil olur; her 
yerde bizim de onayladığımız ve gerçekleşmesini dilediğimiz 
amaçlar peşinde koşan başkalarını görürüz ve onların umutlarını 
ve korkularını paylaşırız”7. Peki, bütün bu renklilik ve faaliyet 
neden görmezden gelinmeliydi? Çünkü, diye cevap verir Hegel 
(şüphe uyandıran bir aceleyle), bütün bu bolluk olasılıktan 
ibarettir. Hegel kendini açığa vuruşunu kısa bir sonsöze indirger:
 Dünya tarihinde, karşımızda en gelişmiş biçiminde 
kötülüğün somut bir imgesini görürüz. Eğer büyük bireysel 
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olaylar yığınına bakacak olursak, tarih bireylerin ve milletlerin 
kurban  edildiği bir sunak gibi görünür; en asil ve en güzel 
olanın yok edildiğini görürüz. Gerçekte  hiçbir kazanım 
olmamış gibidir, ancak şu ya da bu fani ürün kalmıştır, bunlar 
da şimdiden  üzerlerinde çürümenin izini taşımaktadırlar ve 
yakında yerleri kendileri kadar fani bir  başkası tarafından 
alınacaktır.8 
 Tarihin bütün renklerinin ve bolluğunun ortasında, 
felsefenin dikkate almasına değmeyen “bir sunak”  –yani, lafımızı 
esirgemeyelim, bir mezbaha-- bulunur. Zekâ, diye yazar Hegel, 
bireylerin yaşadığı acıları gözlemlemek için işine ara veremez: 
“Çünkü özel erekler evrensel bir erek içinde kaybolur” (43). 
Dostoyevski’nin bunu okuduğu zaman verdiği tepkiyi hayal 
edin. Dünya tarihi hakkında yazarken, dünya tarihinin en derin 
özellikleriyle ilgili hiçbir şey söylememeli miyiz? Akıl adına, 
yaralanma deneyimini görmezden mi gelmeliyiz—acı çekme, 
kendini kurban etme, anarşi gibi, insanoğlunun efendisi değil de 
kölesi olduğu her türlü şeyin deneyimini? Hegel her şeyden önce 
bir efendi gibi hissetmek istiyordu, çünkü bir efendi kölesinden 
daha mutludur; ancak bu ereğine ulaşmak için dünyayı kendi 
zevkine ve emellerine göre yeniden tanımlamak zorundaydı. 
Felsefesini us üzerine yapılandırmaya çalışmış olsa da, bu 
yapının en derin temelleri ussal değildi. Hegel’in felsefesinde 
üstü örtük biçimde, zafer kazanmaya ve bunun getirebileceği 
mutluluğa duyulan zayıf bir arzu vardır. Dostoyevski’ninki gibi 

dikkatli bir göz, burada gizli olan acı ve ölüm, hayal kırıklığı ve 
kayıp verme deneyimlerini fark edebiliyordu.
 Arzular, içgüdüler, kaygılar, korkular, bastırılmışlıklar, 
yadsımalar: Felsefi tarih yazımının bütün bunlarla ilişkisi, 
parlatılmış, kar beyazı, evcil bir Roma heykelinin kopyası 
olduğu Yunan heykeliyle ilişkisi kadardır. Ancak yüzeyin altında 
kaynayan bir şeyler –bir çamur-- vardır ki, ince çatlaklardan 
geçerek mermeri bile boyayabilir. Hegel, Hukuk Felsefesi’nde9 
dünya tarihinin adaletin, erdemin, haksızlığın, şiddet ve suçun, 
becerilerin, güçlü ve güçsüz tutkuların, suçluluk ve masumiyetin 
ötesinde durduğunu yazar—yani “yaşam” dediğimiz her şeyin 
ötesinde. Neden bazı milletler dünya tarihine dâhil değildir? 
Dâhil olanlar mutluluğa, şan ve şerefe, başarıya sahiptir. 
Hegel’in Protestan gözünde mutluluk, şan-şeref ve başarı iyi 
ayartıcılardır. Acı ve ölümden daha çekici oldukları kesindir—
ancak dolaysız yoldan (yani özgürce) açığa vurulmadıkları 
takdirde, zarar görür ve bozulurlar. Hegel mutluluğu usa 
bağımlı kılıyorsa bunun nedeni korkudur. Mutluluğa sıkı sıkıya 
yapışır çünkü mutsuzluğa kafa yormak istemez. Şan ve şerefi 
yüceltir çünkü yenilenlerin acısıyla yüzleşmek istemez. Ve 
Hegel’in mutluluğa saplantılı olmasının nedeni her şeyin geçici 
olduğundan emin olmasıdır—usun bile.
 Usa yapışanlar eninde sonunda mantıksızlığa kurban 
giderler, hem de asıl amacı özgürce yaşamak olanlardan çok 
daha hızlı ve dikkat çekici bir biçimde. Us özgürlüğün yaratıcısı 
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veya efendisi değildir—usun özgürlükte bir payı vardır ancak. 
Özgürlük belirleyicidir; us özgürlüğün bir aracıdır, nedeni 
değil. Ussal ve usdışı olan her şey bu ortamların sınırları içinde 
var olur. Öte yandan, insanoğlunun biricik tanrısal öğesi olan 
özgürlük, usun da usdışının da ötesindedir. Ancak beni aşanı 
bularak özgürleşirim. Kendimi kaybettiğim yerde bulurum.
 Özgürlüğün konumu çeşitli şekillerde tanımlanabilir, 
ancak ona ussal (mantıklı) denemez. Hegel dünya tarihini, 
Tanrı’yı ve mutlak tini (veya hepsinin ortak paydasını) usa 
hizmetkâr kılarak özgürlüğe sırtını dönmüştür. Usa uygun 
özgürlük, özgürlük değildir. Ussal olan us tarafından sınırlanır. 
Özgürlük ise sınırsızdır (yoksa özgür olamaz).
 Tanrı’nın kalbi olmadan Tanrı’nın adı: Us, dünya tarihini 
açıklama temeli olarak kurtuluşun10 yerini aldığında, tanrısallık 
insan gözetimine verilmiş, yani usulca siyasetin otoritesi altına 
sokulmuş oldu. Bu durumun bir semptomu Hegel’in Bütün’le 
ilgili açıklama arayışıydı; her şeyi, açıklanamayanı bile 
açıklama arayışı. Modern sekülerleşme yasasına itaat ederek, 
Hegel her fırsatta (insan zihninin almadığı ve siyasetin ötesinde 
olan) “sonsuz”la ilgili açıklama yapıyordu. Siyasete ilişin 
olarak açıklanamayan her şeyi ise bastırdı. Örneğin Germen 
kabilelerinden bahsederken şöyle bir açıklama yapmıştı: Her 
ne kadar topluluk halinde yaşamışlarsa da, bu topluluklar siyasi 
değildi, bu yüzden de “tarihsel sürecin dışında yaşamışlardı.”11

 On sekizinci yüzyılın ikinci yarısında her bir kültürel 

ve teolojik mesele siyasi olarak yeniden tanımlanırken 
özgürlük zarar gördü. Daha doğrusu (sonsuz olan şey zarar 
göremeyeceğine göre) dikkatler özgürlükten uzağa çekilmişti. 
Elbette siyasi çözümlere olan inancın üstü örtük biçimde 
dinî, hatta teolojik, etkileri vardır (Juan Donoso Cortés’in 
on dokuzuncu yüzyılın ortalarında söylediği gibi: Arkasında 
teolojik meseleler saklanmayan hiçbir siyasi mesele yoktur). 
Ancak teolojik (ilahi özgürlüğü soruşturan) meseleler disiplin 
ve denetimle ilgili sorular tarafından arka plana itildiği için 
aşkınlığa olan inanç daha az ilgi çekici hâle gelmişti. 
 Her ne kadar Tanrı sözcüğü Hegel’in eserlerinde 
(ve günümüzdeki Batı yazınında) en az us kadar sık geçse 
de, bu bağlamda Tanrı, arkasına tanrısal olmayan ne varsa 
tıkıştırılacak bir imgedir. Hegel’in tarih felsefesi —bu felsefeden 
çıkarabileceğimiz temel ilke-- şudur: Tarih kişiler tarafından 
kendi temayüllerine ve kendi us standartlarına göre yaratılır 
(tabii bu standartlar, onların –kendilerine göre başka standartları 
olan-- siyasi rakipleri tarafından usdışı kabul edilir). Tarihi 
bu şekilde yazmak usdışı, açıklanamaz ve kontrol edilemez 
olarak sınıflandırılan bakış açılarının dışarda bırakılmasını 
gerektirir. Hegel’in döneminden başlayarak siyaset, hem bütün 
insanları kapsayan bir kucaklayıcılık, hem de dışlama, bölme 
ve bütün insanları kapsayan baskıcılık demek olmuştur. Carl 
Schmitt’in dediği gibi, orta sınıf bir Tanrı ister ancak bu Tanrı 
uzak ve kendi hâlinde olmalıdır; yönetme otoritesi olmayan 
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bir yönetici ister; özgürlük ve eşitlik talep eder ama zengin 
ve eğitimlilere iktidar verir (zenginlik ve eğitim fakir ve 
eğitimsiz olanların sömürülmesini haklı çıkarırmış gibi); aileye 
dayanan aristokrasiyi ortadan kaldırır ama ticari aristokrasinin 
egemenliğini destekler; ne kral ne de halk egemenliğine yetki 
verir. Biz de Schmitt gibi şunu sorabiliriz: Burjuvazi gerçekte 
ne ister?12 
 Özgürlükten bahsetmek ancak, geçicilik ve durumsallık 
değil de sınırsızlık ve aşkınlık ön plana çıktığında mümkündür. 
Usun Tanrı’sı özgürlüğün değil siyasetin, fethin ve sömürgeciliğin 
Tanrı’sıdır. Modern Tanrı’nın dini sekülerleşmedir. Hegel’in 
bakış açısından bakıldığında tarih bir sekülerleşme hikâyesidir 
ve Sibirya’nın bu hikâyede bir rolü yoktur. Ancak Hegel’in 
Sibirya hakkında söyleyecek bu kadar az sözü olmasının nedeni, 
daha önce (aynı şekilde konuyla ilgisiz bulduğu) Afrika’dan 
bahsetmiş olmasıdır. Usun misyoneri Hegel, Afrika’yı öylesine 
keyif alarak, öylesine şiirsel bir esinle tarihin dışına sürgün 
etmiştir ki, bitirinceye kadar yaratıcılığı tükenmiştir. Ancak 
Afrika hakkında söyledikleri Sibirya için de geçerlidir. Her iki 
durumda da sorun hem çekinme hem de dehşettir: Anlaşılmaz 
olandan çekinir, karanlıktan duyduğu dehşetle geri çekilir. 
 Çekingen ve dehşete düşmüş, ancak bir yandan da 
birdenbire tutkulu: Afrika ve Sibirya’yı reddederek Hegel açık 
bir biçimde kendisinin de hissettiği duyguları istismar eder ve 
yadsır. Bu kadar şiddetle reddettiği canavar kendi egosudur, 

kendi karanlık yüreğidir. Sözde Afrika’da yaşanan sınırsız zulmü 
ayrıntılandırışındaki coşku –durmaksızın vaka üstüne vaka 
anlatışı, içlerinde herhangi bir güzellik, haz veya hayret verici bir 
şey bulmadan anekdotlar, korkunç hikâyeler sunması-- Hegel’in 
(güvenlik içinde yaşadığı Berlin’de) korktuğu şeyin Afrika 
olmadığını, onun kendi içgüdüleriyle savaş hâlinde olduğunu 
kanıtlar. Özgürlük deneyiminden bir ışık yılı uzakta, yanılabilen 
bu filozof, kendisi için bir terapi olarak bir tarih felsefesi, bizzat 
varoluşun bir açıklamasını icat eder. Ancak yine de gönlünün 
derinliklerinde asıl özlemini çektiği şeyin, Rimbaud veya Genet 
gibi şunu diyebilmek olmuş olması mümkündür: Ben siyahım.
 Hegel, Afrika ve Sibirya’yı şiddetle reddedişinin ardında 
Tanrı’yı öldürmeye yönelik gizli bir arzu saklıyordu. Hegel 
açıklanamazı açıklamaya ve böylece de onu ortadan kaldırmaya, 
muktedir olduğu kuruntusunun bir kurbanıydı. Kendi kendisini 
kösteklemek, kendi içindeki, bilinmeze, sınırsıza ve ölçülemeze 
duyulan kadim (ve ilahi) özlemi reddetmek zorundaydı. Afrika 
hakkındaki sayfalarını bir karıştırın: Bir yanda idam edilmeye 
ve ortadan kaldırılmaya yazgılı siyahları göreceksiniz, diğer 
yandaysa ruhu sakatlanmış, sürekli korkan bir beyaz adam. 
Parıldayan saf altından korkar bu adam; çocuklardan korkar; 
geceden; ölülerden; hakarete uğradıklarında kendilerini öldüren 
o siyah kahramanlardan korkar; kadınlardan korkar, Kleist’ın13 
fillerle savaşan Penthesilea’sı14 gibi öldürmeye muktedir 
kadınlardan; Afrikalı kralların yanında oturan cellatlardan 
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korkar; kendisi gibi ölmek için doğdukları halde, yaşamlarına 
katlanmanın tamamen farklı yollarını seçen bu ne yapacağı 
belli olmaz varlıklardan korkar. Cesaretleri sınırsız olup kendi 
yaşamlarını tutkuyla heba edebilenlerden korkar. Ayrıca –
şaşırtıcı biçimde sinirli ve sabırsız tonuna bakılacak olursa-- öyle 
görünüyor ki kendi korkusundan da korkar. Zekâ ile baş edemediği 
her şeyden korkar. Hepsinin de ötesinde, Hegel Tanrı’dan 
korkar—Tanrı’nın kontrol edilemeyen, sarsıcı özgürlüğünden. 
Afrika’yı bertaraf etme işlemini tamamladığında, şöyle rahat 
bir nefes alması şaşırtıcı değildir: “Bunlarla daha sonra sözünü 
etmemek üzere Afrika’yı bırakıyoruz. Çünkü dünya-tarihsel bir 
bölge değildir.”15

 Yıl 1864. Yeraltından Notlar’ın kahramanı aklındakileri 
söyler: “Kısacası, genel tarih hakkında pek çok şey, hasta bir 
muhayyileden ne doğarsa hepsi söylenebilir. Yalnız temkinli 
[ussal] hareketten bahsedemezsiniz. Daha söze başlar başlamaz 
laf ağzınıza tıkılır.”

16
 Dostoyevski’nin bu satırı yazarken kimi 

düşündüğüne şüphe yok. Acı çekişimizin günün birinde bir 
açıklaması olacağına duyulan evrensel güven kaybolduğundan 
beri, insanlık korku ve dehşet içinde yaşadı. O zamandan 
günümüze, insanlığın geneli –Hegel vakalardan yalnızca 
biridir-- tarihi bir çeşit teselli, eğitime ve insanlığın sürekli 
gelişimine bağlanan umudun bir cisimleşmesi olarak kurguladı. 
Usa olan inatçı inanç Tanrı’nın yokluğundan duyduğumuz 
endişeye dayanmamıza yardımcı olur. Ancak birisi –mesela 

Dostoyevski, mesela Nietzsche-- tarihe inancın kırılganlığını 
ortaya koyup tarihin bir kurgu, bir kendini koruma amaçlı körlük 
mekanizması olduğunu ifşa ettiğinde, her şey dağılıverir: Us da 
gider, bilime duyulan güven de. Tanrı sürgüne gönderildiğinde 
Tanrı’nın yerini dolduracak ne kalır?
 İlahi bir şakanın sonucu olarak Dostoyevski Sibirya’da 
– Tanrı’nın bile unuttuğu sanılan, kuş uçmaz kervan geçmez 
bir sürgün yerinde-- Tanrı’nın varlığından ve aşkınlığın, aşkın 
öneminden emin oldu. 1849’un Noel arifesinde, idamını saran 
komediden iki gün sonra, St. Petersburg’dan yola çıktığında 
yolu yalnızca yortu için süslenmiş başkentten değil (sırtını 
döndüğü) Avrupa’dan da uzağa düşüyordu. Ural Dağları’nı 
aşarken adeta Avrupa’nın hem mekânından hem de zamanından 
(tarihsel zamanından) ayrılmıştı. Dört sene sonra bir mektupta 
anımsadığı gibi: 
 Uralları aşmak üzücü bir andı. Atlar ve üstü kapalı 
kızaklar kar yığınlarına saplandı. Tipi  vardı. Geceydi, dışarı 
çıkıp adamların kızağı saplandığı yerden kurtarmasını bekledik. 
Her  yanımız kardı; fırtına bütün şiddetiyle devam ediyordu. 
Burası Avrupa’nın sınırıydı— önümüzde Sibirya ve gizemli 
kaderimiz, arkamızda bütün geçmişimiz duruyordu.  
Kederlendim ve gözyaşlarına boğuldum.17

 Yine de, bu mektup, Dostoyevski’nin Asya’daki “gizemli 
kaderi”nin ona Avrupa’da –yurdunda-- eline hiç geçmeyebilecek 
bir avantaj sağladığını ima eder biçimde devam eder. Acısı ve 
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çaresizliği ölçülemez hale gelmiş ve sınırsızlığı tecrübe etmesine 
neden olmuştur—yani Tanrı’yı. Avrupa’da deneyimlemiş 
olabileceği her şeyden vazgeçerek şöyle yazar:
 Sana bu dört yılda ruhuma, inançlarıma, zekâma ve 
yüreğime ne olduğunu anlatmayacağım.  Anlatması çok 
uzun sürerdi. Ancak sayesinde acı gerçekten saklandığım kendi iç 
benliğimle  sürekli iletişim içinde olmak meyve verdi. Şimdi 
daha önce hiç düşünmediğim türden birçok  gereksinimlerim 
ve umutlarım var. Ama sanırım bu söylediklerim fazla gizemli 
duruyor, o  yüzden konuyu kapatalım.18

 Ve birkaç satır sonra: “Hayatımdan tatmin duyuyorum.” 
Yıl 1854’tür, sürgün yıllarının ortası—mektup belki de 
Wrangel’le bir günlük sinir bozucu bir Hegel çalışmasının 
ardından yazılmıştır.
 Ama bu “gizem” ne olabilirdi? Dostoyevski bu deneyime 
bütün bir kitabı adamıştır. Buna Ölüler Evi başlığını vermiş 
olması tuhaftır, çünkü içinde yalnızca yaşayanlardan bahseder, 
yazdıklarından hiçbirinin idam edilme tehlikesi de yoktur. 
Gözlemlenen birçok yüz ölmüş değil, lanetlenmiş izlenimi 
verir. Lanetlenmişler: Yalnızca siyasi hükümle Sibirya’dan 
Avrupa’ya veya Hegel tarafından tarihin dışına sürgün edilmiş 
olanlar değil, aynı zamanda kurtuluştan cehenneme sürülmüş 
olanlar. Bu cehennem Dante’nin Inferno’sundan çok da farklı 
değildir (bir yüzyıl sonra, yine Sibirya’da Osip Mandelstam19 da 
kendini böyle avutmuştur). Dostoyevski bu kitapla cehennemin 

İncil’ini yazmıştır—hemen hemen bir kuşak önce William 
Blake’in, Cennet ve Cehennemin Evliliği’ni20 sonlandırırken, 
bizzat kendisinin bu gönülsüz dünyaya getireceğini söylediği 
bir İncil’i. Peki ama niçin? Blake’in Jerusalem’de verdiği 
yanıt: “İnsanın bir çeşit dini olmalıdır ve olacaktır: Eğer 
İsa’nın dininden olmazsa, Şeytan’ın dininden olur ve Şeytan’ın 
tapınağını inşa eder, Şeytan’ı Tanrı ilan eder ve Tanrı adı altında 
Şeytan’a tapmayan herkesi yok eder.”
 Dostoyevski’nin kitabında cehennemi buluruz—yalnızca 
cehennemi. Ama eğer Dostoyevski arafın ve hatta cennetin 
varlıklarından da emin olmasaydı, cehennem bu kadar canlı 
ve anlaşılır şekilde tasvir edilemezdi. Araf ve cennete tek bir 
sözcük bile ayrılmaz, ancak cehennemi ölçülemez olarak 
nitelemesi onun sınırsızın arayışı içinde olduğunu gösterir. 
Kuşkusuz, bir psikolog olarak Dostoyevski bir dâhiydi; ancak 
Sibirya cehennemini betimleyişi özellikle heyecan verici 
değildir—bunun nedeni onun iyi bir gözlemci olmayışı değil, 
yetersizliğin, sınırlamaların, kusurluluğun ötesine, ilahi olana 
bakıyor olmasıdır. Kitabında Tanrı sözcüğünü nadiren kullanır, 
ancak tarihten cehenneme, ilahi yokluğun açık olduğu bir yere 
yuvarlanmışken, nihayet Tanrı’yı bulmak için gerekli şartları 
karşılıyordu. 
 Dostoyevski’ye göre cehennemden kurtuluş mümkündür, 
ancak cehennemsiz kurtuluş mümkün değildir. Vsevolod 
Solovyov’a (filozof Vladimir Solovyov’un kardeşi) söylediği 
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gibi: Sibirya’da yaşam onun için “büyük bir mutluluk” olmuştur, 
burada “cezai kölelik” altında güzel ve mutlu yaşamaya ve İsa’yı 
anlamaya başlamıştır. (Sözlerini Solovyov’un da Sibirya’ya 
düşmesini dileyerek sonlandırır.) Başka bir tanıdığı olan A. 
P. Milyukov da Dostoyevski’nin sürgün yoluyla Rus insanını 
daha iyi tanımasına ve kendi kendisini daha iyi anlamasına izin 
verdiği için kadere minnettar olduğunu söylemiştir. Raskolnikov 
da Sibirya’yı kurtarıcı olarak görür: Oradaki hayatı “bir insanın 
yavaş yavaş yenilenmesinin, yeni bir hayat bulmasının, bir 
dünyadan başka bir dünyaya geçmesinin, hiç bilmediği yepyeni 
bir gerçekle tanışmasının öyküsü”dür--Suç ve Ceza bu şekilde 
biter.
 Hegel’in bilinmeyen bir dünyayı deneyimlemek arzusu 
hiç yoktu, işte bu yokluk onu Dostoyevski’den ayıran en büyük 
şeydir. Hegel Tanrı sözcüğünü Dostoyevski’den çok daha sık 
kullanmışsa da mevcut, tanıdık dünyadan başkasının gözler 
önüne serilmesine, gelişmesine, ilerlemesine izin vermez. 
Hegel’e göre aşılması gereken hiçbir uçurum yoktur; onun için 
geçişler hep sorunsuz, yalındır. Bu yüzden diyalektik yönteme, 
mevcut ve verili olanla yetinmekte kullanılan bu rahat ussal araca 
bu kadar bağlıdır. Kierkegaard diyalektik için söyle diyecektir: 
“Oysa uzlaştırma [diyalektik] Hegel’e göre her şeyi açıklaması 
umulan bir kuruntudur ve aynı zamanda bu, Hegel’in hiçbir 
zaman açıklamaya çalışmadığı tek şeydir.”21 Hegel diyalektik 
konusuna hiçbir zaman açıklama getirmedi çünkü bu konu onun 

bastırma aracıydı—sessizce görmezden gelme aracı. Diyalektik 
bir evrensel açıklama ilkesi olduğu gibi, aynı zamanda da 
Tanrı’yı azletmenin bir yoluydu. 
 Hegel cehenneme aşina değildi. Kader onu 
(Dostoyevski’nin tersine) şımartmıştı, hem zaten kendisi de 
bir prensip meselesi olarak cehennem fikrine direniyordu. 
Ussallığın hizmetindeki sekülerleşme bireyi aşkınlıktan 
tamamen alıkoyar—yalnızca Tanrı’dan değil şeytandan da, 
cennetten olduğu kadar cehennemden de. 
 Dostoyevski Sibirya’nın bütün dehşetleriyle cehennem 
olduğundan asla kuşku duymadı, buna rağmen bu sürgün için 
kaderine şükretti. Acı çekti, ama acısı kurtarıcıydı; onu tarihten 
ve gri ustan ayırdı.22 Daha yükseğe çıkmak üzere düşmüştü; tıpkı 
Sibirya’daki, anlaşılması zor bir biçimde “bir çeşit umutsuzluk” 
umduklarını söylediği o mahkûmlar gibi.
 Daha sonraları romanlarında Dostoyevski Avrupa’yı, 
çağdaş uygarlığı, uygun ve normatif görünen her şeyi, 
cehenneme benzer biçimde betimleyecekti. Sibirya cehennemin 
ta kendisiydi çünkü kutsallığın tohumlarını taşıyordu—dehşet 
orada yüzeye çıkmıştı, açık ve ölçülemez bir hâlde. Avrupa 
ise Dostoyevski’ye cehennemsi baskısından ötürü dehşetengiz 
görünüyordu: Modern kültürün kendi kendisine dayattığı, 
kutsallığın, acının, ölümün ve kurtuluşun bastırılmasından –
bunlara kayıtsız kalınmasından-- ötürü. Cehennem gündelik 
ve gride, olağan ve ortalamada seçilebiliyordu. Dostoyevski 
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ya şeytansı bir psikologdu, ya da meleksi. “[H]epimiz yaşamla 
bağını az ya da çok kaybetmiş, kör topal idare eden insanlarız” 
dedirtir Yeraltından seslenen adamına. “Hatta yaşamdan öyle 
kopuğuz ki, gerçek ‘canlı hayata’ karşı adeta tiksinti duyuyor, 
bize hatırlatılmasına dahi katlanamıyoruz.”23 Bütün renkleriyle 
resmedilen Sibirya cehennemi, Avrupa’nın gri cehenneminin 
zıttıdır—bu ikinci cehennem yirminci yüzyılda Kafka’nın ve 
Beckett’in yazınında, Andrey Tarkovski’nin filmi Stalker’da 
kendini yeniden gösterecektir: “Benlik”in mekanize olmuş, bu 
nedenle de kişisel olmayan, imhası. 
 Luis Bunuel bir keresinde, yarı ciddi, kendi zamanında 
imanın evrenselliğinin sona erdiğinin, çünkü kilisenin cehennemi 
kimsenin ciddiye alamayacağı kadar abarttığını söylemiştir. 
Şimdi geriye dönüp yirminci yüzyıla bakarsak, belki de kiliseyi 
bu suçtan temize çıkarabiliriz. Mesele kilisenin abartması 
değildi. Gerçeklik eski cehennem algısını çok geride bırakmış, 
sonra da onu griye boyamıştı. Grilik alev dilimlerinden, zift 
göllerinden ve iblislerin dirgenlerinden daha korkunçtur, 
çünkü grilik hem yakınlık, hem de kaçmanın imkânsızlığının 
göstergesidir. Griliğe üstün gelmenin hiçbir yolu yoktur. Gri 
bir cehennem fark edilmeksizin her imgelemi aşar ve hayal 
edilebilen her şeyi mümkün kılar. 
 Her şeyi—kendi imhası da dâhil. Avrupa uygarlığı 
daha önce hiç şu anda, yeni binyılımızda olduğu kadar üstün 
hissetmemişti ve bu his bazılarımızı huzursuz ediyor. Çünkü 

Avrupa uygarlığının varlığı hiç bu kadar tehdit altında olmamıştı. 
Üçüncü binyılda bir tehlike, sınanma ve kıyamet havası 
var (eski düzenin onarımı [apocatastasis] olmadan kıyamet 
[apocalypse]). Bu durum Tanrı’nın gözlerini bizden başka 
tarafa çevirdiğinin işareti olmalıydı. Hepimiz hissedebiliyoruz: 
Birey hiç bu kadar kayıtsızca hâlinden memnun olmamıştı—
kendi başına bırakılmış, nihayet ne isterse yapabilen sorumsuz 
bir çocuk gibi. Ancak gece olunca çocuk bu özgürlükle ne 
yapacağını bilemez; önce korkmaya başlar, sonra da panikler. 
 Alacakaranlık, sonsuz uzamın sessizliği, Pascal’ı bilinen 
bir dehşetle doldurmuştu. Merkezsiz dünya Nietzsche’nin 
korkuyla titremesine sebep olmuştu ve Heidegger, belki de 
son gerçek inanan, bütün inancını tek bir Tanrı’ya adadı, ancak 
bunu öyle bir çaresizlikle yaptı ki umudunun kırılganlığı açıktı. 
Bizse filozofların korkularına, titremelerine ve çaresizliğine 
karşı duyarlılığımızı yitirmişiz. Bir zamanlar hayal edilemez 
olan bugün gerçek oldu. Uygarlığımız kontrol ve egemenliğin 
ötesindeki meselelerde köklerini unutmuşa benziyor. Ancak 
seküler (her şeyden önce de teknik) başarımız sayesinde bir 
uygarlık olarak haklı çıktığımızı hissediyoruz. Hegel’in haksız 
iddiaları Dostoyevski’yi ağlatmıştı, bizse daha bile kötüsüyle 
karşı karşıyayız. Bizi neler bekliyor?
 Nietzsche başarılı olduğumuz hissinin Tanrı’yı 
öldürmekten kaynaklandığını iddia etmişti—ve bu süreç 
(sekülerleşme) gösterişli değil belli belirsiz bir biçimde meydana 
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gelmişti. Tanrı’yı öldüren hırs –kuşatıcı çözümler arayışımız-- 
başlangıçta Tanrı’nın bile rızasını kazanabilirdi. Bu hırs çözüm 
bulunamayacak yerlerde de çözümler aramaya başladığımız 
zaman, aşkınlık pratik bir sorun olarak yeniden tanımlandığı 
zaman, kibre dönüştü.
 Modern uygarlık bütün inancını pratik çözümlere, 
teknolojiye bağlıyor ve iyimserliğini tehdit eden her tehlikeyi 
sessizce göz ardı ediyor. Dehşet işlevsel bir hata, hayran 
olmamamız gereken her şeyin bir hatırlatması. Dostoyevski, 
yine cellatlardan bahsederken, onlarda bulunan inceliği 
gözlemlemişti (“Cinayetlerde en ince ustalıklar gösterenlerin 
çoğu zaman en medeni adamlar olduğuna hiç dikkat ettiniz 
mi?”).24 “Çağımızda hemen her kişide bir işkenceci tohumu 
vardır,” diye yazmıştı Sibirya’yı hatırlayarak ve şunları 
eklemişti “Bununla beraber, işkencecilerin yaşayışı pek rahattır. 
Paralıdırlar, iyi yerler, şarap da içebilirler.”25 Bu sözler Walter 
Benjamin’in yaşarken şunları yazacağı yirminci yüzyılı tahmin 
eder gibidir: “Uygarlığın hiçbir belgesi yoktur ki aynı zamanda 
barbarlığın belgesi olmasın.”26

 Günümüzde bile biraz utana sıkıla olsa da Hıristiyan 
olduğunu iddia eden Avrupa uygarlığı teknolojiye, geçmişte 
Tanrı’ya olan ateşli bağlılığına yakın derecede tapıyor. Hegelci 
bastırmanın mantığıyla, teknolojiye duyulan bu ateşli bağlılık 
araçlarını amacı haline getirip bu süreçte kendisine tapanları 
tüketmekte. Teknoloji dünyayı o kadar kontrol edilemez bir 

hâle getirdi ki ironik bir biçimde şimdi Yaratıcı’nın umudunu 
gerçekleştiriyor. Dünya nihayet ilahi özelliklere kavuşmuş 
durumda—ancak ne yazık ki, bunların başını özgürlük değil, 
yokluktan farksız bir yalnızlık çekiyor.
 Cehenneme gelince, o konuda Bunuel haklıydı, cehennem 
tasvir edilenden daha az renkli. Cehennem gerçekçi bir 
biçimde daha doğal, daha yalın, apaçık—tıpkı Dostoyevski’nin 
Sibirya’dan döndüğü Hegel’in dünyası gibi. Sihirden arınmış, 
teknoloji tarafından yönlendirilebilen, somut ve ne imkânsızlık 
ne de ilahilik tarafından, yalnızca olası, ussal ve sonuçta sıkıcı 
olan tarafından sınırlandırılmış; 1859’da artık Dostoyevski’nin 
bile dönebileceği buradan başka bir yer yoktu.

NOTLAR
1Aslında Dostoyevski’nin 22 Şubat 1854 tarihinde kardeşine yazdığı mektubunda 
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2Hegel, Tarih Felsefesi, çev. Aziz Yardımlı (İstanbul: İdea Yayınları, 2010), 83.
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26 Nisan 2014’te, Mardin Artuklu Üniversitesi’nde bir gün-
lük bir karşılaştırmalı edebiyat sempozyumu gerçekleşti. 
“Ji Duh Heta Îro Di Edebiyatên Tirkî û Kurdî de Texeyulên 
Nasnameyî/Tarihselden Güncele Türkçe ve Kürtçe Edebi-
yatlarda Kimlik Tahayyülleri” başlığını taşıyan iki dilli sem-
pozyum, Mardin Artuklu Üniversitesi ile Boğaziçi Üniver-
sitesi’nden Kürtçe ve Türkçe edebiyat araştırmacılarını bir 
araya getiriyordu. Nüket Esen ve Remezan Alan’ın işbirliği-
yle bir araya gelen edebiyatçılar, Kürtçe-Türkçe simültane 
çeviri eşliğinde, çoğunluğu gençlerden oluşan, son derece 
aktif bir dinleyici kitlesiyle fikir alışverişinde bulundular. 
Sempozyumun metinleri Kürtçe ve Türkçe olarak Mardin 
Artuklu Üniversitesi tarafından yayınlanacak. Kitapta yer 
alacak dört yazının Türkçe ve Kürtçelerini, kitabı yayına 
hazırlayanlar ve yazarların bilgisi dahilinde okurlarımızla 
paylaşıyoruz.

Yaşar Kemal’in “Bir Ada Hikayesi” 
Dörtlüsünde Eleştirel Tarih, Kolektif Anlatı 

Ve Toplumsal İmgelem1

Erol Köroğlu*

Yaşar Kemal’in “Bir Ada Hikâyesi”, yayımı 14 yıl sürmüş 
bir roman dörtlüsüdür. Dizideki romanlar ve yayın yılları 

şu şekildedir: Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana 1998, Karıncanın 
Su İçtiği 2002, Tanyeri Horozları 2002 ve son cilt Çıplak Deniz 
Çıplak Ada 2012.2 Yayın tarihi açısından diğerleriyle arasında 
10 yıl olan son cildin dörtlüye yaptığı katkı ve dörtlüyü bir sona 
ulaştırıp ulaştırmadığı konusu ayrıca tartışılmalıdır. Bu konu 
bir yana, BAH dörtlüsünü en temelde savaş karşıtı bir anlatı 
olarak değerlendirebiliriz. Ancak Yaşar Kemal’in bu dörtlüdeki 
niyeti bundan çok daha karmaşıktır. Dizinin tamamını kapsayan 
ve çeşitli biçimlerde ele alınan, tarihteki tüm savaşlara 
yöneltilebilecek genel eleştirel tutum, sadece bir yola çıkış 
noktasıdır. Buradan yola çıkan yazar, Anadolu’nun 1915’ten 
1925’e kadar geçen on sene içerisinde, Birinci Dünya Savaşı ve 
Kurtuluş Savaşı’ndan nasıl etkilendiğini, bu travmatik etkiyle 
savaşın hemen ardından nasıl başa çıkmaya çalıştığını vermeye 
odaklanır. Bu anlamda da, söz konusu dönemdeki savaşları 

*Yrd. Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
erolkor@gmail.com
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bir mecburiyet, daha da kötüsü bir kahramanlık anlatısı olarak 
sunan tüm edebi ve edebi olmayan anlatılara yönelik bir “karşı-
anlatı” kurar. 

BAH, Anadolu’nun yaşadığı çalkantıdan etkilenerek oradan 
oraya savrulan, memleketlerinden kopan bireylerin imgesel bir 
Karınca Adası’nda bir araya gelerek yapıcı ya da uyumlu bir 
topluluk oluşturma çabalarının öyküsüdür. Adadaki her birey, 
geçmişinin yüküyle ama bu geçmişin ona kazandırdığı ayırt edici 
kimlikle diğerleriyle ilişkiye girer ve topluluğun oluşumuna 
katkıda bulunur. Dolayısıyla BAH, bir açıdan iletişimin gücüne 
dair bir anlatıdır. Dizideki her roman, şabloncu olmayan ve 
belli belirsiz sezilen bir biçimde, bu olumlu toplumsal iletişim, 
dil ya da diyaloğun belirli evrelerine ağırlık verir. Bu açıdan 
dizinin ilk romanı FSKAB bireyin kendi yalnızlığı içerisinde 
geçmişin yüküyle mücadelesi ve bu mücadelenin ortasında 
diyaloğu içeren dayanışmanın farkına varmasının öyküsüdür. 
İkinci roman KSİ, diyaloğun toplumsallığa dönüşmesini, tek 
tek bireysel öyküler ve acıların aslında herkese ait olduğunu 
vurgular ve bu bireysel öyküler ve deneyimlerden kaynaklanan 
deneyimin nasıl olumlu yönde kullanılabileceğine işaret eder. 
Üçüncü roman TH ise, artık bu olumlu toplumsallığın olumsuz 
toplumsallık karşısında nasıl konumlanacağının ve sadece diğer 
toplumsallıklardan değil, doğanın kendisinden de kaynaklanan 
sınavlara nasıl dayanacağının anlatımı olacaktır. Üçüncü 
romanın sonuna gelindiğinde, çözümü yayınlanacak dördüncü 

cilde sarkan daha pek çok gizem vardır ama romanın sonunda 
birdenbire beliriveren “[t]anyeri horozları ötüşünce adamız 
ada oldu, köyümüz de köy” (423) cümlesi sürecin sağlıklı 
yürüdüğünün müjdesidir. Dörtlünün son romanı olan Çıplak 
Ada Çıplak Deniz, ilk üç ciltte ortaya çıkan düğümleri çözmeyi, 
bir kapanışa ulaşmayı dener ama özellikle aceleciliğiyle ilk üç 
ciltteki temel çabadan uzak kalır. Bu nedenle, buradaki yorum 
denemesine dâhil edilmeyecektir.

Aşağıda BAH’ın savaş yanlısı anlatılarla sıradan bir 
kavgaya tutuşmaya kalkışmayıp, daha incelikli bir şey yaptığını 
iddia edeceğim. İddiam şu: Yaşar Kemal bu dörtlüde savaş yanlısı 
metinlerin şimdiye kadar tamamlayıcı unsur olarak yararlandığı 
ya da işlerine gelmediğinde görmezden geldiği madun anlatılara 
dayalı yeni bir anımsama yordamı ya da kapsamlı bir anımsama 
metni sunmaktadır. Her ne kadar bu iddia, bu makalenin 
dayandığı İngilizce çalışmada da görüleceği üzere daha kapsamlı 
bir yorumlama çabasını gerektirse de, burada sadece BAH’ın 
sunduğu karşı anlatının doğasını hâkim anlatıyla karşılaştırarak 
tartışmaya ve tasvir etmeye çalışacağım. Bunu yaparken de 
iki ana soruya yoğunlaşacağım: Bu romanlarda üretilen anlatı, 
söz konusu dönemle ilgili hâkim anlatıdan hangi noktalarda, 
ne doğrultuda ve neden ayrılır? Karşı olduğu söylemi/anlatıyı 
bozmayı başardığını söyleyebilir miyiz?
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 Eleştirel Tarih Tavrıyla Tehlikeli İlişkiler Kuran  
 Karşı-Anlatı
 Yaşar Kemal de, karşısında durduğu hâkim tarih anlatısı 
gibi belirli olayları seçerek bir anlatı oluşturur ama onun 
anlatısı, sadece daha önceden duyulmamış ve hâkim anlayışın 
görmezden geldiği olaylara dayanmasıyla değil, daha edebi ve 
metaforik olmasıyla da bu anlayıştan ayrılır. Yaşar Kemal, kendi 
deneyimlemediği olayları değiştirerek, yeniden düzenleyerek 
anlatırken, anımsama ediminin karmaşıklık ve çok yönlülüğünü 
verecek biçimde yaklaşır geçmişe. Bir bellek araştırmacısı olan 
Luisa Passerini’nin sunduğu bir analojiden yararlanarak, hâkim 
anlatının anımsama yaklaşımını “kurumsallaşmış ilişkiler”, 
Yaşar Kemal’in yaklaşımını ise “tehlikeli, riskli ilişkiler” kurmak 
olarak değerlendirebiliriz. (Passerini 2003, s. 240) Hâkim 
anlatının temel özelliklerinden biri, belleği oluşturan anılar 
arasında yeni bağlantıların yaratılması imkânının görmezden 
gelinmesidir; kurumsallaşmış bağlantıyı oluşturduğu anda bu 
her zaman böyle kalacakmış gibi davranır. 

Halbuki Yaşar Kemal, hâkim ulus-devlet söyleminin 
geçmiş anlatısının karşısına, bu anlatının dışladığı unsurların 
birbirinden ayrı, birbiriyle çatışan ama aynı zamanda ve en 
önemlisi iletişime açık bir dil üretmeye çalışan geçmiş anlatısını 
koymaya çalışır. Yaşar Kemal’in yapmaya çalıştığı şeyi daha iyi 
anlamak için, önemli bir filozofun, Friedrich Nietzsche’nin tarihle 
ilgili düşüncelerinden yararlanmayı deneyebiliriz. Nietzsche, 

“Tarihin Yaşam İçin Kullanım ve Dezavantajları” başlıklı uzun 
makalesinde, içinde yaşadığı 19. yüzyıl Alman toplumunun 
tarihle kurduğu sağlıksız ilişkiyi eleştirir ve yaşamı destekleyen 
bir tarihçiliğin peşinde üç farklı tarih yaklaşımından söz eder: 
anıtsal, kadim zamanlara dönük olan ve eleştirel. (Nietzsche 
1997, s. 70) Ben burada eleştirel tavır üzerinde duracağım, 
çünkü BAH bir “karşı-anlatı” olması üzerinden temelde eleştirel 
ve revizyonist bir tarihsel tavırla şekilleniyor. Nietzsche, 
“Eğer bir insan yaşamını sürdürmek istiyorsa, geçmişin bir 
parçasıyla ilişkisini sona erdirme, bu ilişkiyi feshetme gücüne 
sahip olmalı ve bu gücü zaman zaman uygulamalıdır” (ibid, 
s. 74) diyerek bu tavrın önemini vurgular. Çünkü tarih her 
zaman büyük olaylardan ve görkemden oluşmaz; aynı zamanda 
şiddet, zayıflık ve adaletsizlik de içerecektir. O zaman bizim de 
kaynaklandığımız bu tarihi affetmemeli, “bıçağı onun köklerine 
sokmalı”yız. Bu kaynaklanma ya da köken konusu, bu eylemi 
hem gerekli hem de tehlikeli kılacaktır. Önceki kuşakların 
ürünü olduğumuza göre, onların çarpıklıklarının, tutkularının 
ve hatalarının da ürünüyüz. Bunlara mahkum olduğumuzu veya 
bunlarda sorumluluğumuzun olmadığını ilan da etsek, değişen 
bir şey olmayacaktır; yine de bunlardan kaynaklanıyor olmaya 
devam ederiz. Nietzsche buna birinci doğa der. Ama bunlarla 
hesaplaşarak ikinci bir doğa yaratabilir ve bunların olumsuz 
etkisini giderebiliriz. Böylece  kaynaklandığımızdan farklı bir 
geçmiş edinmeye çalışmış oluruz. Bu zor ve tehlikeli bir iştir, 
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çünkü Nietzsche ikinci doğaların her zaman birincilerden daha 
zayıf olduğuna inanır: “Sıklıkla olan şudur: İyiyi bilir ama 
yapmayız, çünkü daha iyiyi de bilir ama yapamayız.” (İbid, 
s. 76) Ama yine de umut vardır ve Nietzsche, eleştirel tarihi 
kullananları bir tür diyalektiğe vurgu yaparak teselli eder: Her 
birinci doğa bir zamanlar ikinci doğaydı ve her muzaffer ikinci 
doğa birinci doğa haline gelir. (İbid, s. 77)

Peki ama eleştirel tarih nasıl uygulanır, bunun belirli 
yolları yordamları var mıdır? Kapsayıcı bir metod yoktur ama 
spesifik denemeler vardır. BAH’ı da bu türden bir deneme olarak 
düşünebiliriz. O zaman soruyu bir de şöyle sorabiliriz: BAH’ta 
Yaşar Kemal hâkim anlatıya karşı ne türden bir eleştirel tarih 
tavrı üretir? Acaba, örneğin karakterlerinin, içinde yer aldıkları 
tarihsel durumla, geçmişteki çarpıklık ve hatalarla ilgili eleştiri 
ve özeleştiriler üretmelerini sağlar mı? Evet, üç romanda da 
böyle örnekler vardır. Örneğin romanın başkahramanı Poyraz 
Musa, Yezidi kıyımına katılmış olmanın utancını taşır ve bu 
utanç, her ne kadar kimseyi öldürmediği söylense de, onun 
sürekli olarak hem tarihsel sürecin tamamını hem de kendisinin 
bundaki rolünü sorgulamasına yol açar. 

Bu tür örnekler çoğaltılabilir. Ne var ki, BAH’taki asıl 
eleştirel tarih tavrının, her üç romanda da kendini gösteren 
komik, trajikomik ve sonlara doğru iyice hicivci mizah 
anlayışında ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Her üç romanda, 
her ne kadar temel ton bu değilse de, en beklenmedik anlarda 

mizahla karşılaşırız. Örneğin ilk romanda, bir yüzbaşı Rumlara 
Yunanistan’a yollanacaklarını tebliğ etmek üzere adaya gelir. 
Elindeki resmi tebliği okur ama kimsenin neden bahsettiğini 
anlamadığının da farkındadır. O zaman, askerlik geçmişi 
nedeniyle kendisini hazırolda dinleyen saf Milto Angelu’ya 
sarılır, bu zor görevden kurtuluş umudu olarak. Bu durumu 
adalılara anlatma görevini Milto’ya devreder ve ona şöyle 
seslenir: “Ha işte böyle Milto. Unutma ki sen anadan asker 
doğmuş bir toprağın çocuğusun.” (FSKAB, 74) Hâkim söyleme 
göre anadan asker doğmuş olan aslında toprak değil, etnik 
olarak Türk milletinin ta kendisidir. Bir Rum’u bu kategoriye 
sokmak olmayacağına göre, o zaman milletin özelliği toprağa 
aktarılır ve gerçekten bu toprakta doğmuş Milto da bu dolayım 
üzerinden bu özelliğe hak kazanmış olur. Tabii bunun, hem bu 
toprakta doğmuş hem gerçekten askerlik de yapmış Milto’ya, 
tam da bu topraklardan kovulurken söylenmesi acı bir mizah 
içerir.
 Fakat her üç romanda da mizahın eleştirel tarih tavrı 
sergilediği bölümler, özellikle hâkim söylemin anıtsal tarihe 
yönelişinin tiye alınması üzerinden olacaktır. Hâkim söylem, 
dayandığı ve kendisini meşrulaştırmak için kullandığı kökendeki 
kahramanlık anından uzaklaştıkça, kullandığı kahramanlık 
dili de gülünçleşmeye başlayacaktır. Örneğin TH romanında, 
kasabada CHF ilçe merkezinin açılışı için yapılan bir tören 
anlatılır. Bu tören için Ankara’dan mebuslar gelmiştir ve 
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bunlardan en kıdemlisi olan savaş kahramanı bir albay kasaba 
meydanında bir konuşma yapar:

Eeey benim halkım, düşmanı Sakaryadan, İnönünden, 
Afyondan söküp atan, Dumlupınar meydan 
muharebesinde ovaları düşman askerlerinin kanıyla 
sulayan, eeey kahraman halkım, Dumlupınarı düşman 
askerlerinin cesetleriyle dolduran, eeey yüce halkım, 
sensin düşmanın kalıntılarını yüce İzmirde denize 
döken, eeey, yüce, kahraman oğlu kahraman milletim, 
sen değil misin Asyadan ulu bir fırtına gibi kopup 
devletler kura kura Anadoluna kadar gelen, Romaya, 
yani Bizansa diz çöktüren sen değil misin? Sen değil 
misin dokuz yüzyıl bu koca dünyaya hükmeden? 
Atillayı, Cengiz Hanı, Timuru yaratıp yeryüzünün 
üstüne sürüp, yayların, okların, mızraklarınla dünyayı 
titreten, dağları, denizleri çölleri zangır zangır titreten 
sen değil misin? (118)

 Albayın nutkunun kalitesizliği bir yana, ayrıca 
dinleyicileriyle ilgili teknik bir sorun söz konusudur. CHF ilçe 
başkanı olacak Kavlakzade Hacı Remzi bu kalabalığı köylerden 
ve kasabadan toplamış, üstüne bir de onlara, kendisinin de 
Ankara’da öğrendiği “el çırparak alkışlamak” geleneğini 
öğretmiştir. Konuşma sırasında o kürsünün önünde elinde bir 
bayrakla duracak, alkışın başlamasını işaret etmek için bayrağı 
kaldıracaktır. Nitekim konuşmanın sonunda bayrağı kaldırır ve 

alkış başlar. Ancak Kavlakzade dinleyicilerine alkışı kesmeyi 
öğretmeyi unutmuştur. O nedenle alkış bir türlü durmak bilmez. 
Kavlakzade halkı durdurmak için bayrağı sallayıp durdukça 
alkış daha da artar. Sonunda havaya ateş edilerek alkışın önü 
alınır. 
 Bir Biz Anlatısı Olarak BAH
 Hâkim söylemin gülünçlüğünün sergilenmesi eleştirel 
tarih tavrı için yeterli olabilir mi? Bu tarz bir eleştiri, hâkim 
söylemin altını oyup yıkılmasını sağlasa bile tek tönlü 
kalacaktır. Nitekim dizinin eleştirel tarih tavrı daha kapsamlı 
bir öykü dünyasının içinde anlamlı hâle gelir. Bu ancak, 
Karınca Adalıların ve kasabada onlara yakın olan insanların, 
benzer ama aynı zamanda ayrıntılar açısından farklı biçimlerde 
deneyimlemiş oldukları savaş yıkımının ardından, yeni bir 
toplumsallık oluşturmalarıyla mümkün olabilir. BAH’ta bu 
yeni toplumsallığın kurulabilme yolu, karakterlerin travmatik 
geçmişlerini birbirlerine anlatarak olumlu, bu anlamda geleceğe 
yönelik bir şimdi inşa etmelerinden geçer. Burada, BAH’ın öykü 
dünyasında “şimdiyi oluşturan ve geleceğe dönük” bir geçmiş 
anlatısının, bir kolektif bellek ve bununla ilintili kimliğin, 
iletişim ve eylem üzerinden inşa edilişini izleriz. 

Bu söylenenlerden yola çıkarak, BAH’ın eleştirel 
tarih tavrını hâkim kolektif anlatının, başka türlü bir kolektif 
anlatının kurulması aracılığıyla geçersizleştirilmesi olarak 
tanımlayabilir miyiz? Yaşar Kemal dizinin adını “bir ada 
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hikâyesi” koymuştur ve bu hikâyeyi bize, gelen ve gidenleriyle 
“adalıların” bireysel geçmiş ve toplu şimdi öyküleri üzerinden 
anlatır. Dolayısıyla BAH bir “biz anlatısı”dır; temel anlatı 
stratejisi kolektif bir anlatı öznesinin (agent) oluşumunu 
vermektir. İsrailli anlatıbilim kuramcısı Uri Margolin’e göre, 
anlatıda başkahraman rolü bir kolektif özneye aitse, bir kolektif 
anlatıyla karşı karşıyayız demektir. Fakat her topluluk kolektif 
özne haline gelemez. Kolektif anlatının ortaya çıkabilmesi için, 
kolektif anlatıcının, ortak grup niyetlerine sahip olan ve bunları 
hep birlikte gerçekleştirmeye çalışan bir çoğul özne ya da “biz-
grubu” olması gerekir. Ya da ortak bir kimlik duygusuna sahip 
bir cemaat olması. (Margolin 2000, s. 591)
 Margolin, bir biz anlatısıyla karşılaştığımızı nasıl 
anlayabileceğimizi de tartışır. Bunun en önemli göstergesi, 
anlatıdaki kahramanlara yönelik perspektif olacaktır. Bir 
biz anlatısında kahramanların eylemleri, özerk ve benzersiz 
bireylere ait olarak değil, belirli bir grup üyelerinin toplumsal 
rolleri olarak anlam kazanır. BAH’ta da çoğunlukla bu geçerlidir. 
BAH, farklı bireylerin belirli bir kolektiviteye mecbur oluşlarını 
anlamaları ve bu anlayışın üzerinden eylemde bulunmalarının 
anlatısıdır. Fakat bu eylem birörnek bir eylem olmayacaktır 
da. Çünkü grubu oluşturan her bireyin zihinsel etkinliği farklı 
farklıdır; farklı düşünür, farklı duygulanır ve farklı algılarlar. Bu 
doğrultuda Margolin, bir kolektif anlatıda gruptaki bireylerin 
ortak bir durum ya da olaya eşgüdümle değil, farklı bireylerin 

eşeylemiyle (coaction) yaklaşacaklarını söyler. (İbid, s. 605) 
Eşgüdüm, ancak bireylere ait zihinsel etkinlikler dil düzlemine 
aktarıldığında, konuşma-tartışma süreci sonunda oluşabilir. 
Nitekim BAH’ın geçmişe ait bireysel öyküler ve şimdiye ait 
nesne ve eylem betimlemeleri dışında, önemli bir bölümü bu 
sürecin anlatımıyla geçer. Ortaya bir durum çıkar, topluluğun 
bireyleri bunu bireysel olarak algılar, bu algılamalar dile getirilir, 
dile getirilen görüşler çarpışır, ayrışır, birleşir ve eşgüdümlü 
eyleme yol açar. Bu açıdan BAH, karşısında durduğu hâkim 
anlatının “millet” kolektif öznesinin her an telepatik bir biçimde 
aynı şekilde düşünmesi, konuşması ve eylemde bulunması 
yönündeki anlatısından çok daha gerçekçidir.
 Kolektif Anımsama Metni ve İşlevsel Düalizm
 Bu tartışmanın ardından artık BAH’ın, hâkim anlatının 
toptancı kolektif anlatısı karşısında farklı bir kolektif anlatı 
oluşturarak eleştirel tarih tavrı sergilediğini söyleyebiliriz. 
Fakat bunu söyleyebilmek sorunumuzu çözmeye yetmez. 
BAH’ın bir cemaat anlatısı olduğunu iddia ettikten sonra, bu 
anlatının romanlardaki işleyişini açıklamamız gerekecektir. 
Bunu yapabilmek için ise kolektif bellek konusuna eğilmemiz 
gerekir.
 Kolektif bellek kavramı sosyolojinin doğuşuyla birlikte 
ortaya çıkmıştır. Bu açıdan da, Durkheim’ın rolü belirleyicidir. 
Durkheim, kolektif belleği değil, belleğin ta kendisini toplumsal 
yapıya yerleştirir ve bu toplumsal yapının, bireylerin geçmişi 
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anımsamalarına yardım edecek kavramsal araçlar sunduğuna 
inanır. (Winter ve Sivan 1999, s. 20.) Onun bu görüşünü, 
günümüzde adı kolektif bellek kavramıyla birlikte anılan 
öğrencisi Halbwachs zirveye taşıyacaktır. Halbwachs, kişinin 
ancak kendisini bir ya da birkaç toplumsal grup ile bir ya da 
birkaç kolektif düşünce akımı içerisinde konumlandırarak 
anımsadığını söyler. Bu doğrultuda bir olayı anımsamak, 
olayı gözlerinden gördüğümüz toplumsal grubun bakış açısını 
anımsamak anlamına gelecektir. Bu nedenle kolektif bellek, 
toplumsal olarak konumlanmış bireysel belleklerin matrisidir. 
Halbwachs belleğe asla bireylerden ayrı bir varoluş tanımaz 
ama bu bellek asla bireysel de değildir. (İbid, s. 24. Halbwachs 
ve kolektif bellek konusunda bkz. Halbwachs 1992.)
 Bu yaklaşım doğru ve akla yakındır ama bir yandan 
da bireyin rolünü fazla geri plana atıyor gibidir. Nitekim 
alanın günümüzdeki araştırmacıları bu konuda çeşitli görüşler 
üretmişlerdir. Bunlardan ikisi olan Winter ve Sivan’ın kolektif 
bellek konusuna katkısı, özellikle BAH’ı anlamamıza yardım 
edecek homo actans kavramıyla ortaya çıkar. Homo actans, 
özel belleğin insanı olan homo psychologicus ile toplumsal 
olarak belirlenmiş belleğin insanı homo sociologicus arasındaki 
bağlantı noktasıdır. Onu ayırt edici kılan özelliği actans olması, 
yani eylemselliğidir. Genellikle yukarıdan ona emredilmeyen 
bir biçimde, bir toplumsal grubun katılımcısı olarak anımsama 
eylemini gerçekleştirir. (İbid., s. 10)

 Winter ve Sivan’ın bu katkısı, anımsamanın dinamizmine 
vurgu yapar. James V. Wertsch Voices of Collective Remembering 
(Kolektif Anımsamanın Sesleri) başlıklı kitabında, homo actans 
ifadesinde kendini gösteren dinamizmle uyumlu bir biçimde, 
“bellek” sözcüğünü reddeder ve bunun yerine “anımsamayı” 
kullanmamızı teklif eder: “Bu yönelimin tümü süreç ya da 
eylemi güçlü bir biçimde vurguladığından ‘bellek’ terimi yerine 
‘anımsama’yı tercih ediyorum. ‘Sahip’ olduğumuz anılardan 
bahsetmek yerine, yaptığımız bir şey olarak anımsamayı 
vurguluyoruz.” (Wertsch 2002, s. 17) Konuyu bu doğrultuda artık 
“kolektif anımsama” biçiminde adlandırarak sürecin değişkenlik 
ve dinamizmini vurgulayan Wertsch, süreci “rekabete açık 
dağıtım” olarak tanımlar. Burada geçmişin temsili, rekabet ve 
çatışma üzerinden ortaya çıkabilecektir. (İbid, s. 23-24) Fakat 
Wertsch’in asıl ayırt edici katkısı, “kolektif anımsama metinleri” 
kavramıyla ortaya çıkar. Anımsamayı tüm grup üyeleri arasında 
gezinen belirsiz bir bağ olarak düşünmektense, bu gruptaki 
geçmiş temsilinin ortak metinsel kaynaklarca var kılındığını 
düşünmek daha anlamlıdır. (İbid, s. 26)
 Wertsch’in bu katkısı aracılığıyla resmi tarihin ders 
kitaplarını, devlet adamlarının ulusal bayram ve anma günlerinde 
yaptıkları konuşmaları ve buna benzer diğer metinleri kolektif 
anımsama metinleri olarak değerlendirebiliriz. Hâlbuki BAH da 
böyledir. Öyleyse aralarındaki fark nedir? Bu noktada da Wertsch 
yardımımıza yetişir ve Bakhtin’in The Dialogic Imagination’da 
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(Diyalojik İmgelem) tartıştığı “yetkeci” (authoritative) ve 
“içsel olarak ikna edici” (internally persuasive) söylemler 
farkına işaret eder. (Bkz. Bakhtin 1981, s. 342-348) Bakhtin’e 
göre dinsel, siyasal ya da ahlakçı olan; babaya, yetişkinlere ya 
da öğretmenlere ait yetkeci söylem, onu kabul edip kendimizin 
kılmamızı bekler. Bu durumda iki seçeneğimiz olacaktır: ya 
tamamıyla kabul etmek ya da tamamıyla reddetmek. Burada 
pazarlığa yer yoktur. Öte yandan içsel olarak ikna edici 
söylemde bu türden bir hiyerarşi dayatması yoktur. Konuşmacı 
diğerleriyle diyaloğa davet edilir çünkü “içsel olarak ikna edici 
sözün yarısı bizim ve yarısı başkasının/ötekinindir”. Bu açıdan 
da içsel olarak ikna edici söz, önceden söyleneni kapsayacak 
ve sonra da değiştirecek bir yanıtın başlangıç noktası ve bir 
“düşünme aracı” haline gelir. (Wertsch 2002, s. 118-119)
 Ne var ki, bu kavramsal çerçeveden yararlanarak BAH’ı 
hâkim anlatının kolektif anımsama metinleri karşısında daha 
olumlu bir yere konumlandırmak da sorunsuz bir noktaya 
ulaşmamıza yetmeyecektir. Çünkü BAH da, karşısında yer aldığı 
diğer anımsama metinleri de, anımsamanın doğasında yer etmiş 
önemli bir kusurla maluldürler: çarpıtma. Bellek konusunda 
önde gelen isimlerden biri olan Michael Schudson bu konuyu 
şöyle ortaya koyar: 

Çarpıtma kaçınılmazdır. Bellek çarpıtmadır çünkü 
bellek her durumda ve kaçınılmaz olarak seçicidir. 
Bir görme biçimi aynı zamanda bir görmeme 

biçimi, bir anımsama biçimi de aynı zamanda bir 
unutma biçimidir.  Eğer bellek bir tür kayıt olsaydı, 
“doğru” bir bellekten söz edebilirdik. Fakat bellek bir 
enformasyonu kodlama, bir enformasyonu saklama 
ve bir enformasyonu stratejik olarak geri getirme 
sürecidir. Bu sürecin her bir aşamasında da toplumsal, 
psikolojik ve tarihsel etkiler mevcuttur. (Schudson 
1995, s. 348)

 Winter ve Sivan da bu konuda Schudson’la aynı 
fikirdedirler. Onlar da anımsamanın seçiciliğinden yola çıkarlar 
ve daha da ileri giderek, bu seçiciliğin, belleğe aktarılacak olayın 
şifrelenmesinden de önce çarpıtılmasına neden olduğunu iddia 
ederler. Deneyimin bellekteki izi, en mükemmel koşullarda bile 
deneyimin tam bir kopyası olamaz. Örneğin bir dizi olay ya 
da kişi bir taneye indirgenerek anımsanabilir ya da deneyimin 
bazı yönleri özellikle öne çıkarılabilir. Deneyim, daha belleğe 
aktarılırken yeniden yorumlanır. Burada “şema ve senaryolar” 
(schemata and scripts) etkili olur. Örneğin birey bir deneyimi 
belleğine işlerken, deneyimin izini “işte benim hayatımın 
hikâyesi” gibi kişisel ya da “bütün dünya Türklere düşman” 
gibi ait olduğu kültürden/alt kültürden kaynaklanan şemalara 
bağlıyor olabilir. (Winter ve Sivan 1999, s. 13)
 Öte yandan Wertsch, çarpıtmanın anımsama sürecinin 
bir parçası oluşunu, belleğin iki işlevi üzerinden açıklar. 
Wertsch’e göre, belleğe bir yandan geçmişin doğru anlatımını 
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nasıl sunduğu üzerinden yaklaşır ve böylece belleği “doğruluk 
ölçütü” (accuracy criterion) açısından değerlendirmiş oluruz. 
Diğer yandan, belleğe “kullanılabilir bir geçmiş” (a usable 
past) temin etmek, yani şimdiki zamanda geçerli olan bir 
amaca hizmet edecek olay ve oyuncuları anımsamak için de 
başvururuz. O zaman bellek aynı anda hem doğru temsil hem 
de kullanılabilir bir geçmiş talebini karşılamak zorundadır. 
Wertsch, bu durumu Lotman’ın “işlevsel düalizm” kavramıyla 
formüle eder. Birbiriyle çelişir gibi görünse de, anımsama 
sürecinin geçmişi doğru temsil etmesini ve tutarlı birey ve grup 
kimliklerinin oluşturulabilmesi için kullanışlı bir geçmiş temin 
etmesini aynı anda bekleriz. (Wertsch 2002, s. 31)
 Karınca Adalıların Günle Birlikte Doğma Arayışı
 BAH’ın Wertsch’in sözünü ettiği işlevsel düalizme uygun 
ilerlediğini, bir yandan geçmişi doğru temsil etmeye çalışırken 
bir yandan da kullanışlı bir geçmiş sunmaya uğraştığını 
söyleyebiliriz. Ancak burada sorgulanması gereken önemli 
bir soru daha olacaktır: Bir tek yaratıcının, Yaşar Kemal’in 
imgelemine dayanan bu anlatı doğruluk ve kullanışlılık 
beklentisine karşılık gelecek bir bütünsel anlatı tavrı sergiliyor 
mu? Başka bir ifadeyle, BAH ele aldığı konuya yönelik anlayışını 
sadece parçalı olarak mı sunuyor, yoksa bütün parçaları idare 
eden bütünsel bir yaklaşımı var mı?
 Dizideki işlevi ilk bakışta dekoratif olarak görülebilecek 
bir karakterin bize bu türden bir bütünsel anlamlandırma fırsatı 

sunacağını düşünüyorum. Söz konusu karakter, KSİ’de ailesiyle 
birlikte adaya gelip yerleşen Kürt dengbêj Uso’dur. Uso romana 
girdiği andan itibaren biri daha kısa, diğeri daha uzun iki destan 
anlatır. Uso’nun anlatacağı ikinci ve uzun destan “Fakiyê 
Teyran Kılamı” olacaktır. Çok güzel bir masaldır bu. Romanın 
335 ile 374. sayfaları arasını kaplar. Güzel olmasına güzeldir de, 
insan “ne işi var bu uzun kılamın bu romanda?” diye sormaktan 
kendini alamaz. Bu kılamdaki Fakiyê Teyran, bir Kürt emirinin 
oğludur. Bir gün bir dengbêjden bir kuşun öyküsünü duyar ve 
onu bulmak üzere yollara düşer. Bu kuşun sesini çok az insan 
duymuş ama kimse görmemiştir. Fakiyê Teyran’ın bütün işi bu 
kuşu aramak olur. Uzun yıllar arar ve sonunda bulur da. Kuşu 
gördüğü anda da bayılıp kalır. Uyandığında artık bir dengbêj, 
bir destancı haline gelmiştir. Öyküsünü anlatarak gezer ve 
bu arada kaval ve saz da çalabilmeye başladığını fark eder. 
Ondan sonra ünü tüm Kürt illerini tutar, her gittiği yerde saygı 
görür. Yaşlılığında babasının emirliğine döner ve orada yeni 
destanlar düzerek yaşamaya devam eder. Ölürken tüm kuşlar 
ve en sonunda da o kuş gelip gökyüzünü doldururlar ve ona bu 
dünyadan göçüşünde uğurlayıcılık yaparlar. 
 Fakiyê Teyran’ın kuşun peşine düşmesi, BAH’ta sadece 
bu parçaya özgü bir durum değildir. FSKAB’de de bu kuşla 
karşılaşırız. Hem de bu sefer, öykü içindeki bir öyküde değil, 
Poyraz’ın bir Arap kabilesiyle yaşanan çatışmanın ardından 
yaralı olarak sığındığı Emir Selahattin’in yanında geçirdiği 
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nekahet devresi sırasında. Bir sabah Emir ve Poyraz gezerlerken 
bu kuşun sesini duyarlar. Emir, Poyraz’a çok insanın bu 
kuşu arayarak ömrünü geçirdiğini ama kimsenin henüz bunu 
başaramadığı söyler. Poyraz o anda orada kalmak ve kuşu arayıp 
bulmak isteğini duyar içinde ama kan davalısı aşiretten kaçması 
gereklidir. 

Kuş meselesi, KSİ’de Fakiyé Teyran Kılamı’na kadar 
böylece kalacaktır. İlk romanda, Poyraz’ın şimdilik ertelediği 
(ama dördüncü ciltte bile görülmeyen, yani sadece bir niyet 
olarak kalan) bir arayışın hedefidir. KSİ’deki kılamda bu arayışı 
tamamlayan birini, yani Fakiyê Teyran’ı görürüz. Gerçekten 
de arayış tamamlanıp kuş bulunduğunda -ve sadece bir an 
görüldüğünde, sahiplenildiğinde değil- hem arayışı tamamlayanı 
güzellik ve iyiliğin kaynağı olan anlatma gücüyle donatmakta, 
hem de kâmil kişinin anlattıklarını dinleyenler bu iyilikten 
nasiplenmektedirler. Ama arayışın tamamlanışı bir masalda 
olmaktadır, BAH’ın gerçek yaşamında değil. O zaman Fakiyê 
Teyran anlatısının, öncelikle bunu dinleyen BAH karakterlerine, 
sonra da BAH’ı okuyan biz gerçek okurlara “iyiliği aramak”, 
şimdimizi ve geleceğimizi şekillendirecek geçmişle ilgili kolektif 
anlatımızı ve bunun etkileyeceği kolektif eylemimizi üretmek, 
inşa etmek, yaratmak konusunda bir model oluşturduğunu 
düşünebiliriz. Bu doğrultuda, Fakiyê Teyran anlatısı BAH’ın 
merkezidir. “Geçmişe, şimdiye, geleceğe buradan bak” der 
gibidir bize; “güzel ve iyi olandan, anlatının zenginleştirici ve 

dünyalar kuran, dünyalar yapan yaratıcılığından.” O zaman 
bağışlanabilir ve bağışlayabiliriz.
 Bağışlanma konusu FSKAB’de, yine Emir Selahattin 
üzerinden açılır. Yezidi kırımıyla ilgili olarak tüm insanların 
sorumluluğunu vurgular emir: “Bir tek insan ne kadar acı 
çekerse bütün insanlar o kadar acı çekiyor demektir. Bir insanla 
birlikte bütün insanlık öldürülmüyor mu?” (245) Fakat bunları 
anlattıkça Poyraz’ın bu katliamlardaki rolü nedeniyle ezildiğini 
de görür ve ona bir kapı aralar:

“Üzülme,”dedi, “biz insanoğluyuz, doğumdan ölüme 
kadar başımızdan geçmeyen kalmaz. Yalnız şunu 
bil ki kardeş, insanoğlu her gün anasından terütaze 
doğmuş gibi bir kez daha doğar, her gün doğan günle 
birlikte.”
“Doğar mı?” diye kendini tutamayarak sordu Poyraz.
“Yeter ki her sabah günle birlikte doğmayı isteyelim,” 
dedi Emir. “Bütün suçlardan, kötülüklerden, 
pisliklerden arınıp pirüpak oluruz. İnsan kendi kendini 
arındırdığında kendi kendini bağışlar. İşte o zaman 
insan yeniden doğar, pirüpak olur.” (248-249. Vurgu 
bana ait.)

 Emir’in konuşmasında geçen “insan kendi kendini 
arındırdığında” ifadesi kuşun aranışı motifinin de anahtarını 
vermiş olur. Aslında Poyraz, Karınca Adası’na gelerek ve 
burada oluşmaya başlayan topluma önderlik ederek kuşu, yani 



monograf 2015/3

Yaşar Kemal’in “Bir Ada Hikayesi Dörtlüsü”nde Eleştirel Tarih, Kolektif Anlatı ve Toplumsal İmgelem• 239238 • Erol Köroğlu
TÜ

RK
ÇE

 V
E 

KÜ
RT

ÇE
 E

ED
EB

İY
AT

TA
 K

İM
Lİ
K 

TA
H
AY

YÜ
LL

ER
İ

arınmanın olanaklarını aramış olmaktadır. Arınmayı sağlayan 
şey kuşu görmek değil, kuşu arama sürecinin ta kendisidir. 
Poyraz da, adadaki diğer karakterler de geçmişi kirli yükünden 
sıyırıp anlamlı bir şimdi ve aydınlık bir geleceğin kaynağı 
haline getirmeye çabalarlar. BAH, bu toplumun “günle birlikte 
doğma” çabasıdır.
 Dengbêje, hikâye anlatıcısına düşen insanlara 
arayışlarında ilham verecek, onlara yol gösterecek “kolektif 
anımsama metni”ni üretmek ve sunmaktır. TH’de Uso bir 
destan daha üretecektir. Bu destan, savaşı ve savaşan insanları 
sorgular. Destanı tamamladığında Uso’nun sevinci ve umudu 
inanılmaz boyutlardadır: “Gün ışırken sevinci daha da arttı. 
Türküsünü kurda kuşa, börtü böceğe, geceye, denize, ay ışığına 
söylemişti, esen yele, kokan çiçeğe söylemişti. Bir gün alanları 
ağzına kadar doldurmuş insanlara da söyleyecekti, kötülüğü, 
zulmü, insanın insana yaptıklarını söyleyecekti. Ve kalabalıklar 
bundan sonra, bu gece kendisinin mutlu olduğu kadar mutlu 
olacaklardı.” (254) Fakat Uso’nun bilmediği bir şey vardır. 
Adadaki herkes gizlice onu dinlemiş, Baytar Cemil onun 
Kürtçe söylediklerini Türkçeye aktarmış, çocuklar bile gün 
ışıyana kadar gözlerini kırpmamışlardır. Karısı bunu Uso’ya 
anlattığında, Uso’nun sevinci ve bu yeni destanın yayılmasıyla 
savaşların önlenebileceğine dair inancı iyice şahlanır.  
 Dünyayı Hikâye Anlatıcısının Gördüğü Gibi Görmek
 Kötümser bir okura Uso’nun bu inancı naif gelebilir. 

Ama romanda buna sadece Uso değil, herkes inanır. “Çocuksu 
edebiyatçı”nın düşleri olarak algılamaz bu inancı kimse. Dizinin 
üç romanının da tek bir sayfası bile bu inançla çelişmez. Adeta 
bütün BAH, bu inancı dile getirmek için yazılır. İşte bu noktada, 
yazarın karakteri üzerinden kendini yansıttığını düşünebiliriz. 
Uso aslında Yaşar Kemal, ürettiği savaşı lanetleyen ve ortaya 
çıkma ihtimalini sıfırlayan destan da BAH’tır. Bu inancı şu veya 
bu yoğunlukta paylaşmamız ya da hiç paylaşmamamız önemli 
değildir burada artık. BAH, roman formu içinde üretilmiştir ama 
anlatı stratejisi ya da modeli olarak kendine sözlü edebiyatın 
destanlarını, halk hikâyelerini, kılamlarını almıştır. BAH’ı, 
bir destancıyla onun karşısına geçip anlattıklarını dinleyenleri 
içeren bir performans, bir sözlü öykü anlatımı olarak düşünmeye 
başladığımızda, tüm bu çalışmada tartıştığımız konular ve 
özellikle de dizinin anlatım özellikleri yerli yerine oturur, anlam 
kazanır.

Peki ama Yaşar Kemal, modern dünyada yaşayan bizleri 
neden bu kadar zorluyor, yalnız başımıza oturup sayfalarını çevire 
çevire okuyacağımız bir romanla karşı karşıya olduğumuzu 
düşünürken neden uzun uğraşlardan sonra romanmış gibi yapan 
bir hikâye anlatımıyla ya da hikâye anlatımı olarak kurgulanmış 
bir romanla yüz yüze olduğumuz gerçeğine vardırıyor bizi? 
Bunun ardında bilinçli bir niyet var mı, yoksa bir yazarın 
keyfiyle mi karşı karşıyayız? Bilinçli bir niyet var bence ve bunu 
gösterebilmek için hikâye anlatımının avantajlarını tartışan bir 
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edebiyat kuramcısından yardım alabiliriz. Bu kuramcı Walter 
Benjamin olacaktır; bize yardımcı olacak metni ise “Hikâye 
Anlatıcısı” başlıklı denemesi. (Bkz. Benjamin 1969, s. 83-
109) Marksist edebiyat kuramcısı Benjamin, bu denemesini 
1936’da, Almanya’da Nazizmin iktidarda olduğu dönemde 
yazmıştır. Deneme, hikâye anlatımı ve bununla ilgili becerinin 
yok olmasına yönelik bir ağıt olarak başlar. Benjamin’in bu 
kayba yönelik yazıklanması, hikâye anlatımının deneyimlerin 
doğrudan alışverişine yönelik bir beceri olması nedeniyledir. 
(İbid, s. 83-84)
 Benjamin, hikâye anlatımının kaybolmasında kapitalizmin 
ulaştığı evreyi ve bunun yol açtığı rasyonalizasyonu sorumlu 
görür. Ancak, bu kayboluşta iki belirgin etken olacaktır. 
Birincisi romanın ortaya çıkışıdır. Roman, yalnızlığın edebi 
biçimidir. Bir yazar tarafından tek başına yazılır ve kitap haline 
geldikten sonra okurlar tarafından benzer bir yalnızlık içerisinde 
okunur. Oysa hikâye anlatımı hikâyeciyle dinleyicileri canlı bir 
performans sırasında karşı karşıya getirir. Hikâye anlatıcısı, 
anlattıklarını kendi deneyimi ve daha önce dinlediği başkalarına 
ait deneyimlerden çıkarır ve performans sırasında bunu 
dinleyicilerinin deneyimi haline getirir. (İbid, s. 91) Çünkü 
dinleyiciler onun anlattıklarını belleklerine aktaracak ve bunu 
da başkalarına ulaştıracaktırlar. Böylece hikâyedeki deneyim 
bireyleri ve kuşakları birbirine bağlayan bir kolektif anımsama 
sürecini yaratır. Tıpkı yukarıda Uso’nun kendi destanının 

alımlanışına yönelik beklentisi ve inancında görüldüğü gibi. 
 Hikâye anlatımının yok olmasında etkili olan ikinci etken 
enformasyondur. Medyadan tepemize enformasyon yağar ve 
ne bunları nasıl bir yapıya yerleştireceğimiz gösterilir bize, ne 
de bu hız nedeniyle bunun yolunu biz bulabiliriz. Oysa hikâye 
anlatımının işleyişi tam tersinedir: “En olağanüstü, en inanılmaz 
şeyler en hassas biçimde ilintilendirilir ama olayların psikolojik 
bağlantısı okurlara zorla dayatılmaz. Okurun olan biteni anladığı 
biçimde yorumlamasına izin verilerek, anlatının enformasyonda 
var olmayan bir çokluk durumuna ulaşması sağlanır.” (İbid, s. 
89)
 Benjamin, ayrıntıları burada tartışılamayacak kadar 
kapsamlı makalesinin sonlarında, hikâye anlatımının sanat 
olmaktan çok zanaat oluşuna vurgu yapar. Bir çömlekçi 
malzemesine nasıl dokunursa, hikâye anlatıcısı da hikâyesine 
öyle dokunur. Zaten canlı bir performans olması üzerinden, 
hikâye anlatımında tüm vücut etkiliyse de, özellikle eller 
sözlerin taşıdığı anlamı zenginleştirirler.
 Ne var ki, Benjamin ne geçmişe, kaybolana ağıt yakmakla 
yetinir ne de “haydi, roman yazmayı bırakalım, eski tarzda 
hikâyeler anlatalım” der. Faşist İtalya’da Mussolini’nin mitosla 
moderni bir araya getiren bellek projesini çözümleyen bir 
makalesinde Simonetta Falasca Zamponi, Benjamin’in geçmişe 
dönmekten bahsetmediğini vurgular. Aksine Benjamin, hikâye 
anlatımın yarattığı aura/halenin faşist ya da totaliter düzenler 
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tarafından modern olanla sorunlu bir şekilde birleştirilerek, 
kötüye kullanılabileceğine işaret etmektedir. (Zamponi 2003, s. 
45) Benjamin, hikâye anlatımının yarattığı halenin de bir tarihi 
olduğunu gösterir bize.
 Geleneksel hikâye anlatıcısıymış gibi yapan ya da onun 
olumlu anısını yağmalayan totaliter siyasetçi bir tehlikedir. 
Ancak, Benjamin’in söz ettiği sürecin temellük edilebilir yönleri 
de bulunabilir. Bir siyasetbilimci ve Benjamin’in arkadaşı 
olan Hannah Arendt siyasal kuramını üretirken bunu yapmayı 
dener. Arendt, hikâye anlatımını “deneyimden kaynaklanan 
eleştirel anlayışı” betimlemek için kullanır. (Disch 1999, s. 
666) Arendt’in yola çıkış noktası da Benjamin’dir: “Becerikli 
bir hikâye anlatıcısı okurlarına yaptığı bir şeyi değil, kendi 
gördüğü gibi görmeyi öğretir. Böylece hem onlara ‘sarhoş edici’ 
farklı perspektiflerden görme deneyimini sunar hem de kendi 
yorumlarını oluşturma eleştirel ödevini üstlenmekle yükümlü 
kılar.”  (İbid, s. 687. Vurgular kaynağa ait.)
 Bu açıdan Arendt için hikâye anlatımı, ilk bakışta 
onunla benzeşen testimonial (tanıklık) ve illustration’dan 
(örnekleme) da farklıdır. Tanıklıkta öznel bakış ön plandadır; 
“işte ben dünyayı böyle görüyorum,” der konuşan. Örnekleme 
ise soyuttur; bir kuramı anektodal olarak desteklemeye uğraşır. 
Yani deneyim tarafından değil, soyut çerçeve tarafından 
belirlenecektir. Hâlbuki hikâye anlatımının ardında şu teklif 
ve soru vardır: “Eğer dünyayı bu konumdan görseydin, dünya 

sana nasıl görünürdü?” (İbid) Bu açıdan hikâye aynı anda hem 
ikircimli (ambiguous) hem de anlamlı (meaningful) olduğu için 
önemlidir. Buna dayandırılacak bir eleştirel anlayış, konsensus 
ya da kesinliği değil, çoğulluk (plurality) ve hesap verebilirliği 
öne çıkaracaktır.” (İbid, s. 688)
 Gizem, Düş Gücü ve Poietik Tarih
 O zaman şunu iddia edebiliriz: Hikâye anlatımında 
olay örgüsü neredeyse en baştan belli olacaktır. Sadece 
merak duygumuzu gıdıklamak gibi bir amaç hiç yoktur. Oysa 
kazandırdığı bakış derinliği üzerinden, açılan bir yapıya 
sahiptir. İstediğiniz kadar genişletebilir, istediğiniz kadar 
sürdürebilirsiniz hikâyeyi. Jale Parla, “Dağın Öte Yüzü” 
üçlemesindeki eksantrikleri incelediği makalesinde bununla 
ilintili bir yargı koyar ortaya: “Eğer okur, merkezde yer alacak 
olaylara böyle en kenardakilerin gözüyle bakıp oradan nüfuz 
etmeyi öğrenebilirse, Yaşar Kemal’in sanatı konusunda, bence 
en önemli iki şeyi öğrenmiş olacaktır: 1) İnsanın çözdükçe 
çoğalan gizini, 2) insanın haksızlığa, yoksulluğa, acıya ve 
işkenceye dayanma gücünün bu gizden geldiğini.” (Parla 2006, 
s. 77)
 Buna bir de, Yaşar Kemal Kendini Anlatıyor’dan eğlenceli 
ama açıklayıcı bir örnek gösterebiliriz. Alain Bosquet, adeta 
Benjamin’in makalesini yansılar şekilde “Batı’da çocukluktan 
başlayarak gizem ve düş gücünün hızla yok olduğunu ve 
yerlerini akıla ve gerçekçiliğe bıraktıklarını düşünürüz,” der. 
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Yaşar Kemal’in cevabı ilginç olur:
Gizem ve düş gücünün batıda hızla yok olduğuna beni 
inandıramazsınız. Size büyük sevgim ve inancım var, 
bu kadar sert konuşurken doğrusu çok üzülüyorum, 
gizem ve düş gücünün bitmesi, insanlığın insani 
yönünün, en önemli bir yerinin çökmesi, hastalıkların 
başlaması demektir. Bunu nasıl söylersiniz? Yani bir 
yerlerde insanlık çöktü de insanlığın yerine insana 
benzer kimi yaratıklar mı geldi, diyorsunuz. (...) 
Düş gücünü yitiren insanın hiç umudu olur mu? 
Umut, düş gücünün yarattığı ve insanoğlunun sahip 
olduğu en büyük değerlerden birisi değil mi? İnsan 
umut yaratmadan yaşayabilir mi? (...) Düş gücünü, 
insan gizeminin en derin yerine inmeye uğraşan, 
Dostoyevski’yi keşfeden bir ülke, yani Avrupa, düş 
gücünü, insan gizemini nasıl yitirir, o yitirdiği başka 
bir şey olacak. Avrupa bunu bulacak, üzülmeyelim. 
Belki de bu kuraklık geçici bir şey. (Yaşar Kemal 
1997, s. 79-80)

 Düş gücü, insan gizemi ve bunların ilişkisinden doğan 
umut. Bunlar hikâye anlatıcısı Yaşar Kemal’in zanaatında 
kullandığı malzemelerdir. Belki Bosquet ve Benjamin, materyal 
anlamda haklıdırlar ama ortada Yaşar Kemal’in deyimiyle 
böyle bir “kuraklık” var diye, insan gizemine yönelik arayışı 
durdurmak da olmaz, yakışık almaz. Yaşar Kemal, bu açıdan 

yalnız da değildir aslında. David Price, History Made, History 
Imagined (Yapılan Tarih, Tahayyül Edilen Tarih) başlıklı 
çalışmasında Carlos Fuentes, Susan Daitch, Salman Rushdie, 
Michel Tournier, Ishmael Reed, Graham Swift ve Mario Vargas 
Llosa’nın birer romanını, poiesis kavramı üzerinden yola çıkarak 
yorumlar. Eski Yunanca bir sözcük olan poiesis, Aristoteles’in 
mimesis kavramıyla bağlantılıdır ve “dilde yaratma” anlamına 
gelir. Aristoteles için mimesis poiesistir, basit bir taklit değil. 
Price, bu yazarların tarihle ilgili romanlarında, tarihsel geçmiş 
olarak kabul edegeldiğimiz anlayışı karşı-bellek ve karşı-
anlatılar kurgulayarak gözden geçirdiklerini savunur. Ortaya 
çıkardıkları romanlar birer “poietik tarih”tir Price’a göre. Bunlar, 
bir yandan eldeki tarihsel geçmiş anlatısının eleştirisi üzerinden 
farklı bir geçmiş düşünmeyi mümkün kılarlarken, bir yandan da 
gelecek için yeni olasılıklar tahayyül etmiş olurlar. Bu geçmiş 
tahayyülleri, bunları okuyan biz okurların gelecek tahayyülünü 
de etkileyecektir. “Bu açıdan poietik tarih, konvansiyonel tarihin 
tersine, kendini yalnızca geçmişe adamaz. Tam tersine, poietik 
tarihin temel hedeflerinden biri geleceğimizi düzenlememize 
yardımcı olacak biçimde geçmişi yeniden düzenlemektir.” 
(Price 1999, s. 4)
 Bu romanlar, bu doğrultuda sadece birer edebi-düşünsel 
deneme değil, okuru dünyayı değiştirmek konusunda harekete 
geçirmeye uğraşan metinlerdir. Kenara ya da eşiklere itilmiş 
insanların acı ve aşağılanmayla örülen deneyimlerini edebi alana 
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taşırken, tek kaygıları okurda empati uyandırmak değil; aynı 
zamanda, bu durumu yaratan koşulları ve tavırları değiştirmek 
konusunda okuru bilinçlendirmektir de. Price, bu türden 
metinlerin olumlu ya da olumsuz anlamda “postmodern” olarak 
nitelenmesine de karşıdır. Postmodern roman kavramı üzerine 
çalışan uzmanlar, bu romanların derdini genellikle epistemolojik 
sorgulamayla sınırlarlar. Price, poietik tarih romanlarının ise, 
sadece değerleri sorgulamakla yetinmediklerini, aynı zamanda 
yeni değerler sunduklarını söyler. Örneğin Fuentes Terra 
Nostra romanında, İslami ve Yahudi unsurların İspanyol tarih 
ve kültürüne yeniden dâhil edilmesini savunur. Ya da Salman 
Rushdie, Midnight’s Children’da (Geceyarısı Çocukları) 
Hindistan’ın geçmişine yönelik anıtsal tarih yaklaşımını 
reddeder ve radikal bir eleştirel tarih tavrı için çağrıda bulunur. 
Bu epistemolojik olmaktan ziyade aksiyomatik, yeni değerler 
yaratmaya yönelik tavır, bu romanları daha farklı bir yere 
yerleştirir. (İbid, s. 298)
 Yaşar Kemal’in BAH’ını da poietik tarih olarak 
değerlendirmek mümkündür. Çalışma boyunca tartışıldığı 
üzere, Yaşar Kemal Türkiye Cumhuriyeti’nin kökeninde yer 
alan uzun on yıla, hâkim anlatının bakmayı ya da dinlemeyi 
tercih etmediği sesler, onların deneyimleri üzerinden yaklaşarak 
tarihsel anlatının referans alanını genişletir. BAH’a eklenen her 
yeni ses, her yeni öykü hâkim yaklaşımın sınırlayıcı anlatısına 
vurulan yeni bir eleştirel tarih darbesi olur. Fakat BAH bununla 

da yetinmez ve tüm anlatıyı yöneten bir destan, bir mitos 
yapısıyla, bize metnin ve metnin ilgilendiği geçmişin ötesine 
uzanan bir eylem biçimi teklif eder. Bu teklifin kabulü geçmişle 
başa çıkma ve onu yeniden anlamlandırma üzerinden bizlerin 
bugününü ve geleceğini yeniden biçimlendirecektir; metin bunu 
hedefler.

NOTLAR
1Bu çalışma, şu İngilizce yayına ekleme ve çıkartmalarla hazırlanmıştır: “Novel as an 
Alternative Collective Remembrance Text: Poiesis, Storytelling, and Social Thinking in 
Yaşar Kemal’s An Island Story Quartet,” Catharina Dufft, yay. haz., Turkish Literature 
and Cultural Memory: “Multiculturalism” as a Literary Theme after 1980 içinde. 
Wiesbaden, Almanya: Harrassowitz Verlag, 2009: s. 163-192.

2Bundan sonra makalede “Bir Ada Hikâyesi” BAH, Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana 
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Di Çarbareya ‘Bir Ada Hikayesi’ Ya Yaşar 
Kemal De Rexneya Dîrokê, Çîroka Kolektîf Û 

Muxayîleya Cıvakî

Erol Köroğlu*
Wergêr: Erol Şaybak

‘Bir Ada Hikâyesi’ [Çîroka Giravekê] ya Yaşar Kemal, 
çarbareya romanekê ye ku di 14 salan de hatiye 

weşandin. Xelekên vê çarbareyê û rêza weşana wan wiha ye: 
Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana 1998 [Ava Çemê Feratê Xwîn 
e], Karıncanın Su İçtiği 2002 [Henûniya Deryayê],Tanyeri 
Horozları 2002 [Dîkên Berbangê], Çıplak Deniz Çıplak Ada 
[Behra Tazî Girava Tazî] 2012.2 Di navbera romana sêyem û 
çarem de 10 sal heye. Gelo cilda çarem, rêzeroman ber bi dawiyê 
ve biriye an jî çi li cildên pêşî zêde kiriye, divê ev mesele cuda ji 
vê nirxandinê bên nîqaşkirin. Ji xeynî vê, em dikarin çarbareya 
Bir Ada Hikayesi, wek rêzeromana çîrokeke şernexwaz qebûl 
bikin. Lê bi vê çarbareyê armanca Yaşar Kemal, ji vê tevlihevtir 
e. Helwesta rexneyî ya li hember hemû şerên dîrokê li temamê 
çarbareyê belav bûye, tenê qonaxek e bo destpêka rêwîtiyê. 
Romanûsê ku ji vê qonaxê bi rê dikeve, zêdetir dixwaze tesîra 

*Assistant Professor, Zanîngeha Boğaziçi Beşa Ziman û Edebiyata Tırkî
erolkor@gmail.com

deh salên herdu şerên di navbera 1915 û 1925an de, Şerê Cîhanê 
yê Yekem û Şerê Rizgariyê, li ser mirovan û hewldana wan a 
piştî şer, ya ji bo xwerizgarkirina ji travmayên şerî binivîse. Ji 
bo vê jî, li dijî hemû hikayetên ku van şeran wek mecbûriyet 
an jî wek qehremaniyekê bide zanîn, tevna romanên xwe li ser 
‘çîrokeke dijber’ dihûne.

BAH, çîroka wan kesan e ku ji ber tevliheviya li 
Anatolyayê mişextî dibin, ji welatê xwe dûr dikevin, li giraveke 
sembolîk a bi navê ‘Karınca Adası’ [Girava Moriyan] kom 
dibin û hewl didin ku civakeke avakar û ahengdar pêk bînin. 
Her takekes, di vê civakê de bi barê rabirdûyê û nasnameya xwe 
ya ciyawaz a ku ji ber vê barê rabirdûyêhilgirtiye, pêwendiyê 
bi şexsên din yên vê civakê re datîne û ji bo pêkhatina civakê 
peywira xwe tîne cih.Lewma jî BAH, çîrokek e li ser hêza 
ragihanê. Her xeleka çarbareyê, ne bi awayekî qalibî û klîşe lê bi 
awayekî xumam li ser hin qonaxên vê pêwendiya qewî a civakî, 
zimanî û diyalogê ye. Ji vî alî ve xeleka pêşîn FSKAB çîroka 
tekoşîna takekesî ye bi tenêtiya xwe û barê rabirdûyê, pêre jî 
keşfkirina milmilaneya civakî û diyalogê ye di nav vê tekoşînê 
de. Romana duyem KSİ cextê lê dike ku diyalog vediguhere 
civakîbûnê û çîrokên şexsî,derd û kulên kesane ‘aydê her kesî 
ne û nîşan dide ku çîrokên şexsî û tecrubeyên ji wan çîrokan 
derketî, çawa bi awayekî erênî tên bikaranîn. Romana sêyem 
THjî, ne tenê vegotina civakîbûnên din e, li hember civakîbûnên 
neyînî û ezmûnên ku ji xwezayê bi xwe diwelidin, vegotineke 
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erênî ye.Dema mirov ber bi dawiya romana sêyem ve tê, gelek 
nihêniyên ku dê di romana çarem de bên eşkerekirin hene lê di 
dawiya cilda sêyem de ji nişkê ve ev hevok derdikeve pêş me 
“[d]ema dîkên berbangê bang dan, girava me bû girav, gundê 
me jî bû gund” (423) û mizgîniyê dide me ku her tişt li kar 
e û pêvajo xweş berdewam e.Cilda dawî ya çarbareyê Çıplak 
Deniz Çıplak Ada hewldaneke ji bo eşkerekirina nihêniyan û 
gehiştina dawiyê lê bi taybetî jî ji ber lezgîniya xwe ji hewldana 
hersê cildên pêşî dûr dikeve. Ji ber wê jî dê di nav vê cerebeya 
şîrovekirinê de neyêhesibandin.

Li jêr, ez ê îddia bikim ku BAH, ne tenê bi çîrokên 
şerxwaz re dikeve nav cengê lê tiştekî ji wê kûrtir dike. Îddiaya 
min ev e: Yaşar Kemal, bi vê çarbareyê bîranîn-metneke berfireh 
a çîrokajêrdestan (madûn) pêşkêş dike ku heta wê demê metnên 
şerxwaz tenê wek hêmayeke temamker sûd jê wergirtine an 
jî nexwestine wan bibînin. Tevî ku di versiyona îngilîzî ya vê 
makaleyê de dê eşkere bê dîtin mihtacê şîrovekirineke berfirehtir 
e jî, ez ê li vê derê tenê hewl bidim ku xwezaya çîroka dijber 
a ku BAHpêşkêşî me dike, bidim berçîroka serdest,nîqaş û 
teswîr bikim. Ji bo vê jî ez ê li ser du pirsan hûr bibim: Çîroka 
van romanan,bi çiyê xwe ji çîroka serdest a serdema xwe cuda 
ye, çawa, çima cuda dibe? Gelo em dikarin bêjin ku vê çîroka 
serdest a dijberî xwe xera dike?

Çîroka Dijbera ku bi Helwesta Rexneyî bi Dîrokê re  
 Pêwendiyên Xeternak Saz Dike
 Yaşar Kemal jî wek çîroka serdest hin rûdanên eşkere 
hildibijêre û çîroka xwe li ser wan ava dike lê ya wî ne tenê 
ji rûdanên qewimî pêk tê ku ji aliyê wê hişmendiya serdest ve 
nehatine dîtin, herwiha ji wanmetaforîk û edebîtir e.Dema ku 
Yaşar Kemal, wan tecrûbeyên xwe yên rûdayî diguherîne û 
bi şêweyeke cuda dinivîse, hay ji tevlihevî û pirrhêliya şiyana 
bîreweriyê heye û rabirdûyêwisa saz dike. Bi sûdwergirtina 
dubendiya lêkolînera bîreweriyê Luisa Passerini, em dikarin 
helwesta bîranînê ya çîroka serdest wek ‘pêwendiyên sazbûyî’, 
helwesta Yaşar Kemal jî wek danîna ‘pêwendiyên xeternak’bi 
nav bikin. (Passerini 2003, r. 240) Taybetiyeke sereke ya 
çîroka serdest ew e ku danîna têkiliyên nûdi navbera lehzeyên 
bîreweriyê de piştguh dike; dema pêwendiya sazbûyî pêk tê, 
helwesta wê ew e ku dê ev pêwendî her û her wisa bimîne.
 Belam Yaşar Kemal, dijberî vê gotara (discource) netew-
dewletê ya li ser rabirdûyê,çîrokeke ciyawazpêk tîne ku hêmayên 
wê ji aliyê vê gotara serdest ve hatine piştguhkirin,jê muhîmtîr, 
dixwaze bibe xwedî zimanekî guncav ji bo pêwendîdanînê, 
tevî ku ew hêmayên ji hev cuda bikevin nav dubendiyekê jî. 
Ji bo têgehiştina hewldana Yaşar Kemal, em dikarin ji fikrên 
feylesofênavdar Friedrich Nietzsche yên li ser dîrokê sûdê 
wergirin. Nietzsche, bi makaleya xwe ya dirêj a bi navê 
“Bikaranîna Dîrokê bo Jiyanê û Dezavantajên Wê”, hişmendiya 
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xiraba pêwendiyên li gel dîrokê,ya civaka almanandi sedsala 
19emîn de rexne dike, ku ew bi xwe jî tê de jiyaye û li pey 
dîrokzaniyeke bo jiyanê sûdwer, behsa sê helwestên dîrokzaniyê 
dike: Abîdewî, pabendê serdemên qedîm û rexneyî.(Nietzsche 
1997, r. 70) Ez ê li ser helwesta rexneyî hûr bibim, ji ber ku 
BAH, wek ‘çîrokeke dijber’di ‘esasê xwe de li ser helwesteke 
rexneyî û revîzyonîst, li hember dîrokê teşe digre. Nietzsche, 
bi gotina “Heke mirovek bixwaze jiyana xwe bidomîne, divê 
xwedî hêz be ku pêwendiya xwe bi perçeyeke dîrokê re qut bike, 
vê pêwendiyê betal bike û car caran vê hêza xwe bi kar bîne” 
(hb.r. 74) balê dikşîne ser girîngiya vê helwestê.Ji ber ku dîrok, 
her ji rûdanên mezin û ‘ezamet pêk nayê; tê de tundûtîjî, qelsî û 
bê’edaletî jî heye. Naxwe divê em vê dîroka ku çavkaniya me ye 
jî, efû nekin û “şûrê xwe di koka wê de biçikînin”.Ev meseleya 
çavkaniyê an jî ‘eslê me,dê bike ku ev kirina me hem elzembe 
hem jî xeternak.Hemin em berhemên nifşê beriya xwe ne, naxwe 
divê em berhemên dubendî, azwerî û xetayên wan jî bin.Em 
wan xetayan mehkûm bikin an jî bêjinem ne berpirsyarê wan 
in, tiştek naguhere; dîsa jî em ê berhemên wan bin. Nietzsche ji 
vê re dibêje xwezaya yekem. Lê em dikarin hisaba van xetayan 
bidin, xwezayeke duyem pêk bînin û tesîra wan a neyînî ji holê 
rakin. Bi vî hawî em dikarin bibin xwedî dîrokeke cudatir ji 
wê dîrokê ku çavkaniya me ye. Ev karekî zehmet û xeternak 
e, fikra Nietzsche ew e ku xwezaya duyem her tim ji xwezaya 
yekem qelstir e: “Pirranî wiha ye: Em qenciyê dizanin lê em ya 

qenc nakin, ji ber ku em ya qenctir jî dizanin û em nikarin wê 
jî bikin.” (r. 76) Lê dîsa jî me hêviyek heye û Nietzsche, serî 
li cexteke diyalektîk dide da ku wan kesên dîrokê bi kar tînin, 
dilê wan hênik bike: Her xwezaya yekem wextekî xwezayeke 
duyem bû û xwezaya duyem a serkeftî jî hêdî hêdî dibe xwezaya 
yekem. (hb.r. 77)
 Lêbelê dîroka rexneyî çawa tê tetbîqkirin, ji bo vê rê û 
rêbaz hene gelo? Rêbazeke gelemperî nîne lê cerebeyên spesîfîk 
hene. Em dikarin BAHê jî wek cerebeyeke bi vî rengî qebûl 
bikin. Naxwe em ê pirsa xwe jî wiha bipirsin: Bi çarbareya 
BAHê, Yaşar Kemal, li hember çîroka serdest, li ser dîroka 
rexneyî xwedî helwesteke çawa ye?Gelo dikare, bo mînak bi 
rewşa dîrokî ya karakterên xwe li ser xeta û nakokiyên rabirdûyê 
rexne û xwerexneyan pêk bîne? Belê, di hersê romanan de jî 
nimûneyên wisa hene. Bo nimûne, karakterê sereke yê romanê 
Poyraz Musa, şerm dike ku tev li qirkirina êzdiyan bûye û ev 
şerma wî, çiqas bê gotin ku wî kes nekuştiye jî, rê li ber vedibe 
ku her û her temamê vê pêvajoya dîrokî û di vê pêvajoyê de 
berpirsyariya xwe bide ber tîrên rexneyê.

Mirov dikare wekî vê gelek nimûneyan peyda bike. 
Lêbelê di hersê romanên BAHê de jî rexneya dîrokê ‘esas bi 
hişmendiya xwe ya mîzahî derdikeve holê ku hem komîk hem jî 
trajîkomîk e û ber bi dawiyê ve jî têra xwe dibe hicva mîzahî. Di 
hersê romanan de jî, tevî ku tona sereke ne ev e jî, ji nişkê ve em 
rastî mîzahê tên. Bo nimûne, di romana yekem de, fermandarek 
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(qolaxasî) ji artêşê, tê giravê ku ji rûman re bêje, ew ê ber bi 
Yewnanistanê ve bên tehcîrkirin.Nivîsa fermî ya di destê xwe 
de dixwîne lê baş pê dizane ku kes ji gotinên wî fêm nake. Wê 
demê, Milto Angeloyê safik dibîne ku bi baldarî û amadebaşiyê 
de sekiniye û fermandar wî hembêz dike, hêviya wî ew e ku ji 
vê wezîfeya zehmet xwe xilas bike. Wezîfeyê dide Milto û jê 
re wiha dibêje: “Ha wisa Milto. Ji bîr neke, tu kurê vî xakê yî 
ku ji berê ber de esker e.” (FSKAB,74) Li gor gotara serdest, 
yê ku ji berê ber de wek esker ji dayik bûye, ne xak e, wek 
nasnameyeke etnîk, gelê tirk bi xwe ye. Ne pêkan e ku Rûmek 
daxilî vê kategoriyê bibe, wê demê taybetiya gel bo xakê tê 
veguhestin û Miltoyê ku bi rastî jî li wê derê hatiye dinyayê bi 
saya vê veguhestina taybet, vê payeyê bi dest ve tîne. Li wê derê 
çêbûye, eskerî jî kiriye helbet, lê ev yek di dema tehcîrkirina 
Milto de jê re tê gotin ku tê de mîzaheke trajîk xwe dide der.

Lêbelê di hersê romanan de jî, beşên ku rexneya dîrokê 
dihewînin, bi taybetî jî li ser helwesta dîrokî a abîdewî, bi awayakî 
nermemîzahî tên rexnekirin. Her ku gotara serdest xwe dispêre 
wê koka çavkaniyê û ji wan kêliyên qehremaniyê dûr dikeve, 
zimanê wê yê qehremaniyê jî ber bi mîzahê ve diguhere. Bo 
nimûne di romana sêyem THyê de,merasîma vekirina navenda 
hizba CHFyê(niha navê vê hizbê Cumhuriyet Halk Partisi ye) 
tê qisekirin. Bo vê merasîmê ji Enqerê mebûs hatine û ji wan 
yê herî mezin û xwedî tecrube, ku albayekî qehremanê şer e, 
diaxive:

Ey gelê min, gelê min ê qehreman ku dijmin ji 
Sakarya, İnönü û Afyonê derxistiye, di cenga 
Dumlupınarê de bi xwîna dijminên xwe tevahiya 
deştan av daye, Dumlupınar bi cendekên dijminan tijî 
kiriye, ey gelê min ê birûmet, yê ku li Îzmîra rengîn 
bermahiyên dijmin rijandiye behrê tu yî, eyy gelê min 
ê bala, qehremanên kurê qehremanan, ma ne tu yî ji 
Asyaya serbilind bi rê ketiyî û di rê de li her qonaxê 
te dewletek ava kiriye heta tu gehiştiyî Anatolyayê, 
yê ku Bîzansê li ber wî çok daye ‘erdê ma ne tu yî? 
Yê ku 900 salan li vê dinyaya qerase hukm kiriye, 
ma ne tu yî? Yê ku Atîlla, Cengîz Xan û Tîmûr mezin 
kiriye û berdaye ser dinyayê, bi tîr û kevan û şûr û 
rimên xwe dinya hejandiye, çiya û deşt û derya tev 
lerizandiye, ma ne tu yî? (118)

Niwaja (nutuq) albay bê qalîte ye û tevî vê ji aliyê teknîkî 
ve pirsgirêk heye di nav guhdaran de. Serokê navçeyê yê CHFê 
Kavlakzade Hacı Remzi, ev girse ji gund û mezrayên derdorê 
berhev kiriye aniye, bi ser de jî ‘edetê “lihevxistina destan” hînî 
wan kiriye. Di axaftinê de yek li ber maseyê sekiniye, di dest 
de alek heye û ji bo destpêkirina çepikan, ew ê alê bilind bike, 
îşaretê bide girseyê. Herwisa, alê bilind dike û çepik dest pê 
dike. Lê Kavlakzade hînî wan nekiriye ku çepikê biqedînin. Ji 
ber wê dengê çepikan bi tu awayî nasekine. Her ku Kavlakzade 
ji bo sekinandina wan alê li ba dike, çepik berztir dibin.Axir, ber 
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bi ‘esmanan ve guleyek tê berdan û çepik wisa tên sekinandin.
 Wek ‘Çîroka Me’BAH
 Gelo ji bo helwesta rexneyî bo dîrokê têrê dike ku 
mirov tenê komîkbûna gotara serdest pêşkêş bike? Rexneyeke 
bi vî rengî, xîmên gotara serdest pûç bike û wê bihilweşîne jî 
dê yekalî bimîne. Jixwe helwesta rexneyî ya çarbareyê jî di 
asoyeke berfirehtir a çîrokê de watedartir dibe. Ev yek, tenê 
bi pêkanîna civakîbûneke nû li Girava Moriyan pêkan e ku 
gelê wê û gelê derdorê yê nêzîkî wan bi tecrubeyên cuda yên 
piştî şer dişibin hev lê ji aliyê gelek hûrgiliyan ve tecrubeyên 
wan ji hev cuda ne jî. Di BAHê de pêkanîna vê civaka nû, bi 
saya parvekirina rabirdûyên travmatîk ên karakterên romanê 
û avakirina ‘niha’yekeerênî berev dahatûyê ve çêdibe.Li vê 
derê, em dibînin ku cîhana çîrokî ya BAHê, bi tevnaçîrokeke 
hevpar ku “dema niha pêk tîne û berê wê li dahatûyê ye” li ser 
çîrokeke rabirdûyê, bîreweriyeke kolektîf, nasname û ragihanê 
tê avakirin.
 Bi rêkeftina ji van gotinan, gelo em dikarin bêjin ku 
BAH, bi helwesta xwe ya rexneyî, çîroka xwe ya kolektîf wek 
alternatîf ava dike û helwesta wê çîroka serdest betal dike? 
Yaşar Kemal, navê rêzeromana xwe ‘Çîroka Giravekê’ daniye 
û bi karakterên ku tên û diçin, vê çîrokê li ser serpêhatiyên 
şexsî yên wan karakterên “giravî” û çîrokên wan ên niha 
vedibêje.Naxwe BAH, “çîroka me” ye; stratejiya sereke ya 
vegotinê, bikereke kolektîf a qisekirinê (agent)  pêk tîne. Li gor 

teorîsyenê vegotinzaniyêUri Margolinê Îsraîlî, heke di çîrokê de 
rola karakterê sereke ‘aydê bikereke kolektîf be, tiştê li ber me 
çîrokeke kolektîf e. Lêbelê hemû girse nabin bikerên kolektîf. 
Ji bo ku çîroka kolektîf derkeve meydanê, divê komek bi navê 
“em” hebe, endamên wê xwedî armancên hevpar bin û hewl 
bidin ku bi hev re bigehijin wan armancên komê. An jî divê 
cema‘eteke xwedî hesta nasnameya hevpar be. (Margolin 200, 
r. 591)

Margolin herwiha niqaş dike ka em ê çawa fêm bikin 
ku metna li ber me ‘çîroka me’ ye.Ji bo vê nîşaneya herî 
muhîm, perspektîfa berev karakterên çîrokê ye.Çîrokeke xwedî 
hişmendiya ‘em’ê, bi reaksiyonên karakterên xwe ve takekesên 
taybet û tekane nahewîne, li şûna wê, bi rolên civakî yên endamên 
komekê watedar dibe. Di BAHê de jî pirrî caran ev yek heye. 
BAH, çîroka bertekên wan kesan e ku bi cudahiyên xwe yên 
şexsî dihesin ku ew mecbûr in kolektîvîteyekê pêk bînin. Ev 
çarbare çîrokên xwe jî li ser vê hişmendiyê ava dike. Lê ev hemû 
bertek ne wek hev in. Ji ber ku çalakiya zêhna her endamê komê 
tekane û cuda ye; her yek ji wan cuda difikire, cuda hest dike 
û cuda têdigehe. Li ser vê yekê, Margolindibêje ku di çîrokeke 
‘me’ de, takekes, li hember bûyer an jî rewşekê, bi hevpar-
bertekekêtevnagerin, li şûna wê heman-bertekekê (coaction) 
nîşan didin. (hb. r. 605) Hevpar-bertek, encax dema çalakiyên 
zêhnî yên şexsan, bo bergeheke zimanî bên veguhestin derdikeve 
holê û ev bergeh jî di dawiya pêvajoya axaftin-nîqaşkirinê de 
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dibe ku pêk bê.Herwisa, ji xeynî çîrokên şexsî yên rabirdûyê, 
şayesandina tişt û motîfên ‘aydê vê demêne tê de, pirraniya 
BAHê li ser vegotina vê pêvajoyê ye. Rewşek derdikeve holê, 
endamên civakê vê rewşê wek rewşeke şexsî qebûl dikin, li ser 
vê fikrên xwe tînin ziman, fikr li nav hev dikevin, pev diçin, 
pev dikelijinû dibin sersebebê berteka hevpar. Ji vî alî ve BAH, 
derheqê vegotina bikera kolektîf a bi navê ‘gel/milet’ de, ku bi 
awayekî telepatîk her kes, her dem wek hev difikire, diaxive û 
tevdigere, ji çîroka serdest jî zêde zêde realîsttir e.

Metna Bibîrxistina Kolektîf û Dualîzma Karîger
Piştî vê nîqaşê, em dikarin bêjin ku BAH, li hember 

reduksiyonîstbûna kolektîf a çîroka serdest, çîrokeke cuda 
û kolektîf pêk tîne û bi vî hawî li hember dîrokê jî dibe 
xwedîhelwesteke rexneyî. Lê gotina vê ji bo çareserkirina 
pirsgirêka me ne bes e.Gava me îddia kir ku BAH, çîroka 
cima‘etekê ye, divêem eşkere bikin ka kartêkeriya vê di romanan 
de çawa pêk hatiye. Ji bo vê jî divê em bala xwe bidin meseleya 
‘bîreweriya kolektîf’.

Têgeha bîreweriya kolektîf, li gel civaknasiyê derketiye 
meydanê. Ji bo vê jî rola Durkheim, pirr muhîm e. Durkheim, 
ne tenê bîreweriya kolektîf, herwiha hafizeyê bi xwe jî di nav 
binyada civakî de binecih dike û difikire ku ev binyad, amrazên 
têgehî pêşkêşî şexsan dike ku rabirdûyê bînin bîra xwe. (Winter 
û Sivan, 1999, r. 20) Şagirdê wî Halbwachs, ku îro navê wî li 
gel têgeha bîreweriya kolektîf tê zikirkirin, ev fikra wî ber bi 

lûtkeyê ve hilkêşa.Halbwachs dibêje ku, kesek bi komek an 
komên civakî, an jî di nav bizaveke fikrî ya kolektîf de, dikare 
xwe bîne bîra xwe. Her li ser vê fikrê, watedariya bibîrxistina 
tiştekî, bi saya awirên wê koma civakî derdikeve holê û tê 
bîra meku em wê bûyerê ji çavê wê komê dibînin. Ji ber vê jî 
bîreweriya kolektîf, matrîsa bîreweriyên şexsî yên di nav civakê 
de ye. Halbwachs, ebeden bîreweriyê wek tiştekî ji takekesan 
cuda qebûl nake lê ev bîrewerî hetmen (teqez) ne şexsî ye 
jî.(hb. ji bo fikrên Halbwachs yên li ser bîreweriya kolektîf, bnr. 
Halbwachs, 1992)

Ev nêzîkkewtin rast e û ne dûrî aqilan e lê xuya ye ku rola 
takekesî zêde paşguh dike. Jixwe lêkolînerên vê mijarê, gelek 
fikrên jev cuda pêşkêş kirine. Ji van fikrên li ser bîreweriya 
kolektîf, duduyên muhîm, yên Winter û Sivan in, ku têra xwe xêra 
wan bi vê mijarê heye. Bi taybetî jî têgeha homo actans dibe ku 
alîkariya me bike ji bo qenctêgehiştina BAHê. Homo actans, di 
navbera du cure insanan de gehînekek e; Homo psychologicus, 
ku insanê xwedî bîreweriyeke taybet e ûhomo sociologicus, 
ku ew jî insanê xwedî bîreweriya civakî ye. Taybetiya wî ew 
e ku actans(çalak)e; ango aksiyonel e.Gelekcaran ew, çalakiya 
bibîrxistinê,nek bi fermandayîna di nav hiyerarşiyekê de, lê wek 
beşdarê civakekê pêk tîne.(hb. r. 10)

Ev kartêkeriya Winter û Sivan, cextê li ser dînamîzma 
bibîrxistinê dike. James V. Wertsch, di kitêba xwe Voices of 
Collective Remembering de [Dengên Bibîrxistina Kolektîf] li 
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gel dînamîzma xwe ya hevterîb bi têgeha homo actans, peyva 
“hafize”yê red dike û teklîf dike ku em li şûna wê “bibîrxistin”ê 
bi cih bikin. “Ji ber ku temamê rasterêbûnê, bi awayekî micid 
cextê li ser pêvajo an jî çalakiyê dike, ez li şûna têgeha ‘hafize’yê, 
‘bibîrxistin’ê tercîh dikim. Li şûna ku em behsa bîranînên‘aydê 
xwe bikin, em cextê li ser bibîrxistinê dikin ku ew jî kirineke 
me ye.” (Wertsch 2002, r. 17) Wertsch, êdî meseleyê wek 
“bibîrxistina kolektîf” bi nav dike li gel cextlêkirina dînamîzm 
û guherbariya wê û vê pêvajoyê jî wek “belavkirina berdest 
bo reqabetê” pênase dike. Li vir, temsîla rabirdûyê, dibe ku 
wek reqabet û qayişkêşanê derkeve meydanê. (hb. r. 23-24) 
Belam ‘esas kartêkeriya ciyawaz a Wertsch, bi têgeha “metnên 
bibîrxistina kolektîf” berbiçavtir dibe. Ji bo wî watedartir e ku 
bifikire; temsîla rabirdûyê ya vê komê bi çavkaniyên hevparên 
metnî tên afirandin, ne kubibîrxistinê wek pêwendiyeke xef di 
navbera endamên komê de pênase dike.(hb. r. 26)

Bi xêra vê fikra Wertsch, em dikarin kitêbên fermî yên 
dersa tarîxê, niwaj/nutqên rayedarên dewlêtê yên di cejnên 
netewî û yadî salan de û hwd, wek metnên bibîrxistina kolektîf 
binirxînin.‘Esas, BAH jî metneke wisa ye. Naxwe ferqa wan çi 
ye? Ji bo zelalkirina vê pirsê, dîsa Wertsch, xwe digehîne hawara 
me: Bakhtin, di kitêba xwe ya bi navê The Dialogic Imagination 
de [Muxayîleya Diyalojîk] têgehên wek “desthilatdarane” 
(audboritative) û “jixweve qanehker” (internally persuasive)
dirêje ber çerxa rexneyê û ferqa herdu gotaran nîşan dide.  

(Bnr. Bakhtin 1981 r. 342-348) Li gor Bakhtin, gotara dînî, 
siyasî û exlaqfiroşî ya desthilatdarane ku ‘aydê bavan, mezinan 
an jî mamosteyan e, dixwaze em wê qebûl bikin û malê xwe 
bihesibînin. Wê demê du rê li ber me hene: An em ê bi temamî 
qebûl bikin an jî ji binî ve red bikin. Ji bo vê, bazarî nayê kirin. 
Lêbelê di gotara‘jixweve qanehker’ de zordayîna hiyerarşiyeke 
wisa nîne. Axêver tê gazîkirin bo sazkirina diyalogê li gel kesên 
din, ji ber ku “gotina ku jixweve qanehker e, nîvî ‘aydê me ye 
nîvî jî ‘aydê insanekî din”. Lewma jî gotina jixweve qanehker, 
destpêka bersivekê ye ku hem di nav gotinên berî xwe de cih 
digre, hem jî dê paşê wan biguherîne û bibe “amrazeke fikirînê”. 
(Wertsch 2002, r. 118-119)

Dîsa jî bi alîkariya vê çarçoveya têgehî, li hember wan 
metnên kolektîf ên çîroka serdest, em BAHê wek metneke erênî 
tesdîq bikin jî, ev yek têrê nake ku em xwe bigehînin hizreke 
bêqusûr. Ji ber ku BAH jî, metnên bibîrxistinê yên li hember wan 
disekine jî, melûlê qusûrekê ne.Qusûreke ji tebîeta bibîrxistinê bi 
xwe: Berevajîkirin (distortion). Lêkolînerê navdar ê bîreweriyê 
Michael Schudson, vê meselê wiha t‘erîf dike:

Berevajîkirin, mecbûrî ye. Bîr/hafize bi xwe 
berevajîkirin e, ji ber ku bi her halê xwe û bi awayekî 
misoger, ew hilbijêr e. Celebeke dîtinê, herwa 
nedîtinek; celebeke bibîrxistinê jî jibîrkirinek e. Heke 
hafize, celebeke qeydiyê bûya, me dikarî em behsa 
hafizeyeke “rast” bikin. Lê hafize, pêvajoyeke kod-
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kirina enformasyonê, veşartin û bi awayekî stratejîk 
bibîrxistin û paşdeanîna wê ye. Di her qonaxa vê 
pêvajoyê de jî tesîrên civakî, derûnî û tarîxî hene. 
(Schudson 1995, s. 348)

Winter û Sivan jî li ser vê meselê, wek Schudson difikirin. 
Ew jî ji fikra hilbijêrbûna bibîrxistinê bi rê dikevin û pêş de diçin. 
Îddia dikin ku hilbijêriya hafizeyê, berî kod-kirina rûdanê, dibe 
sebebê berevajîkirina wê. Şûnpêyên tecrubeyê di hafizeyê de, 
bi şertûmercên bêhempa jî, bi temamî nabe kopiyeke tecrubeyê 
bi xwe. Bo nimûne, rêzerûdanek an jî gelek kes, dibe ku bên 
kêmkirin û wek rûdanekê û kesekî bên bibîrxistin, an jî dibe 
ku cext li ser hin taybetiyên tecrubeyê bê kirin. Tecrube, gava 
ber bi hafizeyê ve tê şandin, careke din tê şîrovekirin.Wê demê 
jî “şema û senaryo” (schemata and scripts) xwedan tesîr in. 
Bo nimûne, şexs gava tecrubeyekê li hafizeya xwe qeyd dike, 
ihtimal heye ku şopa wê tecrubeyê wek “va çîroka jiyana min 
ev e”, bi şemayên takekesî an jî wek “her kes dijminê tirkan e”, 
bi şemayên li ser çanda xwe, şîrove dike. (Winter û Sivan 1999, 
r. 13)

Ji aliyê xwe ve Wertsch jî, berevajîkirinê wek perçeyek 
ji pêvajoya bibîrxistinê qebûl dike û li ser du karîgeriyên wê, 
vê fikra xwe eşkere dike. Li gor fikra Wertsch, ji aliyekî ve em 
hafizeyê li ser pêşkêşkirina rabirdûyê, bi awayekî rast û durist, 
dinirxînin û bi vî hawî jî em wê didin ber “pîvana rastiyê” 
(accuracy criterion). Ji aliyekî ve jî em jê dixwazin ku hafizeya 

me “rabirdûyeke kêrhatî” (a usable past)pêşkêşî me bike, 
ango rûdan û karakteran bîne bîra me ku xizmeta dema niha, 
armanca me ya îroyîn bikin. Wê demê hafize mecbûr e ku herdu 
lazimiyên me; hem temsîla rast ya rabirdûyê hem jî rabirdûyeke 
kêrhatî, pêk bîne. Wertsch vê rewşê, bi têgeha Lotman ya bi 
navê “dualîzma karîger rave dike. Wek ku ev herdu daxwazên 
me nakokiyekê pêk tînin, lê dîsa jî bi awayekî hevdemî em 
dixwazin pêvajoya bibîrxistinê hem rabirdûyê rast û durist 
temsîl bike hem jî rabirdûyeke kêrhatî ji me re peyda bike ku em 
nasnameyên takekesî û komelayetî li ser wê ava bikin. (Wertsch 
2002, r. 31)
 Lêgerîna Hilatinê ya Şêniyên Giravê li gel Roja Nû

Em dikarin bêjin ku çîroka BAHê, li gor wê dualîzma 
karîger ku Wertsch behsê dike, bi rê ve diçe; hem dixwaze 
rabirdûyê bi awayekî rast û durist temsîl bike hem jî dixwaze 
rabirdûyeke kêrhatî pêşkêşî me bike. Lê pirseke muhîm heye 
ku divê tam li vê derê em bipirsin: Gelo ev çîroka ku tenê li 
ser vegotin û texeyyula Yaşar Kemal, ango tekane afirînerê 
metnê saz bûye, ji aliyê temsîla rastî û kêrhatîbûna rabirdûyê ve, 
helwesta çîrokeke yekpare pêşkêş dike? Ango BAH, helwesta 
xwe li ser wê meseleya ku qal dike, perçe perçe pêşkêş dike an 
hemû perçeyan îdare dike û çîrokeke yekpare jê derdixe?

Fikra min ew e ku karakterekî dekoratîf ê rêzeromanê, 
dikare fersendekê bide me, ji bo têgehiştin û manepêdayîna 
yekpare. Ew karakter dengbêjê kurd Uso ye; di romana KSİ de 
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bi malbata xwe re tê û li giravê binecih dibe. Piştî ku ev karakter, 
Uso, dikeve romanê, yek dirêj û yek jî kurt, du çîrokan dibêje. 
Destana duyem a dirêj ‘Kilama Feqiyê Teyran’ e. Çîrokeke pirr 
xweş e. Di navbera rûpelên 335 û 374an de ye. Erê, çîrokeke 
pirr xweş e lê dîsa jî mirov ji xwe dipirse: “Aya ev kilama dirêj 
çima di vê romanê de cih digre?” Feqiyê Teyranê vê kilamê, 
kurê mîrekî kurdan e. Rojekê, ji dengê dengbêjekî, çîroka 
teyrekî guhdarî dike û bi rê dikeve ku wî teyrî bibîne. Kêm 
kesan dengê wî teyrî bihîstiye û tu kesî jî ew nedîtiye. Tekane 
karê Feqiyê Teyran dibe peydakirina wî teyrî. Bi salan lê digere 
û axirî wî dibîne. Gava teyrî dibîne, ji ser hişê xwe diçe. Dema 
hişyar dibe,êdî dibe dengbêj û destanbêjek. Li her derê digere, 
çîroka xwe dibêje û pê dihese ku êdî ew dikare li bilûr û sazê jî 
bide.Piştî wê jî navûdengê wî li temamê bajarên kurdan belav 
dibe, her kes rêz û hurmetê nîşanî wî dide. Kal dibe, vedigere 
mîrektiyababê xwe û li wê derê jî dîsa destanan dibêje, heta 
xilasiya ‘umrê xwe. Di mirina wî de, ew teyrê ku lê geriyabû û 
dîtibû jî tê de, hemû teyr tên, li ‘esmanan difirin û xatirê xwe jê 
dixwazin.

Di BAHê de, ne tenê di vê beşa Feqiyê Teyran de, 
herwiha di beşên din de jî karakter dikevin pêy wî teyrî.Di 
romanaFSKAByê dedîsa em rastî vî teyrî tên. Lê vê carê çîrok 
ne di nav çîrokeke dî de ye; Poyraz bi ‘eşîreke ‘ereb re dikeve 
nav pevçûnekê, birîndar dibe, paşê xwe dispêre ber bextê Mîr 
Selaheddîn û ev çîrok jî di wê dema aramiyê de tê gotin.Rojekê, 

serê sibê Mîr û Poyraz derdikevin geştê, dengê teyrekî dibihîsin. 
Mîr ji Poyraz re dibêje, gelek kesan bi lêgerîna wî teyrî umrê 
xwe pûç kirine lê kesî ew nedîtiye. Poyraz, wê demê pê dihese 
ku ew jî dixwaze li wê derê be û li wî teyrî bigere lê divê ji ber 
‘eşîra xwîniyên xwe bireve.

Lêgerîna teyrî, di romana KSİyêdeheta Kilama Feqiyê 
Teyran wisa dimîne. Di romana yekem de Poyraz, vê daxwaza 
lêgerînê talox dike (lê di romana çarem de jî xuya nake, ango ev 
niyeta wî ya lêgerînêtenê wek daxwaziyekê dimîne) û armanca 
lêgerîna wî naçe serî.Di KSİyê de em yekî dibînin ku vê daxwazê 
pêk tîne; ew kes Feqiyê Teyran e. Bi rastî jî gava lêgerîn digehe 
encamê, teyr tê dîtin –û tenê carekê tê dîtin, neku kesek dibe 
xwediyê wî teyrî- hem derdora çîrokbêj bi hêza vegotina 
bedewî û qenciyê tê rapêçan hem jî hazirên civatê ku guhdarî 
li çîrokbêjê kamil dikin, nesîbê xwe ji qencî û başiya gotinên 
wî werdigirin. Ne di jiyana rastîn a BAHê de lê di çîrokekê de 
ew armanca lêgerînê diçe serî. Naxwe çîroka Feqiyê Teyran, 
pêşî ji bo şêniyên giravê ku guhdarên çîrokê ne û paşê jî ji bo 
me xwîneran, li ser “lêgerîna qenciyê” û çîroka me ya kolektîf 
ya ku li gor rabirdûyê, îroya me û dahatûya me, modelekê pêk 
tîne. Li ser vê xeta têgehiştinê, çîroka Feqiyê Teyran, navenda 
BAHê ye. Heçko ji me re wiha dibêje: “Ji vê derê li rabirdû, 
roja îro û dahatûya xwe temaşe bike”; heçko dibêje; “bi awirên 
qencî û başiyê, bi afirîneriya çîrokê temaşe bike, çîroka ku 
dewlemendiya vegotinê pêk tîne, çîroka ku cîhanan ava û abad 
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dike.” Wê demê em dikarin bibexşînin û bên bexşandin.
Meseleya bexşandinê,di romanaFSKAByê de, dîsa li ser 

gotinên Mîr Selaheddîn tê qisetkirin. Mîr, derheqê qetliyama 
Êzdiyan de, cextê li ser berpirsyariya her kesî dike: “Insanek 
tenê çiqas êşê bikêşe, hemû insan jî ewqas êşê dikêşin. Ma ne 
bi kuştina insanekî temamêinsaniyetê tê kuştin?”(245) Lê dema 
behsa van tiştan dike, dibîne ku Poyraz, ji ber sûcê xwe yê di 
qetliyamê de bi van gotinan diêşe û wê demê deriyekî nû li ber 
wî vedike:

Go, “Xeman nexwe, em benîadem in, ji roja 
ewil heta roja mirinêtiştek namîne ku neyê 
serê me. Lê vê bizane birako, insan her rojwek 
roja jidayikbûna xwe, ter û taze, careke dî tê 
dinyayê, bi herroja ku hiltê, careke dî ew jî hiltê” 
Poyraz xwe negirt û pirsî, “Ji dil, hiltê? 
Mîr gotê, “Bes li gel her roja nû em vê bixwazin.” 
Gotê, “Em ê xwe ji hemû sûc û guneh û xirabiyan 
bişon, pak û paqij bin. Insan gava ruhê xwe jê bişo, 
dikarexwe bibexşîne. Wê demê jî insan careke dî tê 
dinyayê, pak û paqij dibe.” (248-249. Cexta hevokê 
‘aydê min e.)

 Gotina Mîr, “insan gava ruhê xwe jê bişo” mifteya 
lêgerîna motîfa teyrî jî dide dest. ‘Esas Poyraz bi hatina xwe 
ya giravê û pêşengiya li civaka wê derê, dikeve pêy wî teyrî; 
ango dikeve pêy lêgerîna şûştina ruhê xwe ji wan qirêjiyan. Lê 

tişta ku ruhê wî dişo, pak û paqij dike, ne dîtina teyrî, maweya 
lêgerîn û pêdeçûna teyrî bi xwe ye. Poyraz jî, karakterên dî yên 
giravê jî, hewl didin ku xwe ji qirêjiyên rabirdûya xwe bişon 
da ku hem ji bo niha hem ji bo dahatûyê wê bikin çavkaniya 
jiyaneke ronî û watedar. Ev yek, hewldana “hilatina li gel roja 
nû ye” ji bo şêniyên giravê.
 Barê dikeve ser milê dengbêj/çîrokbêj, di lêgerîna şêniyên 
giravê de feyzek û rênîşandayînek e ji bo pêkanîn û pêşkêşkirina 
“metneke kolektîf a bibîrxistinê”. Di Tanyeri Horozları de, Uso 
destaneke dî dibêje. Ev destan, şer û şervanan dide ber tîrên 
rexneyê.Gava destanê temam dike, şahî û keyfxweşiya Uso, 
bê payan e: “Gava roj hilat, keyfxweşiya wî zêdetir bû. Wî 
kilama xwe ji teyr û tiyûran, kurm û kêzikan, şev û rojan, deşt 
û çiyan re gotibû, ji bayê hênik û kulîlka bêhnxweş re gotibû.
Dê rojekê ji insanan re jî bêje, insanên ku meydanan devedev 
tijî dikin, dê ji wan re bêje xirabî û zilma ku insan li insanan 
dikin. Û ew girseyên li meydanan, wek wî, ku îşev pirr şad û 
bextewar e, dê bextewar bibin.” (254) Lê Uso tiştekî ji bîr dike. 
Şêniyên giravê tevan guh dane wî, Cemîlê Beytar jî gotinên wî 
yên kurdî wergerandine tirkî, heta berdestê sibê xew neketiye 
çavê zarokan. Gava jina wî vê ji Uso re dibêje, keyfxweşî û 
bextewariya wî zêdetir dibe û wê demê baş pê bawer dibe ku bi 
berbelavbûna vê destanê,dê şer bi temamî xilas bibin.
 Dîtina Dinyayê bi Awirên Çîrokbêjekî
 Ji bo xwînerên bedbîn, ev baweriya Uso belkî pûç be. Lê 
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di romanê de ne tenê Uso, her kes ji vê bawer dike. Kes nabêje 
ev xewn û xeyalên “nivîskarekî ruhzarok” in. Tenê rûpeleke 
hersê romanên çarbareyê jî li dijî vê baweriyê nîne. Heçko 
BAH bi temamî, ji bo vegotina vê baweriyê hatiye nivîsîn. 
Aha li vê derê, em dikarin bifikirin ku nivîskar li ser karakterê 
romanê, xwe dinivîse. Uso, Yaşar Kemal e û BAH jî destana 
wî ya l‘enetkerê şerî ye û ‘ihtimala derketina şerê ku qal dike 
jî nahêle.Êdî ne muhîm e ka em kêm yan zêde li gel vê fikrê ne 
an na. BAH, bi forma romanê hatiye sazkirin û wek model an jî 
stratejiya çîrokkirinê jî destan, kilam û çîrokên folklorîk ji xwe 
re bijartine. Gava em BAHê wek performansa çîrokbêjekî li gel 
hazir û guhdarên wî, an jî çîroka çîrokbêjiya gelêrî qebûl bikin, 
wê demê hemû nîqaş û kêşeyên di vê xebatê de me serê xwe 
pê êşandiye, xasma jî taybetiyên qisetkirina romanan, tam cihê 
xwe digrin.
 Erê, lê Yaşar Kemal, me, yên ku li cîhaneke modern 
dijîn, çima ewqas dide zorê? Heçko em ê rûnin ji xwe re 
rûpelên romanekê biqulipînin lê piştî cehd û xebateke giran, 
metêdigehîneku romaneke bi dirûvê qisetên çîrokbêjiyê an jî 
çîrokbêjiyeke bi dirûvê romanekê hatî sazkirin li ber me ye; 
çima gelo?Li paşxaneya vê, armanceke serwextane heye an 
ev yek her tenê keyfiyeta nivîskarekî ye? Bi min armanceke 
serwextane heye û ji bo nîşandayîna vê jî em dikarin sûdê ji 
teorîsyenekî edebiyatê wergirin ku gelek caran behsa avantajên 
çîrokbêjiyê kiriye. Ev teorîsyen Walter Benjamin e; metna wî 

ya ku dê alîkariya me bike jî gotara bi navê “Çîrokbêj” e. (bnr. 
Benjamin 1969, r. 83-109) Teorîsyenê marksîst Benjamin, 
ev gotara xwe sala 1936an nivîsiye û wê demê li Almanyayê 
Nazîzm desthilatdar e.Gotar, li ser çîrokbêjî û tunebûna şiyana 
çîrokbêjiyê wek lawjeyeke dilsoj dest pê dike. Benjamin li ber 
vê tunebûnê dikeve, ji ber ku li gor wî, çîrokbêjî, transferkirina 
rasterast a tecrubeyan e. (hb. r. 83-84)
 Benjamin, ji ber tunebûna çîrokbêjiyê, kapîtalîzma wê 
demê û rasyonalîzasyona ku ew pêk aniye sûcdar dike. Lê di 
vê tunebûnê de du celeb sersebebên eşkere hene: Yek ji wan, 
derketina romanê ye. Roman, şiklê edebî yê tenêtiyê ye. Ji aliyê 
nivîskarekî tenê ve tê nivîsîn û piştî ku bû kitêb jî dîsa ji aliyê 
xwînerên xwe ve bi tenêtiyeke mînawê tê xwendin. Lêbelê 
qisekirina çîrokekê, di nav atmosfereke performansî de çîrokbêjî 
û guhdaran tîne hemberî hev.Çîrokbêj, gotinên xwe li ser 
tecrubeya xwe û tecrubeyên guhdaran saz dike, di performansa 
qisekirinê de vê yekê dike tecrubeya guhdaran jî. (hb. r. 91) Ji 
ber ku guhdar dê gotinên wî transferî hafizeya xwe bikin û vê 
tecrubeyê bigehînin kesên dî. Bi vî hawî tecrubeya wê qisetê, 
dê afirîneriyekê pêk bîne ku şexsan û nifşan bi pêvajoyeke 
bibîrxistina kolektîf bi hev ve girê dide. ‘Eynî wekî li jor me 
behsê kir; Uso dixwaze destana wî gotî, navdar û berbelav bibe.
 Sersebebê duyem a tunebûna çîrokbêjiyê, enformasyon 
e. Ji çapemeniyê ber bi mejiyê me ve, barana enformasyonê 
dibare û li me nayê nîşandayîn ka em ê wan têxin kîjan qaliban, 
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an jî ji ber lezgîniya vê enformasyonê em bi xwe nikarin 
rêyekê jê re peyda bikin. Lê çerxa qisekirina çîrokekê, berevajî 
digere: “Tiştên derasayî, tiştên ku bawerî pê nabe, bi hessasî tên 
pevgirêdan lê pêwendiya psîkolojîk a wan rûdanan, bi xwîneran 
bi darê zorê nayê dayîn. Destûr heye ku xwîner, wan gotinan 
çawa fêm dike wisa şîrove bike û berebere rê lê tê xweşkirin ku 
çîrok xwe bigehîne pirrhaliyekê, jixwe ew halên zêde û ciyawaz 
jî di enformasyonê de nînin. (hb. r. 89)
 Benjamin, di dawiya wê gotara xwe de, ku ewqas berfireh 
û kûr e em nikarin hemû hûrguliyên wê li vê derê nîqaş bikin, 
cextê li ser dike ku çîrokbêjî/qisekirina çîrokan ne huner e lê 
zena‘etek e. Kûzkerek (cêrçêker) çawa destê xwe bi hêminî bide 
kûzê, qisekerê çîrokê jî wisa destê xwe dide çîrokê. Jixwe di 
performansa çîrokbêjiyê de, erê hemû beden tesîrkarê vegotina 
çîrokê ye lê bi taybetî dest, m‘aneya peyvan dewlemendtir dikin.
 Ne ku Benjamin bi lorandina ji bo qisekeriya tunebûyî 
dibêje “De ka, êdî em romanan nenivîsin, em berê xwe bidin 
çîrokên berê, em wan bêjin”. Simonetta Falasca Zamponi, di 
makaleyeke xwe de dahûrînekê li ser dewra faşîst a Îtalyayê 
dike û bi bîr tîne ku Mussolini, bi projeyeke hafizeyê dixwest 
mîtosê bal bi modernê ve bîne. Û Zamponî di heman makaleyê 
de cextê li ser dike ku Benjamin behsa vegera li berê nake. 
‘Esas Benjamin dixwaze nîşan bide ku ew aûra/haleya ku bi 
çîrokbêjiyê derdikeve meydanê, dibe ku ji aliyê rejîmên totalîter 
ve bi şiklekî seqet li gel çîroka modern bên pevkelijandin û ev 

sentez jî bo armancên xirab bê ‘emilandin. (Zamponi 2003, r. 
45) Benjamin nîşanî me dide ku ew haleya qisekeriya çîrokê jî 
xwedî tarîxekê ye.
 Siyasetmedarê totalîter ku xwe wek çîrokbêjekî dide nasîn, 
an jî yê ku bîranînên erênî yên wê rabirdûyê talan dike, xeternak 
e. Lêbelê mirov dikare wê pêvajoya Benjamin behsê dike, ji xwe 
re bike mal û sermiyan. Siyasetzan û hevala Benjamin, Hannah 
Arendt, dema teoriya xwe ya siyasî ava dike, vê yekê diceribîne. 
Arendt, qisekirina çîrokekê ji bo pênasekirina “helwesta rexneyî 
ya ji tecrubeyê pêkhatî” bi kar tîne. (Disch 199, r. 666) Fikra 
Arendt jî, ji kaniya fikrên Benjamin avê vedixwe: 

“Çîrokbêjekî xwedîşiyan, ne kutiştekê nîşanî xwînerên 
xwe dide, wan hîn dike ku ew jî wek wî binêrin/bibînin. Bi vî 
hawî, hem tecrubeya dîtina ji perspektîfên ciyawaz û ‘sermestker’ 
pêşkêşî wan dike, hem barê berpirsyariya rexnekirin û pêkanîna 
şiroveyeke xweser li ser milê wan bar dike.” (hb. r. 687 Cextên 
hevokê ‘aydê çavkaniyê bi xwe ne.)

Ji vî alî ve, ji bo Arendt, qisekirina çîrokê serê pêşî ji şahidî 
(testimonial)û nimûnekirinê(illustration) cuda ye. Di şahidiyê 
de sûbjektîfî li pêş e, qiseker wiha dibêje; “Va ez dinyayê wiha 
dibînim”. Lê nimûnekirinrazber e; hewl dide ku bi awayekî 
anektodal/tinazî, piştevaniya teoriyekê bike, wate, ne ji aliyê 
tecrubeyê ve lê ji aliyê çarçoveyeke razber ve tê diyarkirin. ‘Esas 
di paşxaneya qisekirina çîrokekê de ev pirseteklîf heye: “Heke 
te ji vî alî ve dinya bidîta, gelo dê ev dinya bi te çawa xuya 
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bikira?” (hb.) Lewma jî çîrok, ji ber ku hem dudil (ambiguous)
hem watedar (meaningful)e, muhîm dibe. Helwesteke rexneyî 
ya ku pala xwe bide vê fikrê, neku konsensus an jî teqeziyê, lê 
pirjimarî (plurality)ûxwerexnekirinê dê derxe pêş. (hb. r. 688)
 Efsûn, Muxayîle û Tarîxa Poîetîk
 Naxwe em dikarin vê îddia bikin: Di vegotina çîrokê de 
tevna rûdanan hema bêje dê ji serî de diyar be. Tekane armanc 
ne ew e ku mereqa me zêde bike. Lê ji ber kûrahiya awirvedana 
xwe jî xwedî bingeheke vekirî ye. Hûn çiqas bixwazin, dikarin 
çîrokê berfirehtir û dirêjtir bikin. Jale Parla, di makaleyeke xwe 
de lêkolînekê li ser eksantrîkên sêbareya Dağın Öte Yüzü [Aliyê 
Dî yê Çiyê] dike û fikrekê derbarê vê de pêşkêş dike: “Heke 
xwîner bikare ji awirên kesên li çeperê li rûdanên navendî binêre 
û daxilî wan rûdanan bibe, bi ya min dê du tiştên herî muhîm ên 
hunera Yaşar Kemal bizanin: 1) Efsûna mirovayetiyê ya ku em 
çiqas têbigehin jî zêdetir dibe, 2) hêza mirovan a xweragirtina li 
hemberî neheqî, hejarî, êş û êşkencê, ji serekaniya vê efsûnê der 
dibe. (Parla 2006, r. 77)
 Ji bo vê em dikarin ji kitêba Yaşar Kemal Kendini 
Anlatıyor [Yaşar Kemal Behsa Xwe Dike],nimûneyeke xweş û 
eşkere bidin.  Alain Bosquet, heçko piştgiriya gotara Benjamin 
bike, ji Yaşar Kemal re wiha dibêje: “Em difikirin ku li ‘Rojava’ 
(mebest Ewropa ye) ji zarokatiyê ve efsûn û muxayîle winda 
dibe, li şûna wan jî aqil û rasyonalîte cihê xwe digre.” Lê Yaşar 
Kemal, bersiveke ecêb dide wî:

Ez bawer nakim ku li rojava efsûn û muxayîle winda 
dibe. Ji bo cenabê te rêz û hurmeta min heye, lê gava 
tu wisa hişkehişk diaxivî, ez dilteng dibim. Gava 
efsûn û muxayîle winda bibe, aliyê me yê herî muhîm, 
insaniyeta me hildiweşe, nexweşî dest pê dikin. Tu 
çawa dikarî tişteke wisa bêjî? (…) Yê ku muxayîleya 
xwe winda bike, qey hêviya wî dimîne? Ma hêvî ne 
ji wan nirxên herî bala ye ku muxayîleya insanî pêk 
aniye, ma ne nirxê herî bilind e ku insan xwediyê wê 
ye? Heke insan her û her hêviyê neafirîne, ma dikare 
bijî? (…) Yê ku muxayîleyê, kûrtirîn efsûna insanan 
dinivîse, Dostoyevskî ye û welatê ku (Ewropa) ew 
keşf kiriye, dê çawa muxayîle û efsûna insanbûnê 
winda bike? Tişta ku winda kiriye, divê tişteke dî 
be. Ewropa dê wê tiştê bibîne. Bawer im ev hişkesalî 
demdemî ye. (Yaşar Kemal 1997, r. 79-80)

 Muxayîle, efsûna insanî û hêviya ku ji têkiliya van 
herduyan diwelide. Ev melzemeyên çîrokbêj Yaşar Kemal in ku 
di zena‘eta xwe de di‘emilîne. Belkî gotina Bosquet û Benjamin 
ji aliyê materyalan ve di cih de ne, lê wek Yaşar Kemal gotî, 
ji bo ku hişkesaliyeke wisa demdemî heye, mirov rabe bêje 
lêgerîna efsûna insanî li Ewropayê sekiniye, ev yek ne rast e û 
ne lihevhatî ye jî. ‘Esas Yaşar Kemal li ser vê meselê ne tenê ye 
jî. David Price, di xebata xwe History Made, History Imagined 
de [Tarîxa Çêkirî, Tarîxa Xeyalkirî] romaneke Carlos Fuentes, 
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Susan Daitch, Salman Rushdie, Michel Tournier, Ishmael Reed, 
Graham Swift û Mario Vargas Llosa, bi têgehapoîesîsşîrove 
dike.Ev têgeh, ji zimanê Yewnaniya Qedîm e, pêwendiya wê 
bimîmesîsa Arîsto heye û ma’neya wê jî “afirandina zimanî” ye. 
Ji bo Arîstomîmesîs, poîesîs e, ne texlîdkirineke ji dera hanê 
ye. Price, îddia dike ku di romanên tarîxî yên van nivîskaran 
de rabirdûya tarîxî, li ser hafize û çîrokeke dijber tê sazkirin. Li 
gor Price, romanên ku derçûne, nimûneyên “tarîxa poîetîk” in. 
Ev roman ji aliyekî ve li ser qisekirina tarîxê a klasîk/serdest, 
helwesteke rexneyî pêşkêş dikin, ji aliyekî ve jî ji bo dahatûyê 
texeyyula ‘ihtimalên nû pêk tînin. Ev texeyyulên rabirdûyê, dê 
tesîra xwe li ser fikra dahatûyê ya xwîneran (me) jî bike. “Ji 
vî alî ve tarîxa poîetîk, dijberî tarîxa konvansiyonel, tenê xwe 
nade ber rabirdûyê. Jê pê ve, yek ji armancên sereke yên tarîxa 
poîetîk, alîkarîkirina me ye da ku em ji nû ve rabirdûyê tenzîm 
bikin ji bo pêkanîna dahatûya xwe. (Price 1999, r. 4)
 Ev roman, li ser vê xeta têgehiştinê, ne tenê ceribandinên 
edebî-fikrî ne, herwiha  metnên xwedîarmanc in ku ji bo 
guhertina dinyayê gazî xwînerên xwe dikin. Gava serencama 
kesên li çeper û şîpanderanhatî tepisandin û tecrubeyên wan ên 
bi êş û jan û heqaretan tijî, transferî qada edebî dike, tekane 
armanca wan ne ew e ku di dilê xwîneran de empatiyekê pêk 
bînin; herwiha ji bo guhertina van şertûmercên ku vê rewşê pêk 
tînin, dixwazin xwîneran bikin xwedî helwest û hişmendiyekê. 
Dîsa jî Price, qebûl nake ku metnên wisa, erênî an neyînî, wek 

metnên “postmodern” bên binavkirin. Pisporên ku li ser têgeha 
romana postmodern dixebitin, gelek caran çarçoveya armanca 
van romanan wek lêpirsînên epîstemolojîk teng û berteng dikin. 
Lêbelê Price, îddia dike ku romanên tarîxa poîetîk, tenê lêpirsîn 
û jevveçirandina nirxan nakin, herwiha nirxên nû jî pêşkêş dikin.
Bo nimûne, Carlos Fuentes, di romana xwe Terra Nostra [Axa 
Me] de teklîf dike ku hêmanên cihûtî û îslamê, careke dî tev li 
tarîx û çanda Îspanyayê bibin. An jî Salman Rushdie, di romana 
Midnight’s Children de [Zarokên Nîvê Şevê], li ser dîroka 
Hindistanê, ‘helwesta abîdewî’ qebûl nake û ji bo helwesteke 
rexneyî, gazî xwînerên xwe dike.Ev roman ji epîstemolojîkbûnê 
zêdetir aksiyomatîk e; ango daxwaza pêkanîna nirxên nû, van 
romanan ji yên din cuda dike. (hb. r. 298)
 Em dikarin BAHa Yaşar Kemal jî wek tarîxa poîetîk 
qebûl bikin. Wek ku me di temamê vê xebatê de cext li ser 
kir, Yaşar Kemal dixwaze deh salên Komara Tirkiyê, tecrube 
û dengên wê demê ku çîroka serdest ew bi temamî paşguh 
kirine an jî nexwestiye wan bibîne, ji xwe re dike mijar û qada 
referansên tarîxî jî berfirehtir dike.Her deng û her çîroka ku tevlî 
BAHê dibe, derbeke girana rexneya tarîxî li wê helwesta teng 
a çîrok û gotara serdest dide. Lê ji bo BAHê ev jî ne bes e; bi 
destaneke ku çîrokê bi rê ve dibe, bi tevna xwe ya mîtosî, teklîfa 
çalakiyekê li me dike û ev çalakî jî hem ji metnê wêdetir e hem 
jî ji rabirdûya ku metn qise dike. Heke em vê teklîfê qebûl bikin, 
li ser xweragirtina li hember rabirdûyê û ji nû ve binavkirina 
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wê, dê roja me ya îro jî, dahatûya me jî ji nû ve teşe bigre; belê, 
armanca metnê ev e.
NOT
1Ev xebat, bi zêdekirin û kêmkirina vê nivîsa îngilîzî hatiye amadekirin: “Novel as an 
Alternative Collective Remembrance Text: Poiesis, Storytelling and Social Thinking in 
Yaşar Kemal’s An Island Story Quartet,” (amd.) Catharina Dufft, dnd.Turkish Literature 
and Cultural Memory: “Multiculturalism” as a Literary Theme after 1980, Wiesbaden, 
Almanya: Harrassowitz Verlaf, 2009: rp. 163-192.)

2Ji vir û pê de di vê makaleyê de ‘Bir Ada Hikâyesi’wek BAH, Fırat Suyu Kan Akıyor 
BaksanaFSKAB,Karıncanın Su İçtiği KSİ, Tanyeri HorozlarıTH û Çıplak Deniz Çıplak 
Ada jî wek ÇDÇA dê bên kurtkirin.
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Çağdaş Türkçe Kurmacada Şiddeti Yazmak: 
Tol ve Cennetin Kayıp Toprakları 

Olcay Akyıldız ve Halim Kara*

Bu makale toplumdışı bırakılmış grupların maruz kaldıkları 
şiddetin Murat Uyurkulak’ın Tol: Bir İntikam Romanı 

(2002) ve Yavuz Ekinci’nin Cennetin Kayıp Toprakları (2012) 
romanlarında nasıl metinselleştirildiğini karşılaştırmalı olarak 
incelemektedir. Bu doğrultuda özellikle bu iki roman üzerinden 
Türkiye coğrafyasında ve toplumunda tecrübe edilen türlü 
şiddet edimlerinin “dile getirilmesi” sorunsalını tartışmayı 
hedefler. Bir insanın başka bir insana, bir toplumun başka bir 
topluma, toplumun bireylere ya da bir devletin bireylere ve 
topluma karşı uyguladığı fiziksel ve psikolojik eziyet olarak 
tanımladığımız şiddet1, her iki metnin kurgusunda, izlek ve 
söylemlerinde belirleyicidir. Hem Uyurkulak hem de Ekinci, 
romanlarında şiddetin özelde Türkiye toplumunun, genelde 
ise insanlığın sürekli tekerrür eden temel meselelerinden birisi 
olduğunu vurgularlar. Dolayısıyla, her ne kadar bu edebiyat 
metinlerinde tasvir edilen şiddet metinsel olsa da, bu romanlar, 
temelde tarihsel olarak bilineni ya da aşikâr olanı kurmacanın 
temel konvansiyonları aracılığıyla hikâyeleştirdikleri ya da 

*Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü Öğretim Üyeleri 
olcayak@boun.edu.tr, halim@boun.edu.tr
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kurguya aktardıkları için, Türkiye’deki siyasi, toplumsal ve 
kültürel şiddetin -bu çerçevede şiddetin- içyüzü hakkında 
önemli ipuçları verirler. Bunu yaparken söz konusu şiddetin 
bir eleştirisini de sunarlar. Tam da bu yüzden Uyurkulak ve 
Ekinci’nin romanlarındaki şiddet eleştirisi,  Walter Benjamin’in 
ifadesiyle genelde dünyada, özelde ise Türkiye coğrafyasındaki 
“şiddet tarihinin felsefesidir.” Başka bir ifadeyle bu anlatılardaki 
şiddet temsili özünde “şiddet tarihinin felsefesidir, çünkü salt 
sonuca ilişkin fikir bile, onun zamansal verilerine dair eleştirel, 
ayrıştırıcı ve tayin edici bir görüşü olanaklı kılar”2 ve şiddetin 
tezahür biçimleri konusunda farkındalık yaratır.

Uyurkulak ve Ekinci’nin anlatıları şiddeti münferit ya da 
kuraldışı bir olay ya da davranış olarak metinselleştirmek yerine 
tarihsel olarak insan ilişkilerini tayin eden yaygın bir toplumsal,  
kültürel ve kurumsal pratik ve olgu olarak ortaya koyar. Ancak bu 
genel çerçeve içerisinde her iki roman da özellikle Türkiye’nin 
farklı coğrafi bölgelerine ve tarihi anlarına doğrudan işaret 
ederek şiddetin bu topraklardaki tezahürüne odaklanırlar. Her 
ne kadar odak noktaları ve temaları ortaklık gösterse de, ele 
aldığımız romanlar şiddeti farklı anlatım stratejileri aracılığı 
ile yazarlar. Bu farklı anlatım araçları şiddetin metinlerdeki 
işlevinin de farklılaşmasına yol açar. Bu doğrultuda kendisini 
daha çok bir tanıklık metni olarak kuran Cennetin Kayıp 
Toprakları farklı bakış açıları ile gerçekliği, hatırlamayı ve 
hatırladıklarını “dile getirmeyi” sorunsallaştırırken Tol romanı 

metnin kendi öz farkındalılığına vurgusu, yazılma sürecinin 
konu edilmesi ve zaman zaman dilin anlaşılmayacak derecede 
bozulması gibi alışılmadık dilsel ve anlatısal oyunlar aracılığı 
ile anlatının kendisini şiddete dönüştürür. Hazal Halavut Mesele 
dergisinde yazmış olduğu “Tol: Bir İntikam Romanı” başlıklı 
yazısında Tol’un “... intikamın anlatıcısı değil, ta kendisi” 
olduğunu söylerken buna benzer bir noktaya işaret eder. Ona 
göre Tol’u intikam romanı yapan metnin intikamı dile getirmesi/
intikamı metinde temsil etmesi değil –ki bunu da yapar- tarihin 
üzerinden ezip geçtiği tüm dışarıda bırakılmışları sahneye davet 
etmesidir. Halavut bizim bu yazıda her tür iktidarın dışarı attığı 
kişiler olarak adlandırdıklarımızı Uyurkulak’ın diğer romanı 
Har’a bir gönderme ile “yamuklar” diye adlandırır ve Tol’un 
nasıl intikamın ta kendisi olduğunu şu sözlerle açıklar:

Tol, Bir İntikam Romanı, Tarih’ten ayıklanan 
yamukların romanıdır. Yusuf Diyarbakır’a giden 
bir trende, yol boyunca Şair’in yeşil dosyasındaki 
hikâyeleri okur ve o okudukça bir kitap yazılır. 
Hikâyeler, Şair’in, Oğuz’luğundan vazgeçen 
Ahmet’in, Canan’ın, Adnan’ın, Şadi’nin, Esmer’in, 
tepe’dekilerin, bir zamanlar devrim ihtimaliyle 
hayatları güzelleşen ve darbelerle hayattan ve 
zamandan ama en çok da birbirlerinden koparılan 
insanların hikâyeleridir. Türkiye’nin son elli yılından 
geçmiş, son elli yılın üç darbeyle üzerlerinden geçtiği 
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insanların hikâyeleridir Tol’u bir intikam romanı 
yapan. İntikam kurtarma’dır. İntikam adını geri 
vermedir. İntikam Tarih’in karşısına dikilip “ulan 
düzoğludüz. Biz burdayız” diye bağıran bir roman 
yazmaktır.3  

Şiddet dolayımı ile düşündüğümüzde de Tol şiddeti 
aktaran bir metin olmakla kalmaz şiddetin ta kendisi olur. 
Roman Jacobson sıradan dili yoğunlaştırıp dönüştürmesinden 
ve sistematik bir şekilde gündelik konuşmadan saptırmasından 
dolayı edebiyatın gündelik dile uygulanan organize bir şiddet 
olduğunu ileri sürmüştür.4 Uyurkulak da hem okuyucuyu 
sürekli rahatsız eden ve sarsan anlattıkları ile hem de bunları 
dillendirme biçimleri ile bu şiddetin sınırlarını zorlar ve şiddetin 
ta kendisi olur. Roman şiddeti şiddetle anlatır ve sadece edebi 
konvansiyonları değil –üstelik bunu kimi zaman en sıradan 
edebi konvansiyonları kullanarak yapar-5 okuyucunun gündelik 
davranışlarını ve yerleşik algılarını da allak bullak eder.

Uyurkulak’ın Tol’unda şiddet kitlesel ve kurumsal 
düzeyde devlet tarafından uygulanan, Türkiye’nin temel 
sorunlarından biri olarak tasvir edilirken, Ekinci’nin romanında 
yine toplumsal bir mesele olarak, ancak özellikle, Batman’ın 
Mirşita köyü merkeze alınarak anlatılmaktadır. Uyurkulak hem 
devletin sol örgütlere uyguladığı şiddeti hem de her türden 
iktidarın marjinallere, merkez dışında bırakılanlara, güçsüzlere, 
kimsesizlere uyguladığı şiddeti okuyucuya sunar. Ekinci ise 

Türkiye’de devlet ve PKK arasındaki savaş arasında kalan 
köylülerin hayatta kalma mücadeleleri üzerinden, hem devletin 
uyguladığı sistematik şiddeti hem de gündelik hayatın bireyleri 
ezen şiddetini son derece ayrıntılı bir şekilde tasvir eder. 
Dolayısıyla ilk metin daha çok merkez dışında kalanların (sol 
örgütler, Kürtler, hayat kadınları, fakirler, kimsesizler) maruz 
kaldığı şiddeti, bir iktidar aygıtı olarak, hikâyeleştirirken, ikinci 
anlatıda insan doğasının bir parçası olduğu işaret edilen şiddetin 
farklı tezahürleriyle karşılaşırız. Cennetin Kayıp Toprakları’nda 
devletin uyguladığı fiziksel ve psikolojik şiddet anlatılır, ancak 
bunun ötesine geçilerek, bir etnik grubun başka bir etnik gruba 
uyguladığı şiddet bir aidiyet ve kimlik sorunu olarak dile 
getirilir. Ancak her iki metinde de bilinçli bir ironi ile şiddete 
maruz kalanlar aynı zamanda şiddetin uygulayıcıları olarak 
da yerlerini alırlar. Bu durum da her ne kadar odak noktaları 
birbirinden son derece farklı gibi görünse de, bu anlatılarda 
şiddetin kurbanlarının her an doğrudan şiddetin uygulayıcılarına 
dönüşebileceğine işaret eder. Uyurkulak’ın romanında bir 
zamanlar şiddete maruz kalan ana kahramanlardan Şair, çağdaş 
anlatı düzleminde şiddeti uygulayan bir kişi olarak betimlenir. 
Ekinci’nin romanı ise bu ironiyi özellikle Hatice/Almast 
karakterinin hatırladıkları üzerinden kurar ve Ermeniler’in 
yıllar önce maruz kaldığı şiddeti sorunsallaştırır.
 Murat  Uyurkulak’ın Kürtçe  intikam adını taşıyan Tol 
romanı ilk yayımlandığı 2002 yılında edebiyat çevrelerinde 
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kurgu, dil ve mesele edindiği temaların özgünlüğünden dolayı 
epeyce beğeni toplamıştır. İç içe geçmiş insan, mekân, siyasi 
olay ve ilişkilerin son derece çetrefilli, gerilimli ve gizemli 
hikâyesinin parçalı bir kurgu ile tasvir edildiği romanda 
Uyurkulak, Türkiye’nin son elli yıldır deneyimlediği siyasi ve 
toplumsal dönüşüm, kırılma ve değişimlerle birlikte ülkenin 
kana bulanışını ve dağınık bir isyana doğru yol alışını özellikle 
mağdur ya da marjinal birey ve grupların iktidarla karşılaşması 
üzerinden anlatmaktadır. Otuz yaşlarında, bir yayınevinde 
musahhihlik yapan şair Yusuf, bir gün ansızın patronu tarafından 
“bölücü”, “terörist”, “mimlenmiş” olduğu için işinden kovulur. 
Bu terörist suçlaması romanda başka yerlerde de işaret edilen 
temel ötekileştirme mekanizmasıdır. Daha önce yasa dışı 
faaliyetlerde bulunmuş, otuzlu yaşlarında kendini hayata küsmüş, 
yalnız, meyhane ve iş arasında gidip gelen biri olarak bulan 
Yusuf, işten atıldıktan sonra intihar etmeyi kolaylaştıracağını 
düşündüğü için iyice sarhoş olmak ister. Uyandığında bir trenin 
kompartımanında bir zamanlar aynı meyhanenin müdavimi 
olan Şair’le birlikte bir yerlere yolculuk etmekte olduğunu fark 
eder. Tren İstanbul’dan Diyarbakır’a doğru yol alırken, ülkenin 
çeşitli kentlerinde kitlesel ayaklanmalar olmakta, düzenli bir 
şekilde binalar havaya uçurulmaktadır. İzmir, Ankara, İstanbul, 
Diyarbakır ve dağ gibi mekânların bir görünüp bir kaybolduğu 
anlatı, bugünle geçmiş arasında gidip gelerek sürekli sarhoşluk 
halindeki bu iki karakterin hayatlarına girmiş olan farklı 

kişileri ve onların farklı mecralara akan hayatlarını da parçalı, 
kırıntılı, bölük pörçük bir şekilde kurgusuna dâhil eder. Bu da 
romandaki gerilim, gizem ve belirsizlik ortamını artırır. Hakikat 
ve kurmaca arasındaki çizgi her iki karakterin sarhoşluk ve 
sanrı halleriyle gittikçe bulanıklaşıp belirsizleşirken, sadece 
Türkiye değil dünyanın birçok ülkesi yavaş yavaş devrimci 
isyancıların eline geçer.  Böylece okuyucu bir yandan iktidarın 
uyguladığı sistematik şiddetin acımasızlığına, diğer yandan 
bu şiddetten intikam almak amacıyla hareket eden kişilerin 
gerçekleştirdikleri bombalama eylemleriyle şehirlerin kana 
bulanmasına tanıklık eder. Okur aynı anda kendini edebi 
üretimi ve okumayı sorunsallaştıran romanın ironik, alaycı, 
mizahi ve şiirsel dilinin cazibesine kaptırır. Devletin uyguladığı 
sistematik şiddet ve ülke adına işlenen cinayetler romanın 
ustaca kurgulanmış dünyasında bir tür estetik malzemeye 
dönüşerek romanın sihirli, gerçeküstü ve gerilimli dünyasıyla 
birleşir.  Anlatının sonunda dağılan, bölünen, yarılan çaresiz 
kahramanlara paralel, devrimcilerin saldırılar ve bombalamaları 
sonucu kontrolü ve iktidarı kaybetmiş düzensiz bir toplumla 
karşı karşıyayızdır. Metin yıkılanın yerine vaat edilen ya da inşa 
edilecek olan konusunda ketumdur.  

Daha önce de belirtildiği üzere Tol romanında şiddet 
yalnızca romanın teması olmakla kalmaz anlatının kurgusunu 
ve anlatım stratejilerini de belirler ve şiddetlenen bir dil ve tüm 
konvansiyonları yıkan bir metin aracılığı ile romanın kendisini 
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bir tür şiddete dönüşür. Şiddetin bu denli şiddetli ve yoğun 
tasvirleri karşısında okur derinden sarsılır. Okur bu ayrıntılı ve 
yoğun şiddet anlatımlarını deneyimlerken aynı anda rahatsız 
olur, tiksinir ancak öte yandan kendisini kurgunun dayanılmaz 
cazibesine kaptırmaktan alamaz. Örneğin zaten çocukluğundan 
itibaren şiddetin her türlü acımasızlığını deneyimleyen ve daha 
sonra da sık sık polisin keyfi şiddetine maruz kalan romanın önde 
gelen karakterlerinden Ahmet/Oğuz’un, artık şiddeti kanıksar 
hale geldiği aşağıdaki sahne şiddetin ne derece doğrudan ve 
banal anahtar sözcüklerle aktarıldığını gösteren bir örnektir. Bu 
örnekte bile hikâyenin tamamı anlatılmaz. Şiddeti çağrıştıran 
sözler ve sıfatlar adeta bir şiir gibi sıralanır:  “Bir dövüyorlar 
ki karakolda, “Siktimminin susamlı delisi,”  diye türkü çığıra 
çığıra. Tekme tokat, tokat tekme, sonra donumu indiriyorlar, 
copu yağlıyorlar ki, komiser iki parmağını kenetliyor 
burnuna… Götürün, çabuk atın şu bokluyu dışarıya…” (Tol, 
133) Türkiye’deki şiddetin yaygınlığının ve şiddetinin farkında 
olduğu varsayılan okur bu tip sahnelerde boşlukları doldurarak 
metni yazmaya davet edilir. 

Romanda şiddetin dozu zaman zaman o kadar yükselir 
ki anlatıcı kendini ve dilini kaybeder. Sözler yarım kalır, sesler 
boğulur.  Bu boyutta bir şiddeti dillendirmek artık imkânsız 
hale gelmiş gibidir. Örneğin şiddetin boyutu karşısında bilincini 
yitiren bir birey misali olayı aktaran Şair de yavaş yavaş dilini 
yitirir:

Ve sabahı ezip geliyorlar. Toplarıyla, tüfekleriyle, 
kasaturalarıyla, hınçlarıyla geliyorlar. Hepsi çok iri, 
hepsi çok haki. Başlarına yeşil sarılı bezler sarılı, 
yüzlerine siyah yağlar sürülü, postalları kocaman, 
bir karış eninde palaskaları, kn kırmızı madlyonları, 
yüzkler, kd dondran gülşleri…
Vhşi bir dörtgn çiziyorlr… Komutahne, şkenchan, 
myhne, tecavzha…
Yakladklar gnçler kurş diz… Esmer’i, Sle’i, KMam’yı, 
Brc’yu ve dğrlern mydna sürkl.. parç… soyy... syrla… 
dflce… dövrk saatlerc.. beklrnn arsndan kn… gğslr 
lm lme…
Şr srünrk çıkıyor isknch… biri klna giryor, Salih, 
kamyonet az ileride… Hadi… hd… Sr bakı… Esm… 
ğznda kn kan… gözleri bembeyaz… gzlr bmbyz…
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa… (Tol, 191)

Bu alıntı, sığındığı gecekondu mahallesinin darbe 
esnasında özel timler tarafından tahrip edilmesi karşısında 
Şair’in hissettiklerine “tercüman” olur. Sözcüklerin silindiği, 
yavaş yavaş seslere dönüştüğü bu alıntıda romanın ana 
karakterlerinden Şair sığındığı gecekondu mahallesinin, adeta 
bir şifre gibi verilen 11 Eylül 1980 (Bir, bir, sıfır, dokuz, bir, 
dokuz, sekiz, sıfır) tarihinde, ağabeyi İsmail’in ziyaretinden 
sonra 12 Eylül sabahı özel tim tarafından yerle bir edilmesini 
anlatır. Bu olay onun bilincini yitirmesine yol açarken bu 



monograf 2015/3

TÜ
RK

ÇE
 V

E 
KÜ

RT
ÇE

 E
ED

EB
İY
AT

TA
 K

İM
Lİ
K 

TA
H
AY

YÜ
LL

ER
İ

Çağdaş Türkçe Kurmacada Şiddeti Yazmak: Tol ve Cennetin Kayıp Toprakları• 291290 • Olcay Akyıldız ve Halim Kara

durumun dilsel ifadesi yok olan kelimeler ve harfler aracılığı 
ile aktarılır. Mahalleyi basan özel tim herkesi bir araya 
toplar ve çoğuna işkence eder. Bazılarına tecavüz ederken 
gençleri kurşuna dizerler. Şair’in arkadaşlarını da meydana 
sürükleyip soyup sırayla saatlerce öyle döverler ki erkeklerin 
bacaklarının arasından kan akar, kadınların göğüsleri ise lime 
lime olur. Şiddetin bu boyutu kardeşi ajan İsmail’in uyarılarına 
rağmen mahalleyi önceden terk etmeyen Şair’in bilincini ve 
dilini yitirmesine neden olur. Bu yitirilen dil aslında şiddetin 
boyutunun dile getirilemezliğine de işaret etmiş olur. Ya da 
Robert Cover’in “Şiddet ve Söz” makalesinde ortaya koyduğu 
gibi şiddetin yarattığı kalıcı travma ve “acı, her şey bir yana, 
dilin kendisini yok etmektedir.”6 

Dil yalnızca yitirilmez aynı zamanda kullanılan farklı 
fontlar aracılığı ile kimin konuştuğu da muğlaklaşır. En sonda 
“aaaaa” diye bağıran kimdir? Şair anlatının güncel zamanında 
geriye dönmüş o günleri aktarmaktadır ancak o sesler kendisine 
mi aittir yoksa o güne tanıklık etmiş biri olarak başkalarına ait 
sesleri mi aktarmaktadır? “Aaaaa” nidası o güne mi aittir yoksa 
o günün acılarının travmasının bugün de devam ettiğine mi 
işaret eder? Belki de her ikisi de.

Bu sahnede şiddet önce son derece ayrıntılı bir şekilde 
tasvir edilerek okuyucunun şiddetin en çıplak haline şahit 
olması sağlanır. Metinsel olarak bu şiddete maruz kalan okur 
aynı muameleye her an kendisinin de gerçek hayatta maruz 

kalabileceğini düşünerek korkuya kapılır. Neticede bu sahne 
şiddetin insan vücutlarında oluşturduğu tahribatı en uca taşıyarak 
onun okuyucu üzerindeki dramatik etkisini doruğa çıkarır. Eziyet 
edilen vücutların ne hale dönüştüğünü vurgulayan bu ayrıntılar 
okuyucunun dehşete düşmesine, şok olmasına ve ayrıntılardan 
iğrenmesine neden olur. Rita Felski’nin edebiyat metinlerinin 
insanı şok edici etkisine yaptığı vurguyu hatırlatan bu sahne, 
okuyucunun görme, koklama ve işitme duyularına karşı vahşi 
bir saldırıdır.7 Kadınların “memelerinin lime lime” edildiği” ve 
“erkeklerin coplarla taciz edildiği” bu katışıksız dehşet anında 
şok estetiği, okuyucu için dayanılmaz bir hal alır. Bu deneyim 
romanın sıra dışı oyunları, şiirsel, görsel ve yabancılaştırıcı 
diliyle birleşince metnin şok estetiği okuyucunun aynı anda hem 
tiksintiyi hem estetik hazzı tecrübe etmesini sağlar. İçerikten 
duyulan rahatsızlığın yanı sıra bu içeriğin alışılmışın dışında bir 
dil ve üslup aracılığıyla kurmacanın yerleşik konvansiyonlarını 
yıkan bir şiddetle verilmesi de bu estetik hazzı güçlendirir. 
Roman bu özelliğiyle rahatsızlık, sarsıntı ve haz arasındaki 
sınırları sürekli olarak belirsizleştirir.   

Yukarıda alıntıladığımız sahnede arkadaşları ile birlikte 
son derece yoğun bir şiddete maruz kalan Şair’i ironik bir şekilde 
romanın başka bölümlerinde romanın bir diğer kahramanına, 
Yusuf’a, şiddet uygularken görürüz.  Şiddete maruz kalan 
kişinin başkasına şiddet uygularken tasvir edilmesi ve bunun 
sıklıkla yapılması bir anlamda benzer bir yer değiştirmenin 
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potansiyel olarak kendisinde de olabileceğine dair okuyucuya 
yönelik bir imadır.

Bu doğrultuda Uyurkulak, zaman zaman şiddete maruz 
kalan örgüt mensuplarının uyguladıkları şiddet faaliyetlerini de 
vurgular. Şehirleri kana bulayan bombalamalar olarak anlatılan 
bu bir dizi şiddet eylemi roman karakterleri arasında üzerine 
bahse girilen bir oyuna dönüşür.  Bu, şiddet uygulayıcıların 
pozisyonlarının değişebileceğine işaret ederken aynı zamanda 
romanın adı olan intikamın da bir tür tezahürüdür. İntikam 
Oğuz karakteri üzerinden de sıklıkla tekrarlanan bir haldir. 
Oğuz Canan’la inzivaya çekildiği evden çıkıp giderken şarap 
şişesine bakkala gider gibi rahat bir not bırakır: “Çıkıyorum. 
İntikam alacağım ve döneceğim...” (Tol, 95) Şair de Yusuf’a tren 
yolculuğu esnasında bütün ciddiyeti ile babasının intikamını 
aldığını söyler. (Tol, 96) Mağdur olanın aynı zamanda şiddet 
uygulayıcısı olabileceğine dair ima Yavuz Ekinci’nin romanında 
da bu defa Kürtlerin Ermenilere uyguladığı şiddet bağlamında 
gündeme getirilir. 

Üzüm, Nar ve İncir başlıklı üç ana bölümden oluşan Yavuz 
Ekinci’nin 2012 tarihli Cennetin Kayıp Toprakları romanı, 
birinci bölümün anlatıcısı olduğunu tahmin edebileceğimiz bir 
sesin bir anlamda kitabı neden yazdığını ya da neden anlattığını 
açıkladığı bir tür önsöz ile açılır. Yüzyıllara yayılan acılardan da 
söz eden bu anlatıcı sesin dedesi acılar içinde ölmüş, babası ecelini 
bekleyemeden intihar etmiştir. Anlatıcının bir kısmına tanıklık 

ettiği bu acıları yazmadan yaşamaya devam etmesi imkânsızdır. 
Bu açıklamanın ardından başlayan bu tanıklık romanı üç farklı 
anlatıcının ağzından anlatılan üç bölümden oluşur. “Üzüm” 
başlıklı birinci bölüm bir çocuğun gözünden 80’li 90’lı yıllar 
olduğunu tahmin edebileceğimiz bir dönemde Batman’ın 
Mişrita köyünde geçen çocukluğunu, gündelik hayatını ve bu 
dolayım ile sözünü ettiği bu bölgede yaşayan Kürt halkının 
maruz kaldıkları devlet şiddetini anlatır. Yaşadıkları köyün tüm 
evlerinin askerler tarafından ateşe verilmesinin ardından anlatıcı 
Rüstem ile ailesinin zorunlu olarak köylerinden göç etmeleri ile 
sonuçlanan bu bölümde okura bir tür büyüme hikâyesi anlatır. 
Çocuğun dedesinin anlattığı efsane ve hikâyeler aracılığı ile bir 
anlamda Yaşar Kemal’e göz kırpan anlatıda, olan bitenlerin bir 
çocuğun gözünden anlatılması ile de maruz kalınan şiddetin bir 
anlamda filtresiz olarak okura aktarılması sağlanır. 

“Nar” başlıklı ikinci bölüm ise çocuğun/Rüstem’in 
nenesinin gözünden daha uzak bir geçmişte yaşananlar 
aktarılır. Okur Hatice’nin aslında Ermeni olduğunu, Ermeni 
katliamı esnasında birinci bölümün anlatıcısı Rüstem’in dedesi 
Hasan tarafından ölümden kurtarıldığını, tüm ailesinin ve 
nişanlısı Aram’ın aynı yöredeki diğer insanlar tarafından nasıl 
katledildiğini, asıl adının Almast olduğunu, Hatice’nin ölüm 
döşeğinde uyku ile uyanıklık arasında hatırladıkları aracılığı ile 
öğrenir. Zaten birinci bölümde de dede Hasan ölüm döşeğinde 
kendisinin de bir anlamda öznesi olduğu bu katliamı hatırlamış 
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ve torununun kulağına olan biteni yine sanrılar içinde ve kopuk 
kopuk fısıldamıştır. Hasan bir türlü ölemez. Aylarca can çekişir, 
ölüm döşeğinde yatmaktan tüm vücudunda yaralar açılır ve 
bu yaralar kurtlanır. Roman burada en düz anlamı ile şiirsel 
adaleti devreye sokar. İlahi adalet yoktur belki ama metinde bu 
gerçekleştirilebilir. Ancak bu sahneler okurda arınmaya yol açma 
işlevi görmez. Çünkü son derece rahatsız edici olan bu sahneler 
okuru bir kez daha acı ve şiddet ile karşı karşıya getirir.  Üstelik 
okur henüz hikâyenin içyüzünü tam olarak bilmemektedir. 
Hasan’ın suçunun ne olduğunu, neyin bedelini ödediğini ancak 
bir sonraki bölümde Hatice/Almast’ın hatırladıkları aracılığı ile 
öğrenecektir. Bu bölümün anlatıcısı çocuk Rüstem’in dedesinin 
kuşağından Kürt köylüler yine aynı bölgede yaşayan Ermenileri 
toplu olarak öldürmüş ve dut ağacının altına gömmüştür. 
Tüm ailesi öldürülen Almast’ı ise Hasan zorla alıkoymuş, bir 
anlamda kurtarmış bir anlamda da esir etmiştir. Anlatıcı Rüstem 
çocukluğunda buna dair bilgiyi yalnızca ölüm döşeğinde bir 
hastanın sanrıları olarak kısaca duymuştur. Nene ise anlatmaz. 
Sadece hatırlar. Yani Rüstem’in / torunun kuşağının duyduğu 
kadarı yalnızca bir ima, bir ufak lapsus anıdır. Her şeyi ölüm 
döşeğinde hatırlayan ve yeniden yaşayan Almast ise bunu 
etrafındakilerle paylaşmaz. Roman bu bölümde nenenin sesinden 
bir yaşayanın tanıklığı ile o dönemi yeniden yazar. Böylece okur 
Almast’ın kişisel şiddet hikâyesi dolayımıyla bölgede yaşayan 
Ermeni halkının maruz kaldığı kitlesel şiddetle de yüzleşmek 

zorunda kalır. Bu aynı zamanda yukarıda da bahsedilen mağdur 
zalim pozisyonlarının göreceliliği ve değişkenliğine de vurgu 
yapar. Ekinci, Hatice’nin şu anda aitmiş gibi göründüğü Kürt 
toplumunun maruz kaldığı şiddetli muameleleri detaylı olarak 
anlatırken onları toptancı bir biçimde kahraman ya da masum 
olarak resmetmez. Ne aile içinde ne de toplumsal olarak hiç 
bahsedilmeyen, tabuya dönüşmüş bir hikâye dile getirilir ancak 
bu bile bir tür hatırlama süreci ile gerçekleşir. İşte belki bu 
nedenle anlatıcı –bu noktada anlatıcı sesin Rüstem olduğunu 
düşünebiliriz- dile getirilmeyen yalnızca gizli gizli hatırlanan 
ya da en fazla fısıldanan bu travmatik gerçekleri dile getirme 
işine soyunur. Modern Türkiye tarihinin en trajik olaylarından 
birisi olan Ermeni katliamı ile yüzleşmek okurun da en zayıf 
yanlarından birisidir. İşte bu nedenle de arınma sağlanmaz. 

Romanda özellikle Hasan ve Almast dolayımı ile 
yaşanan/yaşatılan yüzleşme farklı katmanlarda gerçekleşir. 
Kişisel düzeyde önce Hasan geçmişte yaptıklarını hatırlar; 
ardından ölüm döşeğindeki Hatice/Almast maruz kaldığı şiddeti 
hatırlayarak bir yandan bu acılarla yüzleşirken bir yandan da, 
sonrasında giyindiği kimlik ve asimile olma sürecini de kendi 
içinde sürekli müzakere eder. Bu müzakerenin sonucunda oğluna 
olan bitenin bir kısmını aktarır ve son nefesinde asıl sevdiği 
olan Aram’ın yanına gömülmek istediğini açıkça beyan eder. 
Bu inkâra daha fazla dayanamaz ve asıl kimliğini talep eder ve 
o kimlikle gömülmek ister. Tarihin, devletin ve milliyetçiliğin 
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bireyler ve toplum üzerindeki baskısı o denli şiddetlidir ki Almast 
gerçek kimliğini oğluna dahi itiraf etmek için ölümü beklemek 
zorundadır. Almast’ın çözülmesi ile Mirza’nın intiharına giden 
aile içi yüzleşmenin de kapısı aralanır. Yüzleşmeler bunlarla 
sınırlı kalmaz. Bu bağlamda romanda tasvir edilen şiddet 
şu anda şiddete maruz kalan toplumun daha önce eyleyicisi 
olduğu şiddetle yüzleşmesine de aracı olur. Her kesimden okur 
ise okudukları karşısında eğer romanı elinden atmadıysa ister 
istemez bir sorgulama ve yüzleşme sürecine girer. 

Hatice/Almast’ın hatıraları dolayımıyla uzak geçmişe 
odaklanan ikinci bölümde güncel zaman 2000’li yıllardır. 
Rüstem’in ilkokulu bitirdiği yıl köyden ayrılan aile, ismi 
verilmeyen bir başka şehirde yaşamaktadır. İlk bölümün anlatıcısı 
Rüstem büyümüştür ve üniversite öğrencisidir. Nenesinin ölüm 
döşeğinde olması sebebi ile ailesinin evine gitmiştir ve babası ve 
ablaları ile birlikte nenesinin ölümünü beklemektedir. Rüstem 
bu bölümde ve sonraki bölümde yaşananlardan ziyade kendisi, 
sevgilisi ve telefonu ile meşguldür. Ancak özellikle son bölümde 
tanıklık ettikleri o denli acı ve şiddet doludur ki, romanın bir 
tür çerçevesini oluşturan giriş kısmında tüm bunların sonucu 
olarak bu metni yazan kişiye, dolayısıyla bu şiddet anlatısının 
öznesine dönüşür. Artık öfke, kin ve nefretle dolu bir kişiliğe 
sahip Rüstem, romanın çerçeve anlatısında bu dönüşümü şu 
şekilde açıklar:

Başkalarının hırsı ve beklentisiyle paramparça 
olmuş bir hayatı yaşarken, bir süre sonra nereye 
baksa ölüm gören ve aklını yitiren birine dönüştüm. 
[…] Babamın tükenen umutlarının ardından gelen 
beklenmeyen intiharı, önce yatağımı bir mezara, 
sonra evimi bir mezarlığa ve derken hayatımı da bir 
cesede dönüştürdü. Dizlerimi karnıma çekip, tüm 
bedenimle uyumayı beklerken, birden kin ve öfke, 
Hira Mağarası’nda Hazreti Muhammed’e “Oku!” 
diyen Cebrail gibi gelip göğsüme oturdu ve “Oku!”  
yerine emredercesine “Anlat” dedi. (Cennetin Kayıp 
Toprakları, 10-11)

İşkencenin şiddetinin etkisiyle bir anlatıcıya ya da yazara 
dönüşen Rüstem ancak bunu dile getirerek ve hafızalara mal 
ederek ve bir bakıma ölümsüzleştirerek hayata tutunabilir. 
Tarih boyunca bölge halkının kaderine dönüşen bu deneyimi 
hikâye etme ediminin, Rüstem’in anlatısını bir bireyin kendi 
başına şiddetle yüzleşmesi ve hesaplaşması haline getirmenin 
ötesinde bir işlevi vardır.  Burada Rüstem, kayda geçme ve 
yazı aracılığıyla şiddetin yarattığı travmatik etkinin üstesinden 
gelir ve babası ile aynı kaderi yaşamamak için direnir. Anlattığı 
hikâyeyle bir bakıma şiddet anlatısının toplumsallığına vurgu 
yaparken, kendisini de bu ortak anlatının dolayısıyla bölge 
halkının öznesini dönüştürür. 

Nenenin uzun hastalığı boyunca genç bir kadınken 
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kendisinin ve Ermenilerin maruz kaldığı katliam ve şiddetin 
parçalı sayıklamalarının, anımsamalar ve sanrılar aracılığıyla 
hikâye edildiği bölüm onun ölümüyle biter. Tarihsel olarak 
bölge halkı için kutsal sayılan “İncir” adını alan son bölüm 
ise İncil’den bir epigrafla başlar: “Kulakları olan işitsin!” 
Ekinci anlatısının bir tanıklık metni olduğuna işaret eden bu 
epigraf doğrultusunda romanın son bölümünde Hatice’nin 
cesedinin gömülmesi etrafında gelişen olaylar aracılığı ile tarih 
içinde bölgenin kaderini tayin eden şiddet karşısında insanın 
çaresizliğinin altını çizer.  Nenenin Aram diyerek ölümünü ve 
son isteğini tekrar ederek açılan bölüm, üçüncü şahıs anlatıcı 
aracılığı ile nenenin ölümünü bu defa dışarıdan bir göz olarak 
anlatır. Bu bölüm, nenenin son isteğini yani asıl ailesinin 
de gömülü olduğu topraklarda gömülmek arzusunu yerine 
getirmek üzere nenenin tabutu ile birlikte köylerine doğru yola 
çıkan Mirza ve oğlu Rüstem’in terk etmek zorunda kaldıkları 
topraklarda –cennetin kayıp topraklarında- yaşadıkları şiddeti 
anlatır; ve gömülemediği için çürüyen nenenin cesedinin 
tasvirinin ardından Mirza’nın yenik bir biçimde şehre dönmesini 
takiben intihar edişi ile trajik bir biçimde biter. Operasyon 
bölgesi olan eski köyleri civarında cenazelerini gömmeye 
çalışırken karakolda, nezarethanede askerin uyguladığı fiziksel 
ve psikolojik şiddet—bundan Nenenin cesedi de nasibini alır-  
hem karakterler hem de okuyucu için dayanılmaz boyutlara 
varır:

Askerler Rüstem’le Mirza’yı apar topar çekiştirip 
götürürken kısa boylu asker de cesedin ayaklarından 
tutmuş, yerlerde sürüklüyordu. Mirza yerde 
sürüklenen annesinin cesedine koşmaya çalışınca 
arkasında duran asker onu tekmeyle dövmeye başladı, 
diğer asker araya girip onu durdurdu.
Demir kapı öfkeyle açıldı. Askerler yerde sürükleyerek 
getirdikleri Mirza, Rüstem ve Hatice’yi odanın 
ortasına fırlattılar. İki asker ellerine bulaşan kanları 
temizlemek için ellerini pantolonlarının yanlarına 
sürttü. İnce burunlu olan burnunu sıkı sıkı kapatıp 
[gömülemeyen cesetten gelen kokunun etkisiyle] 
giderken, uzun boylu ve alnı geniş olan biraz bekledi 
ve elinden koluna yürüyen karıncayı yakalayıp iki 
parmağı arasında ezdi. Askerin dev gibi gölgesi 
duvara vuruyordu. Mirza, belini tutmuş uzandığı 
yerden doğrulmaya çalışınca uzun boylu asker, onun 
çırpınışlarını ve inleyişini duydu ve yanına gidip üst 
üste defalarca göğsünü tekmeledi. Biraz midesine 
ansızın bir cansı girmişçesine yere eğilip iki büklüm 
oluncaya dek kasıldı ve tüm gücünü yitirince de pat 
diye yüzüstü yere kapaklandı. Kafası kesilip yere 
fırlatılan tavuk gibi iki üç kez çırpındıktan sonra, 
canı bedeninden çekilmişçesine yere yığıldı. Uzun 
boylu asker, geniş alnına biriken terleri elinin tersiyle 
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silip çıkacakken hıncını alamamış olacak ki tekrar 
gelip yere yığılan Mirza’nın böğrüne bir iki tekme 
daha attı. Kuru bir ağaç gövdesini tekmeliyor gibi tok 
sesler çıkarıyordu. İnce burunlu, zayıf asker duyduğu 
gürültü patırtıya, koşarak nezarethaneye girip “Vurma 
be! Salak mısın? Allah’ından kork!” diye arkadaşına 
çıkıştı. Gözleri öfkeden ve intikam hırsından kan 
çanağına dönmüş arkadaşı nezarethaneden çıkmamak 
için bir kaya gibi direniyordu. Uzun boylu geniş alınlı 
asker, arkadaşının ellerinden kurtulup üstündeki 
kefenin bir bölümü yırtılıp açılmış Hatice’nin çıplak 
bedenine kallavi bir tükürük fırlatıp ıslık çalarak 
nezarethaneden çıktı. (Cennetin Kayıp Toprakları, 
351-352)8

Bu sahnede okuyucu sadist bir kişinin vahşice bir 
davranışla bir insanı bir bakıma şeyleştirme ve hayvanlaştırma 
anını en çıplak haliyle deneyimler. Şiddeti uygulayanın 
insanlığını yitirdiği, şiddete maruz kalanın da maruz kaldığı bu 
fiziksel işkenceden dolayı zorla insanlıktan çıktığı bu sahnede 
okuyucu yine Felski’nin kavramsallaştırdığı “şok”un tesiriyle 
büyük bir sarsılma yaşar. Anlatım olarak farklılıklar gösterse de, 
bu sahne okuyucu üzerinde Uyurkulak’ın Tol romanında Şair’in 
dilini kaybettiği sahnenin yarattığı dramatik tesire benzer bir 
etki yaratır.  Katışıksız bir biçimde betimlenen insan bedenine 
uygulanan fiziksel ve psikolojik işkence, eziyet, aşağılanma 

ve acının etkisiyle denge hissimiz ortadan kalkar; kendimizi 
şaşkına dönmüş, sersem ve allak bullak bir halde bulur, uygun 
sözcükler bulmak için debelenir fakat kafamızı toparlayıp da 
tutarlı bir tepki veremeyiz. Çeşitli tiksinti, korku ve güvensizlik 
hislerinin bir araya gelmesiyle oluşan şok gerek bedeni, gerekse 
zihni geçici olarak devre dışı bırakabilir. Şokun yarattığı ani 
etkiler bazen çabucak dağılıp gitse de, artçı şoklar ruhta bir süre 
daha hissedilmeye devam edebilir; ilk etkinin apansızlığını, 
uzun süreli, ertelenmiş yahut gecikmiş bir ruhsal ve somatik 
tepkiler silsilesi takip eder.”9 

Bu bölüm boyunca bir yandan operasyon bölgesinde 
PKK ve asker arasında süregiden çatışmalar anlatılır ama 
asıl odakta olan Mirza ve Rüstem’in maruz kaldıkları fiziksel 
ve psikolojik şiddetin okuyucu üzerinde yarattığı etki tam da 
budur. Şiddetin boyutu karşısında bu iki roman kahramanı gibi 
okur olarak bizler de sürekli olarak şoka girer, sarsılır, korkar 
ve güvensiz hissederiz ve bir süre sonra ne yapacağımızı bilmez 
hale geliriz. Onlar omuzlarında taşıdıkları bir ölünün son isteğini 
gerçekleştirme sorumluluğunun altında ezilirken, okuyucu da 
böyle kanlı bir tarihe ortak olmanın mahcubiyetini yaşar. Zira 
topraklardaki şiddet bir ölünün gömülmesine bile manidir. Ve 
susmak ya da görmezden gelmek de şiddetin ta kendisidir. 

Romanın sonuna doğru ayrıntılı bir biçimde anlatılan bu 
gömme çabası esnasında Mirza kendinden beklenmeyecek kadar 
azimli ve inatçıdır. Oysa oğlu Rüstem hem çok korkmakta hem 
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de babasının bu çabasını idrak edememektedir. Onun aklı hala 
eve gelip de onu bulamayacak olan sevgilisindedir. Bölümün 
sonunda babasının “ipten sarkan bedenini yere indirirken” 
çember tamamlanır. Buna da tanıklık eden Rüstem bir anlamda 
kimliğini fark eder ve bu hikâyenin anlatıcısına dönüşür. 
Dedesinden çocukken duyduğu “Kurê min, dinya siya darekê 
ye” (Oğlum, dünya bir ağaç gölgesidir) sözü ile adeta yeniden 
çocukluğuna döner ve yaşananları baştan başlayarak anlatır.

Bireylerin ve devletin tüm kurumlarının uyguladığı 
şiddeti kendisine dert edinen Ekinci’nin romanı insanın 
hayvana uyguladığı bir şiddet sahnesinin detaylandırılması ile 
açılır. Romanın ana karakterlerinden Hasan elindeki çuvaldız 
ile bir fareyi amansızca avlar. Aynı Hasan daha sonra da başka 
fareleri ayaklarının altında acımasızca ezecektir. Ona göre 
fare kendisi için zararlı üstelik iğrenç bir yaratıktır. Bu adeta 
romanda karşımıza çıkan türlü şiddet kategorilerinin bir mikro 
modelidir. Devletin Kürtlere uyguladığı her türlü şiddeti -tehdit, 
dayak, sorgulama, işkence, öldürme- anlatan roman şiddete 
maruz kalarak mağdur olan bu grubun geçmişinde şiddetin 
uygulayıcıları olduklarını da hatırlatır. Romanda şiddetin farklı 
tezahürleri dile getirilir. İlk akla gelen işkence ya da öldürme gibi 
fiziksel şiddetin yanı sıra zorla din değiştirtme, isim değiştirtme, 
Newroz kutlamalarının engellenmesi ya da ana dil yasağı gibi 
daha çetrefilli psikolojik şiddet de romanda işlenir. 

Tol romanında şiddetin boyutuna vurgu yapmak için 

bir tür dilsizliğe başvurulurken Ekinci’nin romanında şiddetin 
boyutu pek çok yerde en dramatik hali ile detaylandırılır. Bu 
bağlamda Türkiye devleti ve PKK arasında kalan köylülerin 
zorlu hayat koşullarını, dramlarını, ölüm kalım mücadelelerini 
ve çaresizliklerini göstermesi bakımından oldukça dikkate 
değer sahneler vardır romanda. Romanın bir yerinde, köyün ileri 
gelenlerinden Molla Mahfuz’un evine bir yaralı gerilla gelir. O 
da onu tedavi eder. Daha sonra gerillayı yaralı olarak yakalayan 
askerler, onu ibreti âlem için sürükleyerek köyün içinden 
karakola götürürler. Roman, Hatice/Almast’ın gözünden, 
bundan sonra olanları şöyle dillendirir:

Bu olaydan dört gün sonra silahlı iki adam Molla 
Mahfuz’un kapısını gece tekrar çalınca Molla Mahfuz 
korktuğundan önce kapıyı açmamış. Silahlı adamlar 
onu tutup koyun gibi arkalarından sürükleyerek 
götürdüler. Kızının ve eşinin çığlıklarına ve 
ağlamalarına rağmen ne silahlı adamlar durdu ne 
de pencerenin ardında olanları izleyen komşular 
dışarı çıktı. Sabah köyün köpekleri dere kenarına 
koşup havlayınca köylüler de korkarak oraya gittiler 
ve Molla Mahfuz’un iki gözü oyulmuş, penisi ve 
kulakları kesilmiş cesedini dere kenarında buldular. 
O olay köylülerin yüreklerine büyük bir korku saldı 
ve o geceden sonra kapı çalınsa da kimse açmamaya 
karar verdi. (Cennetin Kayıp Toprakları, 198)
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Fiziksel şiddetin doruğa çıktığı noktalardan birisi ise 
romanın belki de en dramatik karakterlerinden Hatice/Almast’ın 
yıllar önce Ermeni tehciri/kıyımı sırasında sevgilisi Aram’ın 
başına gelenlerdir. Roman Hatice/Almast’ın Aram’ın ölü 
bedeniyle karşılaşmasını oldukça ayrıntılı bir şekilde betimler: 

Kayalıkta biriken kalabalığı yarıp Aram’la karşılaşınca 
yere yığıldım. Bulutlar, kuşlar, gökyüzü ve kalabalık 
etrafımda dönüyordu. Bahtsızımı, yaralarımın 
merhemi Aram’ı, kesilip derisi yüzülmüş bir koç 
gibi kayalıktaki bir meşe ağacına asmışlardı. Burnu 
ve kulakları köklerinden kesilmiş, ağzı da bıçakla 
yanlarından kulaklarına kadar yırtılmıştı. Yüzündeki 
kurumuş kanlar, içe çökmüş çürükler, oyuk gibi duran 
kesikler ve birer yaraya dönüşen sigara yanıkları 
onu tanınmaz hale getirmişti. Dizlerine indirilmiş 
pantolonu, sünnet edilen penisinden damlayan kanlarla 
kararmıştı; kuruyan kanda karıncalar geziniyor, 
çevresinde sinekler uçuşuyordu. Rüzgârda sallanan 
çıplak ayaklarındaki bütün tırnaklar tahtalardan 
çiviler gibi sökülüp yere fırlatılmıştı. Sökülen tırnak 
yerlerinde yırtılmış deri ve pıhtılaşıp kurumuş kan 
vardı. Göğsündeki, sırtındaki, yüzündeki yaraların 
içinde yüzlerce karınca ve kurtçuk geziniyor, etrafında 
sinekler uçuşuyordu. (Cennetin Kayıp Toprakları, 
184-185)

Yıllarca asıl kimliğini ve aşkını saklamak zorunda kalan 
Hatice/Almast, ölüm döşeğinde kendi bireysel trajedisiyle 
halkının yaşadığı dramı sayıklamalar ve parçalar halinde hatırlar 
ve okuyucuya hatırlatır. Daha önce zorla dini, adı ve kimliği 
değiştirilen Ermeni Almast bugün ise Kürt olduğu varsayıldığı 
için şiddetin en acımasız haline maruz kalır. Kendisi bu 
durumunu şöyle dillendirir:

Hatıralarım ıssız köylerde kayboldu. Önce doğduğum, 
büyüdüğüm, âşık olduğum köy harabeye dönüştü, 
ardından da evlenip çocuklarımı doğurduğum ve 
onların mürüvvetini gördüğüm köy yakılıp yıkıldı. 
Yağmurlarla ıslanan ve bahar rüzgârlarıyla serinleyen 
o güzel günlerim nerede kaldı? İki köyün yıkıntıları 
arasında sadece anılarım mı kaldı? Yoksa onlar da mı 
uçup gitti? Hayır, orda sadece anılarım kalmadı! O 
harabeye dönmüş köylerin yıkıntıları arasında ruhum, 
bedenim, geçmişim ve umutlarım da kaldı.

 Kalbi ve ruhunda hiçbir zaman Müslümanlığı kabul 
etmeyen ve bütün hayatı boyunca susan Hatice/Almast romanda 
iki kimlikli olmasından dolayı herkesin iki katı bir mağduriyet 
yaşar. Şiddetin en acımasızına maruz kaldığı yetmemiş gibi, 
öldüğünde yaşayıp büyüdüğü topraklara, gençlik aşkının yanına 
gömülmesine bile izin verilmeyecektir. 

****
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 Tol ve Cennetin Kayıp Toprakları romanları salt şiddeti 
tasvir eden edebi ürünler olmanın ötesine giderek şiddetin 
Türkiye coğrafyasında toplumsal ve kurumsal bir pratiğe 
dönüşümünü de tenkit ederler. Bunu her ne kadar birbirinden 
farklı anlatım stratejileri ile yaparlarsa da neticede her ikisi 
de okuru bu süreçle yüzleşmeye ve hesaplaşmaya davet eder. 
Şiddetin dile getirilmesinde edebiyatın karmaşık bir konumu 
vardır. Edebi metin şiddeti doğrudan belgesel olarak aktarmaz 
ancak bilineni hikâyeye naklederek yukarıda sözünü ettiğimiz 
yüzleşmeye de vesile olur. Bu bağlamda şiddet edebiyatın 
konvansiyonlarının verdiği imkânlarla yazılmalıdır. Çünkü 
bu estetik bir malzemeye de dönüşmüş ve dilin imkânlarını 
sonuna kadar kullanan şiddet anlatıları okur üzerinde dramatik 
bir etki yaratarak bu yüzleşmeden kaçmasına engel olurlar. 
Dolayısıyla bizce tarihin sessiz kaldığı anlarda ve alanlarda 
şiddeti edebileştirmek bir problem olmanın aksine bir imkândır. 

Tol romanı bunu modern bireyin şiddete maruz kalmış 
parçalı dünyasının nasıl temsil edileceğini sorunsallaştırarak 
yapar. Bu doğrultuda buna uygun parçalı bir dil ve kurgu 
inşa eder. Okura olanı biteni açıkça anlatmak yerine ima ve 
göndermelerle yarattığı şiirsel ve gerçeküstü edebi bir dünya 
içerisinde neredeyse estetize ederek sezdirir.

Yukarıda sorduğumuz sorular bağlamında şiddeti 
kendisine konu edinen Yavuz Ekinci’nin romanının temel 
meselelerinden birisi de dil şiddetidir. Türkçe konuşmaya 

zorlanan, Türkçe bilmediği için ilkokul günleri bir travmaya 
dönüşen çocukların, görüş gününde Kürtçe konuşmak yasak 
olduğu için yalnızca bakışarak iletişim kuran ana babaların 
ya da sadece Kürtçe konuştuğu için fiziksel şiddete maruz 
kalan bireylerin hikâyelerini mağdurun gözünden anlatan 
romanda yaşlılar arasında şöyle bir konuşma geçer. Her şeyle 
dalga geçmesi ile meşhur olan Zübeyir karakteri köyün ileri 
gelenlerinden Molla Mahfuz’a ısrarla Cennetin dilini sorar. 
Çoğu köylü cennette konuşulacak dilin Arapça olmasını arzu 
eder ve buna inanır. Cennette Türkçe konuşulacaksa cehenneme 
gitmeyi dileyen bu insanların hikâyesini anlatan bu roman 
Türkçe olarak yazılmıştır. Hâkim ulusun dilini konuşmaya 
zorlanmış bir bireyin bu mağduriyeti, o egemen dil ile yazması 
ne anlama gelir? Romanın ilk bölümü Hallacı Mansur’dan bir 
epigraf ile açılır: “Cehennem acı çektiğimiz yer değildir acı 
çektiğimizi kimsenin duymadığı yerdir.” Belki de çekilen acıları 
duyurmanın tek yolu hâkim olana kendi dili ile seslenmektir.
NOTLAR
1Şiddetin tarihsel, toplumsal, siyasi, kültürel ve zihinsel tezahür biçimleri ve felsefi, 
hukuksal tartışmaları için bkz. Idelber Avelar, The Letter of Violence: Essays on 
Narrative, Ethics and Politics (New York: Palgrave Macmillan, 2004); Walter 
Benjamin, “Şiddetin Eleştirisi Üzerine,” Şiddetin Eleştirisi Üzerine içinde, haz. Aykut 
Çelebi (İstanbul: Metis Yayınları, 2010), s. 19-42; Jacques Derrida, “Yasanın Gücü: 
Otoritenin Mistik Temeli,” Şiddetin Eleştirisi Üzerine içinde, haz. Aykut Çelebi 
(İstanbul: Metis Yayınları, 2010), s. 43-133 ve Slavoj Žižek, Violence: Six Sideways 
Reflections (New York: Picador, 2008). 

2Walter Benjamin, “Şiddetin Eleştirisi Üzerine”, Şiddetin Eleştirisi Üzerine içinde, haz. 
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Aykut Çelebi (İstanbul: Metis Yayınları, 2010), s. 41.

3Hazal Halavut, “Tol: Bir İntikam Romanı,” Mesele, sayı, 28 (Nisan 2009): 35.

4Terry Eagleton, Literary Theory: An Introduction (Oxford: Wiley-Blackwell, 2008), s. 2.

5 Hazal Halavut yazısında Şair’in trende Yusuf’a bir dosya vermesi ve okumasını 
istemesi sahnesinin ardından başlayan anlatı oyunu ile bağlantılı olarak o sahneyi 
alıntıladıktan sonra yorumlarını sürdürür: 
 Mideme doğru inen yangının yardımıyla yüzümü tam istediğim gibi buruştururken 
sordum.
“Çeşitli insanlar, çeşitli hikâyeler ve biz beraber bir kitap yazıyoruz, ha?”
Anlamadı:
“Nasıl yani kitap yazıyoruz?” (...)
“Ben onları yol boyunca okuyacağım, ben okudukça da bir kitap yazılmış olacak. Ha, 
yanılıyor muyum?”
Alıklaşmıştı.
“Ben o kitaplardan yığınla düzelttim” dedim. Yakışıklı yakışıklı gülerken sordu:
“Düzeldiler mi bari?”
İntikam burada ve böyle başlar işte. Uyurkulak’ın biçimin tanıdıklığına burun kıvıran 
okura okkalı bir tokadıdır şairin “düzeldiler mi bari?” sorusu. Anlatılacak hikâyeler bir 
musahhihin titiz çabasıyla düzelebilir durumda değildir çünkü. Hikâyeler yamuktur, 
tarih öylesine düzdür ki her hikâyeyi yamuklaştırır.” Halavut, Tol, 36.

6Robert Cover, “Şiddet ve Söz,” Şiddetin Eleştirisi Üzerine içinde, haz. Aykut Çelebi 
(İstanbul: Metis Yayınları, 2010), s. 176.

7Rita Felski, Edebiyat Ne İşe Yarar, çev. Emine Ayhan (İstanbul: Metis Yayınları, 
2010), s. 151-153.

8İtalikler bize aittir.

9Felski, s. 141.
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Dı Çîroksazıya Hevçerx A Tırkî De Nıvîsîna 
Şıdetê: Tol û Cennetin Kayıp Toprakları

Olcay Akyıldız û Halim Kara*

Wergêr: Güneş Kan

Ev gotar,ew kom û grubên ku derî civatê mane û dûçarî 
şidetê bûne, ka çawa bi riya romana Murat Uyurkulak a 

Tol: Bir İntikam Romanı [Tol: Romaneke Tolê]ûya Yavuz Ekinci 
yaCennetin Kayıp Toprakları [Erdên Bihuştê yên Winda]1 
hatinebilêvkirinbi awayekî berawirdî vedikole. Li ser vê xetê, 
ev gotar dixwaze bi taybetî bi riya van romanan,anîna ziman a 
her cure pirsgirêka kiryarên şidetê yên ku li civat û cografyaya 
Tirkiyêhatine tecrubekirin, ji xwe re bike armanc. Şideta2 ku 
em wek azara psîkolojîk û fîzîkî ya mirovekî li ser yekî yên 
din, ya civakekê li ser ya din, ya civakekê li ser takekesekî an 
jî ya dewletê li ser takekes û civakê pênase dikin, di çîroksazî, 
tema û rabêja her du metnan de diyarker e. Hem Uyurkulak û 
hem jî Ekinci di romanên xwe de balê dikêşin ev şideta ku xwe 
berdewamî dubare dike, problemeke sereke ya civaka Tirkiyeyê 
û ya giştî ya mirovahiyê ye.Her çiqas şideta ku di van metnên 
wêjeyî de hatiye teswîrkirin tiştekî tekstual jî be, seba ku ev 
metin wê şideta ku bi awayekî dîrokî û aşîkar tê zanîn bi riya 

* Endamên H’indekariyê yên Beşa Ziman û Edebiyata Tirkî ya Zanîngeha Boğaziçiyê
olcayak@boun.edu.tr, halim@boun.edu.tr

konvansiyonên çîroksaziyê ji me re kirine çîrok, derbarê rûyê 
şideta siyasî, civakî û çandî ya li Tirkiyê de delîlên girîng didin 
me.Dema ew vê yekê dikin, rexneyeke şidetê jî pêşkêş dikin. 
Tam jî ji ber vê yekê rexneya şidetê ya di romanên Uyurkulak 
û Ekinci de, bi gotina Walter Benjamin bi giştî li dinyayê, bi 
taybetî jî li cografyaya Tirkiyeyê “felsefeya dîroka şidetê” ye. 
Bi gotineke din temsîla şidetê ya di van vegotinan de bi xwe 
“felsefeya dîroka şidetê ye, lewra fikreke sirf derbarê encamê de 
jî, derbarê daneyên wê yên demkî de nêrîneke rexneyî, analîtîk 
û diyarker gengaz dike”3 û di babeta şêweyên rûdanaşidetê de 
haydariyekê çêdike.

Vegotinên Uyurkulak û Ekinci dewsa ku şidetê wek 
bûyer û tevgereke munferîd û derasayî vebêjin, wê wek pratîk 
û diyardeyeke berbelav a civakî, çandî û sazûmanî ya ku bi 
awayekî dîrokî têkiliyên mirovan tayîn dikin, pêşkêşî me 
dikin. Lê belê di nava vê çarçoveya giştî de her du roman jî bi 
taybetî herêmên cografî yên cuda yên Tirkiyeyê û demên dîrokî 
rasterast destnîşan dikin û li ser rûdana şidetê ya li ser van erdan 
disekinin. Her çend xala nîvendê û temayên wan hevpar bin 
jî, romanên ku em ser wan disekinin, şidetê bi rêya stratejiyên 
cuda yên vegotinê dinivîsinin. Ev amûrên cuda yên vegotinê rê 
li ber cudabûna erkê şidetê ya metnan de jî vedike.Li ser vê xetê 
Cennetin Kayıp Çocukları ku xwe zêdetir wek metneke şahidiyê 
saz kiriye, bi awirên cuda rastiyê, bibîranînê û bibîranîna ku 
“tê ziman”problematîze dike;Tol jê cihêtircexta jihaydarbûna 
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xwe, pêvajoya nivîsandina xwe û car bi car zimanê xwe yê 
ku digihîje asta xerabûnê, bi rêya lîstikên rabêjî û zimanî yên 
ecêbderdixe meydanê û vegotina xwedike şidet. Hazal Halavuta 
ku di kovara Mesele de bi sernava “Tol: Bir İntikam Romanı” 
(Tol: Romaneke Tolê) gotarek nivîsiye, dema dibêje “…Tol, 
vebêjera tolhildanê nîne, ew bi xwe tol e” kêm zêde tiştekî nêzî 
gotinên me qest dike. Li gor Halavut tiştê ku Tolê dike romana 
tolhildanê, vegotina metnê ya tolê an di metnê de temsîlkirina 
tolê nîne – ku vê yekê jî dike – lê bêtir vexwendina wê ye ku hemû 
insanên koh û kenarî dawetî ser dikê dike. Halavut, wan kesên 
ku me di vê nivîsê de wek mexdûrên her cure desthilatdariyê bi 
nav kirine, bi bîrxistinekê dibe romana Harê ya din a Uyurkulak 
û ji wan re dibêje “kesê xaromaro” û bi van gotinan rave dike ka 
Tol çawa bi xwe tol e:

Tol, romana yên xaromaroyan e ku ji dîrokê hatine 
qewirandin. Yusufê ku  di treneke de diçe Diyarbekirê, 
heta domahiya rê çîrokên di dosyaya kesk a Şair de 
dixwîne û bi xwendinê re pirtûkek tê nivîsandin. Çîrok, 
çîroka Şair, ya Ahmetê ku xweji Oğuzbûnaxelas dibe, 
ya Cananê, ya Adnan, ya Sadî, ya Esmerê, yên li serê 
Tûmê û çîrokawan mirovan e ku demekê bi îhtîmala 
şoreşê jiyana wan xweş bû lê bi derbeyên leşkerî re 
ji jiyanê, demê û herî zêde jî  ji hev hatine dûr xistin. 
Tiştê ku Tolê dike romaneke tolê çîrokên mirovan e 
ku li pêncî salên dawîn ê Tirkiyeyê derbas bûne û di 

pêncî salên dawîn de sê derbe dîtine. Tol rizgarkirin 
e. Tol îadekirina navê xwe ye. Tol derketina li pêşberî 
dîrokê ye û nivîsandina romanekê ye ku dibêje û 
diqîre  “ulen dûzê lawê dûzan, em li vir in.”4

Eger em bi amraziya şidetê bifikirin jî Tol,wek metneke ku şidetê 
qiset dike namîne, ew bi xwe dibe şidet. Roman Jacobsonîddia 
kiriye, seba ku wêje, zimanê rojane tîr dike û diguherîne û bi 
awayekî sistematîk wê ji bikaranîna rojane dûr dike, şideteke 
organîzekirî ye.5 Uyurkulakê ku hem domdarî xwendevan 
nerihet dike û dihejîne, û bi awayê qisetkirinêzorê dide sînorên 
şidetê, piştî demekêawayê wîbi xwedibe şidet. Roman şidetê bi 
şidetê vedibêje, ne ku bi tenê konvansiyonên wêjeyî –heta yek 
caran bi bikaranîna konvansiyonên herî jirêzê vê yekê dike-6 
tevgerên xwendevan ên rojane û têgihîştinên wî yên xwecih, 
serobino dike.

Di Tola Uyurkulak de şidet wek yek ji pirsgirêkên sereke 
yên Tirkiyeyê,ku bi awayekî girseyî û sazûmanî ji aliyê dewletê 
ve tê sepandin,tê teswîrkirin. Di romana Ekinci de jî şidet dîsa 
wek meseleya civakî tê vegotin ku ku navenda wê dibe Mirşita 
ya gundê Batmanê ye.Uyurkulak hem şideta ku dewlet li ser 
rêxistinên çepgir disepîne û hem jî şideta ku her cure desthilat li 
ser kesên çeperê/koh û kenarî, yên bêhêz, yên bêxwedî disepîne 
pêşkêşî xwendevanan dike. Ekinci jî bi rêya têkoşîna jiyanê 
yên gundiyên ku di navbera şerê dewlet û PKKê de mane hem 
şideta sîstematîk a ku dewlet disepîne û hem jî şideta jiyana 
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rojane ya ku takekesan diçewisîne, bi awayekî gelek biteferûat 
teswîr dike. Lewra metna yekem şideta li ser kesên dûrî navendê 
(rêxistinên çepgir, kurd, jinên xerab, yên hêjar, yên bêxwedî), 
wek pergaleke desthilatê dike çîrok;metna duyem jîme bi 
rûdanên cuda yên şideta ku wek parçeyekîsiruştiya mirov hatiye 
destnîşankirin re rû bi rû dihêle. DiCennetin Kayıp Çocukları 
de şideta fîzîkî û psîkolojîk a ku dewletê sepandiye tê vegotin, 
lê belê ji vê yekê wêdetir, şideta ku komeke etnîk li ser komeke 
etnîk a din sepandiye wek pirsgirêkeke aîdiyet û nasnameyê tê 
zimên. 

Lê belê di her du metnan de jî ka li îroniyê binêre, yên 
ku dûçarê şidetê mane di heman demê de wek sepînerên şidetê 
jî cih digirin. Ev rewş jî destnîşan dike ku herçend xala wan 
a nîvendê ji hev zêde cuda jî be, di van metnan de qurbanên 
şidetê her wext dikarin bibin pêkhênerên şidetê jî. Di romana 
Uyurkulak de Şairê ku yek ji lehengên sereke ye û demekê 
dûçarê şidetê maye, di nava vegotinê de wek kesekî ku şidetê 
disepîne jî tê teswîrkirin. Romana Ekinci jî vê îroniyê li ser 
bîranînên karakteran, bi taybetî li ser yên Hatice/Almastê datîne 
û şideta ku ermen salan berê dûçarê wê mane problematîze dike.
 Romana Murat Uyurkulak aku bi kurdî navê wê Tol e, 
demadi 2002an de hat weşandin, ji ber reseniya çîroksazî, ziman 
û temayên ji xwe re kiriye mijar,li derdorên wêjehez pir zêde 
hatibû ecibandin. Uyurkulak, di vê romana kuçîrokên tê de gelekî 
aloz, vekêşan û nepenî yên mirov, mekan, bûyer û têkiliyên siyasî 

yên têkel bi çîroksaziyeke parçeyî hatine teswîrkirin,beranberê 
veguherîn, şikestin û transformasyonên ku di pêncî salên dawî 
de li Tirkiyeyê hatine tecrûbekirin û welatekî ku êdî xerqî xwînê 
dibe û ber bi serhildaneke belawela ve diçe qiset dike, bi taybetî 
jî van tecrûbeyan bi riya şexs û komên mexdûr û marîjînal ên ku 
rastî xezeba îqtidarekê hatine qiset dike. Yusuf ê ku li derdora 
sih saliya xwe ye û di weşanxaneyekê de musehîhiyê dike, 
rojekê ji aliyê patronê xwe ve seba ku “cudaker”, “terorîst”, 
“deximandî” ye ji nişka ve ji kar tê qewirandin. Di romanê de ev 
tawanbarkirina terorîst mekanîzmaya sereke ya “êndinkirin”ê ye. 
Yusufê ku berê ketiye nav çalakiyên îlegal, di salên xwe yên sihî 
de dilê wî li dinyayê sar bûye, bi tenê ye, jiyana wî bi çûnûhatina 
kar û meyxanê sînorkirî ye, piştî ku ji kar tê qewirandin dixwaze 
serxweş bibe, lewra li gor wî ev tişt dê xwekuştina wî hêsan 
bike. Dema şiyar dibe wardiqile ku di kompartimana trenekê de 
bi Şair re, ku ew jî demekê mudawîmê heman meyxanê bû, li 
ser rêwitiya derekê ne. Dema tren ji Stenbolêdiçe Diyarbekirê, 
li bajarên curbicur ên welêt raperînên girseyî dibin, bi awayekî 
bipergal avahî tên bombekirin. Vegotina ku tê de mekanên 
wek İzmîr, Enqere, Stenbol, Diyarbekir û çiya, ku geh xuya 
dibin û geh winda dibin, di navbera îroj û rabirdûyê de diçe 
û tê, kesên cuda yên di jiyana van de her daîm du tîpên daîma 
serxweş cih girtine û jiyana wan a ku ji hev cuda jî bi awayekî 
qismî, bihewrik, parçeparçe daxilê çîroksaziya xwe dike. Ev 
yek jî atmosfera vekêşan, nepenî û nediyariya romanê zêdetir 
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dike. Xêta di navbera rastî û çîroksaziyê de bi rewşa serxweşî û 
rewrewkiya her du karakteran her ku diçe şêlo û nediyar dibe, 
ne ku bi tenê Tirkiye, gelek welatên din jî hêdî hêdî dikevindestê 
serhildêrên şoreşger. Û weha xwendevan ji aliyekî ve şahidiya 
sitemkariya şideta sîstematîk dike ku desthilatdar wê disepîne 
û ji aliyê din ve jî şahidiya bajarên di nava xwînê de mayî dike 
ku ewbi çalakiyên bombekirinakesên xwedî armanc pêk tên. Di 
heman demê de xwendevan xwe li ber cazîbeya zimanê îronîk, 
tinazker, mîzahî û helbestkî yê romana ku hilberîna wêjeyî û 
xwendinê problematîze dike nema digire. Şideta sîstematîk a 
ku dewlet disepîne û kuştinên li ser navê dewletê tên kirin di 
dinyaya romanê de ya ku bi awayekî hostetî hatiye honandin 
vediguhêze malzemeyeke estetîk û bi dinyaya romanê ya bisehr, 
surrealîst û vekêşan re dibe yek. Di dawiya vegotinê de ligel 
lehengên bêçare yên pelişî, parî, nîvco em bi civakeke bêpergal 
aku piştî êrîş û bombebaranên şoreşgeran kontrol û desthilata 
xwe winda kiriye re rû bi rû dimînin. Vegotin derbarê tiştê ku li 
cihê karesatê de tê weadkirin an jî tê avakirin de, ketum e. 
Weke ku berê jî hate destnîşankirin di romana Tolê de şidet ne 
ku bi tenê temaya romanê ye, di heman demê de stratejiyên 
çîroksazî û vegotinê jî diyar dike û roman bi rêya zimanekî 
şeddad û hemû konvansiyon rûxandinê re bi xwe dibe şidetek. 
Li pêşberê teswîrên şidetê yên gelekî tund û tîr xwendevan ji 
dil tê hejandin. Xwendevan dema van vegotinên biteferûat û tîr 
tecrûbe dike nerihet dibe, dikerixe lê belê ji aliyê din ve nikare 

xwe ji dilnewaziya bêgav a çîroksaziyê biparêze. Wek mînak yek 
ji lehengên li pêş ê romanê Ahmet/Oğuzê ku jixwe di zaroktiya 
xwe de her cure sitemkariya şidetê tecrûbe kiriye û piştre gelek 
caran dûçarê şideta polîsan a kêfî bûye, di vê sehneya jêrîn de êdî 
hînî şidetê bûye. Ev mînak destnîşan dike ku şidet diçi radeyê 
de rasterast û bi peyvên sereke yên banal tê veguhestin. Ligel 
vê mînakê jî temamiya çîrokê nayê vegotin. Peyv û hevalnavên 
ku şidetê bibîrtînin weke helbestekê tên rêzkirin: “Wiha lê dixin 
ku li qereqolê, wek strîna stranê, “Minteniyo dînikê bikuncî”. 
Pihîn û şeqam, şeqam û pihîn, dûre derpêyê min tînin xwarê, 
rûn li ço didin ku, komîser pozê xwe di nava her du pêçîkên 
xwe de dişidîne… Bibin, wî yê qûnbigû zû bavêjin derve …” 
(Tol,133) Xwendevanê ku tê ferzkirin ji berbelavî û tundiya 
şideta li Tirkiyeyê haydar e,ji bo tijekirina valahiyên sehneyên 
wiha û nivîsandina metnê,tê vexwendin.
 Di romanê de asta şidetê car caran ewçend bilind dibe 
kuvebêjer xwe û zimanê xwe winda dike. Peyv nîvco dimînin, 
deng dixeniqin. Di vê rewşê de vegotina şidetê hema bêje êdî ne 
mimkun e: Wek mînak, Şairê ku weke kesekî li hemberê rewşa 
şidetê bêhiş bûye, hêdî hêdî ji zimanê xwe dibe:

“Û sibehê diperçiqînin û tên. Bi topên xwe, bi tivingên 
xwe, bi qesetûreyên xwe, bi rikên xwe tên. Hemû pir 
gir, hemû pir xakî, paçên keskî zerî li serên wan pêçayî, 
rûnên reş li ser rûyen wan danî, postalên wan qirase, 
palasqeyên wan ê bi qasê bihostekê, madlyonên wan 
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ê sorê gz, gustlk, kenn wn ku psk diqrsîn…
Çarknrk vhşî xêz dikn… Komutaxne, şkencxan, 
myxne, tecwzxa…
Cwnên ku pê dkrin didn ber kurş… Esmer’ê, Sle’î, 
KMam’î, Brc’yê û yên din dikişnn mydnê… parç… 
taz dkn… drçknin… pr cran… l dxin bi seatn… xwn 
di navdmn xwn… sng wn lme lme…
Şr xw kaşdk derdikv iskncx… yek dkeve pyê wî, 
Salih, qamyonet piçek li pêş e… Hadê… hd… Sr mê 
di… Esm… dû wê de sorê gz… çavên wê çîlspî… 
çvn w çlsp….
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…” (Tol, 191) 

Ev îqtibas, ji hîsên Şairê ku taxa kolîtan jê re bûbû starere 
dibe “tercûman” dema ku ew tax bi destê tîmên taybet tê 
wêrankirin. Şair di vê îqtibasa ku tê de peyv ji holê radibin û 
hêdî hêdî vediguherin dengan ûwêrankirina taxa kolîtanpêk 
tê,qiset dike ku ew tax piştî ziyareta İsmailê kekê Şair a di 11ê 
Îlona 1980an de ku di metnê de wek şîfreyek (yek, yek, sifir, 
neh, heşt, sifir) tê dayîn û di sibeha 12ê Îlonê de bi destê tîman 
hatiye wêrankirin. Ev bûyer rê li ber hişavêtina wî vedike û 
îfadeya vê rewşê ya zimanî bi peyv û tîpên ku ji holê radibin ve 
tê veguhestin. Tîmên taybet ên ku avêtine ser taxê, herkesî li ba 
hev dicivînin û îşkence li piraniya wan dikin. Tecawizê hinekan 
dikin û ciwanan didin ber guleyan. Hevalên Şair jî bi erdê re 
dikişînin meydanê, tazî dikin, qor bi qor bi seatan ewçend li 

wan dixin ku ji nava çîmên mêran xwîn diherike, singa jinan 
jî wesle wesle dibe. Ev rewşa şidetê dibe sedem ku Şairê ku 
ligel hişyariyên birayê xwe yê ajan İsmail tax neterikandibû, hiş 
û zimanê xwe winda bike. Ya rastî ev windakirina ziman, asta 
şideta ku nikare bê ziman destnîşan dike. Weke ku Robert Cover 
di maqaleya xwe ya “Şidet û Peyv”ê de diyar kiriye, trawmaya 
mayînde ya şidetê sedema wê ye, “her tişt li cihekî, êş, zimên bi 
xwe winda dike.”7

 Ne ku bi tenê ziman winda dibe, di heman demê de bi 
rêya fontên ku bi cuda hatine bikaranîn, muxlaqiyek çêdibe 
ka kî diaxive. Li herî dawî yê ku wek “aaaaa” diqîre kî ye? 
Şair di dema aktûel a vegotinê de li dû xwe mêze dike û wan 
rojan vediguhêze me?Ev deng aîdê wî ye an jî weke yekî ku 
şahidiya wan rojan kiriye dengê hinekên din vediguhêze? Dengê 
aaaaaayê aîdê wê rojê ye an jî destnîşan dike ku trawmayên êşên 
wan rojan, îroj jî berdewam in? Belkî jî yê her duyan e.
 Di vê sahneyê de pêşî şidet pir biteferûat tê teswîrkirin 
û tê dabînkirin ku xwendevan şahidiya şideta herî xwerû bike. 
Xwendevanê ku di metnê de dûçarê vê şidetê dibe, ji wê çendê 
ditirse kudi jiyana rasteqîn de ew jî her wext dûçarê heman 
muameleyê bibe. Di dawiya dawîn de ev sahne, wê rûxandina 
şideta di laşê mirovan dedibe asta herî bilind. Û bandora wê ya 
dramatîk a li ser xwendevan derdixîne zîrweyê. Ev teferûatên ku 
destnîşan dikin laşên eziyetkirî ketine çi rewşê, dibe sedem ku 
xwendevan bikeve nav dehşetê, şok bibe, biteyse û ji teferûatan 
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dilxelên bibe. Ev sahne li hemberê sehekên dîtin, bînkirin û 
hestkirin ên xwendevan êrîşeke wahşî ye ku “şok”a Rita Felski 
tîne bîra mirov ku wê ev taybetî îsnadî metnên wêjeyî kiribû.8Di 
vê keliya saw a saf de ku “pêsîrên jinan wesle wesle dibin” û 
“mêr bi çoyan tên tacîzkirin” estetîka şokê, dikeve rewşeke 
wisan, xwendevan nema dikare tehemûl bike. Dema lîstikên 
nejirêzê yên vê romana tecrûbê û zimanê wê yê helbestkî, dîtbarî 
û biyanîkirî tên ba hev, estetîka şokê dabîn dike ku xwendevan di 
heman demê de hemdilxelên be û hem jî zewqa estetîkê tecrûbe 
bike. Nerihetiya ku ji naverokê tê û bi ser de dayîna naverokê 
bi şideteke ku bi rêya ziman û şêweyek nejirêzê konvansiyonên 
xwecih ên çîroksaziyê hildiweşîne, vê heza estetîkê xurttir dike. 
Roman bi vê taybetiya xwe, sînorên navbera şokbûn û zewqê, 
biberdewamî nediyar dike.

Şairê kudi sahneya jorîn de bi hevalên xwe re dûçarê 
şideteke tîr bûye,em bi awayekî îronîk dibînim kudi beşên din 
ên romanê de ew bi xwe li ser lehengekî din ê romanê, mesela 
li ser Yusuf, şidetê disepîne. Teswîrkirina wî kesê ku dûçarê 
şidetê bûye lê niha ew bi xwe li ser hinekan şidetê disepîne û 
dubarekirina wê, yanê ev cihguhertinên vî rengî, ji bo xwendevan 
jî dibe îmayek ku ev potansiyela şidetê bi wî re jî hebe.  

Li ser vê xetê, Uyurkulak, dem bi dem şideta endamên 
rêxistinan jî bi bîr tîne ku demekê ew marûzî tiştekî wisa bûn. Ew 
rêzeçalakiyên şidetê ên ku bi riya bombekirinan bajaran di nava 
xwînê de hiştine, piştî demekê di nav lehengan de dibin lîstikên 

şertî.  Ev yek, hem destnîşan dike ku pozîsyona sepînerên şidetê 
dikare biguhere û hem jî di heman demê de dibe rûdaneke din a 
ku navê romanê ye. Tol, rewşek e ku pir caran bi rêya karakterê 
Oğuz jî dubare dibe. Oğuz ji malê derdikeve, ku ew û Cananê tê 
de ketine înziwayê û mîna ku biçe dikanê, nîşeyeke bêxem datîne 
şûşeya meyê: “Ez derdikevim. Ez ê tolê hilînim û vegerim…” 
(Tol, 95) Şair jî di rêwîtiya trenê de bi hemû cidiyeta xwe ji 
Yusuf re dibêje min tola bavê xwe hilaniye. (Tol, 96) Îmaya ku 
kesê mexdûr di heman demê de dikare bibe sepînerê şidetê, di 
romana Yavuz Ekinci de jî îcar bi peywenda şidetê tê rojevêku 
kurdan li ermeniyan kiriye. 

Romana Yavuz Ekinci Cennetin Kayıp Çocukları (2012)
ku ji sê beşên sereke yên bi sernavên “Tirî”, “Hinar” û “Hêjîr”ê 
pêk tê, bi pêşgotina dengekî vedibe ku em texmîn dikin 
vebêjerêbeşa yekem e û ev deng bi awayekî rave dike ka çima 
pirtûk nivîsiye an jî vegotiye. Kalikê dengê vebêjer ê ku behsa 
êşên sedsalan jî dike, di nava êşan de miriye û bavê wî bêyî ku li 
benda ecelê xwe bimîne xwe kuştiye. Ne mimkûn e ku vebêjer 
bêyî nivîsandinê jiyana xwe bidomîne, ji ber ku bûye şahide 
hinek êşan. Ev romana şahidiyê ya ku piştî vê îzahê dest pê 
dike ji sê beşan pêk tê ku ji devê sê vebêjerên cuda tê vegotin. 
Beşa yekem a bi sernavê “Tirî”, demeke ku em texmîn dikin 
salên 80û 90an e, bi çavê zarokekî li gundê Mişritayê (Batman) 
tê qisetkirin, ev beş jiyana rojane û bi vê yekê şideta dewletê 
ya li ser gelê kurd ê vê herêmê vedibêje. Piştî ku hemû malên 
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gundiyan ji aliyê leşkeran ve tên şewitandin, beş bi koçberiya 
Rustem û malbata wî encam dibe. Vebêjer di vegotinê de 
çîrokeke mezinbûnê vedibêje. Ev vegotina ku bi rêya çîrok û 
efsaneyên kalikê zarok tê vegotin,carna silavek jî dide Yaşar 
Kemal û bi qisetkirina wê ya bi çavê zarokekî, dabîn dike ku 
şideta rûdayebê parzûn were veguhestin.
 Beşa duyem a bi sernavê “Hinar”, bi çavê dapîra zarok/
Rustem tê qisetkirin ku îcar rabirdûyeke dûrtir e mijara wê. 
Xwendevan bi rêya tiştên ku di nava xew û şiyarbûnê de dikevin 
bîra Xetîceya li ber sikratê, ku ew bi eslê xwe ermenî ye û 
navê wê yê rasteqîn jî Almast e, hîn dibe ku Xetîce di dema 
qetlîama ermeniyan de ji aliyê kalikê Rustem û vebêjerê beşa 
yekem Hesen ve ji mirinê hatiye rizgarkirin. Hemû malbat û 
Aramê destgirtiyê Almastê ji aliyê mirovên din ê herêmê 
ve hatine qetilkirin. Jixwe di beşa yekem de jî Hesenê kal li 
ber sikratê, vê qetlîama ku ew jî tê de bûbû faîlek bibîrtîne û 
tiştên bûyî parçe bi parçe dipispisîne guhê neviyê xwe. Hesen 
dike nake namire. Bi mehan li ber xwe dide, di doşeka mirinê 
de li hemû bedena wî birîn vedibin û kurmî dibin. Bi gotina 
herî sivik roman li vir edaleta helbestkî dixe dewrê. Dibe ku 
edaleta îlahî tunebe lê belê dikare di metnê de pêk bê. Belam 
ev sahne di xwendevan de erkêdilpaqijiyekê pêk nayîne. Lewra 
ev sahneyên ku mirov gelekî nerihet dikin, careke din êş û 
şidetê dide ber pozê xwendevan. Ligel ku xwendevan hîna bi 
temamî derûniya çîrokê nizane. Encax ew ê di beşa li dû de 

bi bîranînên Xetîce/Almastê hîn bibe ku ka sûncê Hesen çi ye, 
berdêla çidide. Kurdên gundî yên nifşê kalikê Rustem ê zarok 
û vebêjerê vê beşê, ermeniyên li heman herêmê dikujin û li 
bin dara tûyê binax dikin. Hesen Almasta ku hemû malbata wê 
hatiye kuştin bi darê zorê digire. Bi vî awayî hem wê azad dike 
û hem jî berdest. Rustemê vebêjer, agahiya derbarê vê yekê 
de tenê di zaroktiya xwe de bihîstiye, ew jî bi awayekî kurt û 
wek pisepisên nexweşekî li ber sikratê. Lê belê, dapîr nabêje. 
Tenê bibîrtîne. Yanê yên ku nifşê Rustem/nevî bihîstiye bitenê 
îmayek e,bibîranîna kêliya lapsuseke biçûk e. Almasta ku her 
tiştî li ber mirinê bibîr tîne û ji nû ve dijî, bîranînên xwe bi yên 
derdora xwe re parve nake. Roman di vê beşê de bi dengê dapîrê 
û bi rêya şahidiya wê, wê heyamê ji nû ve dinivîse. Bi vî awayî 
bi rêya çîroka şexsî ya Almastê, xwendevan neçar dimîne ku 
bi şideta girseyî re rû bi rû bimîne, ew şideta ku gelê ermen lê 
dûçar maye. Ev yek di heman demê de îzafîbûn û guherbariya 
pozisyonên mexdûr û zordar jî destnîşan dike. Ekinci kiryarên 
bişedet ên li ser gelê kurd ê ku Xetîce weke mensûba wê tê 
xuyakirin biteferûat vedibêje û kurdan bitemamî ne wek leheng 
û ne jî mehsûm dinexşîne. Çîroke keku ne di nava malbat û ne jî di 
nava civakê de tê behskirin, çîrokeke ku bûye tabû tê qisetkirin, 
lê belê ev bi xwe wek pêvajoya bibîranînê pêk tê. Tew belkî 
ji ber vê sedemê vebêjer –em dikarin di vê nuqteyê de bibêjin 
ku dengê vebêjer Rustem e- dikeve nav karê vegotina rastiyên 
trawmatîk ku ev rastî nayên gotin, tenê bidizî tên bibîranîn an 
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jî herî zêde tên pispisandin. Rûhevketina bi qetlîama ermeniyan 
re, ku yek ji bûyerên herî trajîk ê dîroka modern a Tirkiyeyê 
ye, ji bo xwendevan jî aliyekî qels e. Ji ber vê sedemê jî dilpaqî 
nayê dabînkirin.
 Di romanê de bi taybetî bi rêya Hesen û Almastê, 
rûhevketin di astên cuda de pêk tên. Di asta şexsî de pêşî Hesen 
kirinên xwe yên rabirdûyê bibîr tîne; dûre Xetîce/Almasta li ber 
sikratê şideta ku lêdûçar maye bibîr tîne, ji aliyekî ve bi van êşan 
re hevrû dibe, ji aliyekî ve di hundirê xwe de nasnameya ku dûre 
wergirtiye û pêvajoya asîmîlebûnê guftûgo dike. Di encama 
vê guftûgoyê de bi pêkhatinên ku ji lawê xwe re vediguhêze 
û di nefesa xwe ya dawîn de jî bi awayekî vekirî diyar dike ku 
dixwaze li cem hezkiriyê xwe yê heqîqî Aram, bê binaxkirin. 
Nema dikare êdî xwe li ber vê înkarê ragire, nasnameya xwe 
ya heqîqî dixwaze û dixwaze bi wê bê binaxkirin. Tazyîqa 
dîrok, dewlet û neteweperestiyê li ser takekes û civakê ew 
çend zêde ye ku Almastji bo ku nasnameya xwe ya heqîqî ji 
lawê xwe re bibêje, neçar e ku li benda mirina xwe bisekine. 
Rê li ber rûhevketinên navmalbatî vedibe û ew jî dibe sedema 
mukirhatina Almastê û xwekuştina Mîrza. Rûhevketin ne bi van 
tiştan sînordar e. Di vê peywendê de şideta kudi romanê de tê 
teswîrkirin dibe alîkar ku civak bi şidetê re hevrû bibe, ku ev 
civak aniha dûçarê şidetê dibe lêdemek berê ew bi xwe faîlê wê 
şidetê bû. Her cure xwendevan jî eger heya wê kêliyê roman ji 
destê xwe neavêtibin, bivênevê dikevin pêvajoya pirsyarîkirin û 
hevrûbûnê.

 Di beşa duyem de, ku bi rêya bibîranînên Xetîce/Almastê 
rabirdûya dûr destnîşan dike, dema rojane salên 2000an e. 
Malbat, ku gava Rustem dibistana seretayî diqedîne, ji gund 
derdikeve û li bajarekî din binecî dibe ku navê wî nehatiye 
dayîn. Vebêjerê beşa yekem Rustem mezin bûye û xwendekarê 
zanîngehê ye. Ji ber ku dapîra wî li ber mirinê ye, çûye mala 
malbataxwe û ligel bav û xwişkên xwe li benda mirina dapîra 
xwe ye. Di vê beşê û ya li pey wê de Rustem ji pêkhatinan bêhtir 
bi xwe, dildara xwe û telefona xwe mijûl e. Lê belê bi taybetî 
di beşa dawîn de tiştên lê bûye şahid ewçend dilbişewat û tije 
şidet in ku, di beşa destpêkê de, ku çarçoveya vê romanê pêk 
tîne, vediguhere kesekî ku di encama hemû tiştan de ev metn 
nivîsiye.Rustemê ku êdî xwedî şexsiyeteke tije hêrs, kîn û nefret 
e, divegotina çarçoveyî ya romanê de, vê veguherînê wiha rave 
dike: 

Dema ku ez bi jiyaneke çavçilî û hêviyên hinekên 
din dêranbûyî berdewam bûm, piştî wextekê, ez 
ketim dilqê yekî ku li kê derê binihêre, mirinê bibîne 
û hişê xwe bavêje. (…) Xwekuştina bavê min, a ku 
piştî hêviyên wî yên nemayî rû da, ku ti kesî guman 
nedikir, pêşî nivînê min veguherande gorekê, paşê 
xaniyê min veguherande goristanekê, pê re jiyana 
min jî veguherande termekî. Ku min qincilê xwe 
kiribû û xwe dabû bendê ku ez razêm, rik û xezeb ji 
nişkê ve mîna Cebraîlê di Şikefta Hîrayê de ji Hezretî 
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Mihemed re gotî, “Bixwîne!” hat û li ser singê min 
rûnişt û ji dêvla ku bibêje, “Bixwîne!” weku bike ser 
min, got, “Bibêje!” (Erdên Bihuştê yên Winda,12-13)

           Rustemê ku bi karîgeriya şideta işkenceyê dibe vebêjer 
an nivîskar, encax dikare bi rêya vê yekê bîne ziman, têxe bîra 
kesan û bi mayîndekirina wê jî jiyana xwe bidomîne.Kiryara 
tahkiyekirina vê tecrûbeya ku bi qasî dirêjahiya dîrokê bûye 
qedera gelê herêmê, vegotina Rustem bi tena serê xwe dike 
rûhevbûna takekes a bi şidet û hesabjêpirsînê re, lê erkêvan 
tiştan ji xwe wêdetir e. Li vir, Rustem bo ku bi rêya nivîsê re 
karîgeriya trawmatîk a şidetê têk dibe û bo ku bi bavê xwe re 
heman qederê nejî, li ber xwe dide. Bi çîroka ku qiset dike re 
Rustem ji aliyekî ve balê dikêşe ser komaleyetiya vegotina 
şidetê, ji aliyekî ve jî wek bikerekî vê vegotina hevpar xwe, 
yanê ya gelê kurd, diguherîne.

Beşa ku nexweşiya wextdirêj a dapîrê, demên wê yên 
ciwaniyê, salên ku ew û ermenî dûçarê qetlîam û şidetê bûne 
qiset dike, ev beşa ha ya ku bi pestgotin, bîranîn û xewnereşkan 
bûye çîrok, bi mirina dapîrê re diqede. Beşa dawiyê ku navê wê 
“Hejîr”e û ji bo gelê herêmê pîroz tê hesibandin, bi epîgrafeke 
ji Încîlê dest pê dike: “Yên ku guhên wan hene bila bibihîsin!” 
Ekinciyê ku bi vê epîgrafê destnîşan dike ku metna wî metneke 
şahidiyê ye, di beşa dawîn de bi rêya rûdanên veşartina termê 
Xetîceyê, binê wê şidetê xêz dike ku ew şidet di nav dîrokê de 
bêçaretiya qedera gelê herêmê tayîn dike.Beş bi mirina dapîrê 

ya ku dibêje “Aram” û dimire û bi dubarekirina daxwaza wê 
ya dawîn vedibe. Bi rêya vebêjerê kesê sêyem mirina dapîrê 
vê carê bi çavekî derveyîn tê vegotin. Ev beş, şideta li ser van 
erdan –erdên winda yên bihuştê- vedibêje ku Mîrza û Rustem 
tê de dûçarê şidetê dibin û neçar dimînin ku wê erdê biterikînin. 
Mîrza û Rustem ji bo ku daxwaza dawîn a dapîrê yanê xwesteka 
wê ya ji bo ku li vanerdan bê binaxkirin bînin cih, bi darbesta 
wê dikevin ser rêya gund,  ku malbata dapîrê jî di van erdan 
de binaxkirî ye. Piştî teswîra termê dapîrêseba ku nehatiye 
binaxkirin riziyaye, bi awayekî têkçûyî vegera Mîrza ya li bajêr 
û bi awayekî trajîk a xwekuştina wî beş bi dawî dibe. Mîrzaû 
Rustem hewil didin ku li nêzika gundê xwe yê kevin, ku niha 
herêma operasyonê ye, termê dapîrê binaxbikin. Lê di wê gavê 
de şideta fîzîkî û psîkolojîka ku –dapîr jî para xwe jê digire- 
leşker li qereqol û nezaretxanê disepînin, hem ji bo karakter û 
hem jî ji xwendevan digihîje astên bêgav:

Gava ku serbazan hahanga Rustem û Mîrza kaş û 
berkaş dikirin û dibirin, serbazê qambihust jî bi piyên 
têrm girtibû, di erdê re kaş dikir. Ku Mîrza xîret kir 
bireve ser termê dayîka xwe yê kudi erdê re dihat 
kişandin, serbazê li pişt wî sekinî pê ket bi pihînan li 
wî xist, serbazê din ket ortê û ew sekinand.
Deriyê hesin bi xezeb vebû. Serbazan Mîrza, Rustem û 
Xetîceya kudi erdê re kaş kirin û anîn, avêtin naverasta 
jûrê. Du serbazan destên xwe di kêlekên pantorên 
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xwe dan ji bo ku xwîna di destên wan geriyayî paqij 
bikirana. Ku yê pozpîjîn bêvila xwe hişkehişk girt û 
çû, yê bejinbilind î enîbilind piçekî sekinî, gerikê ku 
di ser destê wî re diçû ser milê wî zeft kir û di nava 
du tiliyên xwe de perçiqand. Siya pîltan a serbêz dida 
ser dîwêr. Gava ku Mîrzayê bi pişta xwe girtî hewil 
da li ciyê ku lê veleziyabû xwe rast bike, serbazê 
bejinbilind perpitîn û nalenala wî bihîst, çû balê û 
singê wî li ser hev da ber pihînan. Mîrza, weku ji 
hindav de tîrek ketibe mîdeyê, daqûl bû û heta ku duta 
bû qincilê xwe kir, gava ku êdî kelek jî pê re nema, 
got kurm û deverû ket erdê. Piştî ku wek mirîşka ku 
serî bê jêkirin û sêrî bavêjin erdê sê çar caran perpitî, 
weku ruhê wî ji bedena wî kişiyabe pelişî. Serbazê 
bejinbilind xwêdana li eniya xwe ya bilind civiyayî 
paqij kir û dikira derketa, yeqîn hê dilê xwe lê rihet 
nekiribû, dîsa hat û yek du pihînên din jî daweşande 
kêleka Mîrzayê ku pelişîbû. Te got qey wî pihîn 
dadiweşandin qurmê darekê yê hişk, wisa dengên 
qube jê diçûn. Serbazê pozpîjîn î jarik li ser xirecir 
û repîniya ku lê tesele bû reverev hat nezaretxaneyê 
û berê xwe da hevalê xwe, got, “Lênexe lawo! Tu 
tirredîn î? Ji Xwedayê xwe bitirse!” Ku wî bi milê 
hevalê xwe girtibû û hewil dida ku wî bikişîne derve, 
yê ku ji xezebê û ji hêrsa tolhilanînê çav li sêrî bûbûn 

kasikên xwînê, hevalê wî wek zinarekî li ber xwe dida 
ku ji nezaretxaneyê dernekeve. Serbazê bejinbilind î 
enîbilind ji nava destên hevalê xwe filitî, tûka xwe di 
devê xwe de top kir û tifî bedena tazî ya Xetîceyê kir, 
ku beşek ji kefenê wê qelişîbû û ji hev vebûbû, zilam 
bi fîtefît ji nezaretxaneyê derket. (Erdên Bihuştê yên 
Winda, 363-364)9

 Di vê sahneyê de xwendevan hengava ewkkirin û 
heywanîkirina mirovekî bi tevgereke wahşiyane ya kesekî 
sadist, bi awayekî herî xwerû tecrûbe dike. Di vê sahneyê de 
ku sepînerê şidetê tê de mirovayetiya xwe winda dike, ji ber 
îşkenceya fîzîkî, yên dûçar jî bi darê zorê dûrîmirovayetiyê 
dibin, xwendevan bi karîgeriya “şok”a ku Felskiyê teorîze 
kiriye careke din lerzîneke mezin derbas dike. Ev sahne li ser 
xwendevan karîgeriyek dramatîk çêdike ku herçend ji aliyê 
vegotinê ve ji hev cuda bibin jî dişibe karîgeriya sahneya Tola 
Uyurkulak a ku Şair zimanê xwe winda kiribû. Bi bandora 
îşkenceya fîzîkî û psîkolojîk a li ser bedena mirov ku bi awayekî 
xwerû hatiye şayesandin, bi tahde, biçûkkirin û êşê re

Seheka me ya hevsengê ji holê radibe; em xwe di 
rewşeke şaşomaşobûyî, sergêj û serobinoyî de dibînin, 
ji bona ku em peyvên guncan bibînin digevizin lê 
belê em nikarin hişê xwe bidin serê xwe û bertekek 
hevgirtî bidin. Şoka ku bi hatinacemhev a hestên cur 
bi cur ên kerx, tirs û pêneewletiyê pêkhatiye, dikare 
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hem beden û hem jî zêhn ji bo demeke kin ji erkê 
xwe bixîne. Karîgeriyên nişkavî yên ku şokê çêdike, 
yekcaran zûzûka belav be û here jî, şokên paşing 
dikarin di ruh de demeke din bên hîskirin û dewam 
bikin; silsileya bertekên somatik û ruhî yên demdirêj 
ên ku derengmane an hatine derengxistin jî dikarin 
bidin pey şopa karîgeriya pêşîn.10

 Di dirêjayiya vê beşê de ji aliyekî ve şerê li herêma 
operasyonê ya di navbera PKK û leşkeran de tê vegotin, lê belê 
nîvenda esil şideta fîzîkî û psîkolojîk e ya ku Mîrza û Rustem lê 
dûçar dibin. Jixwe karîgeriya ku li ser xwendevan çêdibe tam jî 
ev e. Li pêşberî dîmena şidetê weke lehengên van her du romanan 
em ê xwendevan jî bi berdewamî dikevin şokê, dilerizin, ditirsin 
û pêjna bêewletiyê dikin û ji demekê şûn de dikevin rewşeke 
wiha ku em nema dizanin çi bikin. Gava ku ew miriyekê li ser 
milên xwe digerînin û di bin barê pêkanîna xwesteka wê ya 
dawîn de dipelçiqin, xwendevan jî ji ber ku bûye beşdarê vê 
dîroka bixwîn li ber xwe dikeve. Lewma şideta li ser van erdan 
ji binaxkirina miriyekê re dibe asteng. Û bêdengbûn annedîtin 
jî, şidetek e.
 Di dema vê binaxkirinê de ku nêzî dawiya romanê 
biteferûat tê vegotin, Mîrza bi qasî ku jê nayê hêvîkirin,ezîmkar 
û birik e. Lê belê lawê wî Rustem hem pir ditirse û hem jî vê 
hewildana bavê xwe fehm nake. Hişê wî hîn li ser hezkiriya 
wî ye ku dê ew ê were mal û wî nebîne. Di dawiya beşê de 

“dema ku bedena bavê xwe ya bi kindirê ve daleqiyayî datîne 
xwarê” çember temam dibe. Rustemê ku dibe şahidê vê yekê jî 
bi awayekî hay ji nasnameya xwe dibe û vediguhere vebêjerê vê 
çîrokê. Bi gotina kalikê xwe ya ku di zaroktiya xwe de bihîstiye, 
“Kurê min, dinya siya darekê ye” adeta ji nû ve vedigere 
zaroktiya xwe û ji sêrî de dest pê dike û tiştên bûyî vedibêje.
 Ekinci şideta ku takekes û hemû saziyên dewletê disepînin 
ji xwe re kiriye derd. Lewma romana wî bi biteferûatkirina 
sahneyeke şidetê vedibe ku mirovek li ser heywanekî disepîne. 
Yek ji serlehengên romanê Hesen di destê wî de şûjin bi awayekî 
bêeman mişkekî nêçîr dike. Heman Hesen piştre jî mişkên din 
bixedarî di bin lingên xwe de diperçiqîne. Li gor wî mişk ji bo 
wî afirîdeyek ziyankar û kerax e. Her wiha ev modeleke mîkro 
ya kategoriyên hercure şidetê ye ku di romanê de em leqayî wê 
dibin. Roman hercure şideta ku dewlet li ser kurdan disepîne –
gef, kotek, jêpirsîn, îşkence, kuştin- vedibêje û di heman demê 
de bibîrtîne ku ev koma ku dûçarê şidetê bûye di rabirdûya 
xwe de bûye sepînerê şidetê. Di romanê de rûdanên cuda yên 
şidetê tê vegotin. Ligel şideta fîzîkî ya ku cara pêşîn îşkence 
an jî kuştinê bibîrtîne, şideta aloztir a psîkolojîk jî tê qisetkirin 
weke dînguhertinandina bi darê zorê, navguhertin, astengkirina 
pîrozbahiyên Newrozê an jî qedexekirina zimanê zikmakî hwd.
 Di romana Tolê de ji bo balê bikêşe ser asta şidetê, cureyekî 
bêzimaniyê tê bikaranîn; di romana Ekinci de asta şidetê li gelek 
cihan bi rewşa herî dramatîk tê biteferûatkirin. Bi vê peywendê, 
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di romanê de sahneyên gelekî girîng hene ku ev şert û mercên 
jiyanê, keftûlefta man û nemanê û bêçaretiya gundiyên ku di 
navbera dewleta Tirkiyeyê û PKKê de mane destnîşan dikin. 
Di cihekî romanê de gerîlayek tê mala yek ji giregirên gund, 
Mela Mehfûz. Mela jî wî derman dike. Piştre leşkerên ku gerîla 
bi awayekî birîndar derdest dikin, ji bo îbretî alem wî bi erdê 
ve dikişînin û di nava gund re dibin qereqolê. Roman, bi çavê 
Xetîce/Almast, tiştên ku ji vir şûnde dibin, wiha tîne zimên:

Çar rojan piştî vê rûdanê, dema kudu peyayên 
çekdar dîsa bi şev li deriyê Mela Mehfûz xistine, 
Mela Mehfûz ji tirsa xwe pêşî derî venekiriye, gava 
ku peyayên çekdar gotine ku ew ê êgir berdin malê, 
mela li hevsera xwe, zarokên xwe û neviyên xwe yên 
li malê fikiriye û derî vekiriye. Peyayên çekdar ew 
girtin û di erdê re kişandin birin weku pezekî biherin. 
Keça wî û hevsera wî çendî jî qûjiyan û giriyan, ne 
peyayên çekdar sekinîn ne jî cîran derketin derve, 
yên ku li paş pencereyan ketibûn temaşeya tiştê ku 
diqewimî. Serê sibehê, wexta ku seyên gund baz dan 
ber cihokê û lê xistin, gundî jî tirsetirs çûn wir û termê 
Mela Mehfûz li ber cihokê dîtin, ku her du çavên wî 
hatibûne derxistin, batiyê wî û guhên wî hatibûne 
jêkirin. Wê rûdanê xofeke giran xiste zikên gundiyan 
û ji wê şevê û pê ve hemûyan biryar girt ku hinekan 
li dêrî bixista jî wan ê venekira. (Erdên Bihuştê yên 
Winda,219) 

 Yek ji xalên ku şideta fîzîkî derdixe zîrweyê, di dema tehcir 
û qirkirina ermeniyan de ew tişt e ku tê serê Aramê hezkiriyê 
Xetîce/Almastê ku belkî yek ji karakterên herî dramatîk a 
romanê ye. Roman lêrasthatina Xetîce/Almastê bi bedena mîrî 
ya Aram re, bi awayekî gelekî biteferûat teswîr dike:

Dema ku min hêwirzeya li terazin veçiqand û li 
Aram derketim, ez felişîm. Ewr, balinde, sêla esmanî 
û hêwirze li dora min çerx dibûn. Bextbireşê min, 
Aramê melhema kulên min wek beranekî şerjêkirî 
û gurandî bi dar ve kiribûn bi darberûyeke li nava 
zinaran ve. Bêvila wî û guhên wî ji binî ve jê kiribûn, 
devê wî jî ji kêlekan ve heta bi guhên wî qelaştibûn. 
Xwîna li ser rûyê wî ya hişkbûyî, derên qusiyayî 
yên pelixî, birînên ku dişibiyan qefayan û dewsên 
şewata cixareyê, ku her yek jê bûbûn birîn, kiribûn 
ku kesî nikaribûya ew nas bikira. Pantorê wî yê ku 
heta jûniyên wî şiqitandibûn reş bûbû li ber xwîna 
ku ji batiyê wî yê sunetkirî dilop kiribû; gêrik li ser 
xwîna hişkbûyî digeriyan, mêş li dorê difirikîn. Hemû 
neynûkên piyên wî yên xas ên ku li ber bê dihejiyan 
wek bizmarên ku mirov ji depan rake rakiribûn û 
avêtibûn erdê. Li dewsên neynûkên rakirî, çermê 
qelişî û xwîna hişkbûyî ya derderkî hebû. Bi sedan 
gêrik û kurm ketibûn birînên li ser singê wî, pişta wî û 
rûyê wî, tê de digeriyan, mêş li dorê difirikîn. (Erdên 
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Bihuştê yên Winda,206)    
Xetîce/Almasta ku neçar dimîne nasname û evîna xwe 

ya heqîqî veşêre, li ber sikratê trajediya xwe ya şexsî û drama 
gelê xwe bi awayekî pestgotinî û parçeyî bibîr tîne û dixe bîra 
xwendevanan. Almasta ermenî ya ku berê dîn, nav û nasnameya 
wê bi kotekî tê guherandin îroj jî ji ber ku weke kurd tê hesibandin 
dûçarê şideteke herî xedar dibe. Ew bi xwe vê rewşê wiha tîne 
zimên:

Bîrhatiyên min di gundên xalî de winda bûn. Pêşî 
gundê ku ez lê ji diya xwe bûm, mezin bûm û evîndar 
bûm veguheriya xopanê, piştre jî gundê ku ez lê 
zewicîm û min zarokên xwe anîn dinyayê û tirşika 
wan xwariye hat şewitandin û rûxandin. Ew rojên min 
ên xweşik ên ku bi baranan şil dibûn û bayên biharê 
hênik dibûn ka li ku derê ne? Di nava kavilên her du 
gundan de ma bi tenê bîrhatiyên min man? An na ew 
jî firiyan û çûn? Na, ne ku bi tenê li wir bîrhatiyên min 
man! Di nava kavilên wan gundên de ku veguhariyane 
xopanê, ruhê min, bedena min, rabirdû û hêviyên min 
man.

           Xetîce/Almasta ku di dil û giyanê xwe de tucarî misilmantî 
nepejirandiye û di dirêjayiya jiyana xwe de bêdeng maye, di 
romanê de ji ber ku xwedî du nasnameyan e, du qatê her kesî 
mexdûriyetê dibîne. Mîna ku dûçarîbûna wê ya li şideta herî 
xedar ne bes be, dema dimire destûr nayê dayîn ku li erdên tê 

de ji dayik bûye û mezin bûye, li cem evîna xwe ya ciwaniyê bê 
binaxkirin.

****

Tol û Cennetin Kayıp Çocukları ji sînorên berhemên 
wêjeyî yên ku şideta mutleq teswîr dikin derdikevin û her wiha 
di cografyaya Tirkiyeyê de veguherîna şideta ku pêyderpêyber 
bi pratîkeke civakî û sazûmanî ve diçe jî rexne dikin. Herçend ku 
vê yekê bi stratejiyên vegotinê yên ji hev cuda bikin jî di dawiya 
dawîn de her du jî xwendevan vedixwînin ku bi vê pêvajoyê re 
rûbirû bin û hesab jê bipirsin. Di vegotina şidetê de pozîsyoneke 
têkel a wêjeyê heye. Metna wêjeyî şidetê rasterast wek belgefîlm 
venaguhêze, bi tenê tiştê tê zanîn vediguhêze çîrokê û ji bo 
rûbirûbûna ku me li jor qal kir, dibe navgîn û amrazek. Di vê 
peywendê de divê şidet bi derfetên konvansiyonên wejêyê bê 
nivîsîn. Lewra ev yek dabîn dike ku vegotinên şidetê yên ku 
xwe veguherandine malzemeyekî estetîk û derfetên zimanî heta 
dawiyê bikartînin, bandoreke dramatîk li ser xwendevan daynin 
û ji ber vê nahêlin ew ji rûbirûbûnê birevin. Lewra li gor me 
di kêlî û qadên ku dîrok bêdeng dimîne de, wêjekirina şidetê 
beravajiyê problemekê, derfetek e. 

Romana Tolê, dinyaya parçeyî ya takekesê modern 
ê ku dûçarê şidetê bûye, dê çawa bê temsîlkirin, ji xwe 
reproblematîze dike û her wiha vê yekê tîne cih. Ji vî alî ve ew 
li gor vê problematîkê ziman û çîroksaziyeke parçeyî înşa dike. 
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Şûna ku tiştên qewimî bi awayekî eşkere ji xwendevan re qiset 
bike, bî îma û bîrxistinan, di nava dinyayek wêjeyî ya surrealîst 
û helbestkî de vê yekê estetîze dike û xwendevan pê dihesîne.

Di peywenda pirsên me yên jorîn de yek ji meseleyên 
bingehîn a romana Yavuz Ekinciyê kuşidetê ji xwe re kiriye 
mijar, şideta ziman e. Çîrokên zarokên seba ku tirkî nizanin di 
dibistana seretayî de rastî trawmayan hatine;çîrokên dê û bavên 
seba ku kurdî qedexe ye nikarin bi qîz û lawên xwe yên girtî 
re xeber bidin; an çîrokên kesên seba ku tenê kurdî xeber dane 
rastî şidetê hatine, ev tev bi çavê mexdûrekî hatine qisetkirin. 
Eve di ciyekî romanê de di navberakal û pîran de axaftineke 
wiha derbas dibe. Zubeyirê ku tinazên xwe bi her tiştî dike û 
bi vê yekê navdar e, ji giregirekî gund Mela Mehfûz, biisrar 
zimanê bihuştê dipirse. Gelek gundî dil dikin ku zimanê kuli 
bihuştêtê bikaranîn erebî be û baweriya xwe bi vê yekê tînin. Ev 
mirov, eger zimanê bihuştê bi tirkî be dil dikin biçin dojehê. Lê 
di ber de ev romana ku çîroka van mirovan vedibêje jî bi tirkî 
hatiye nivîsîn. Ev mexdûriyeta wî kesê ku bi zimanê netewa 
serdest xeber dide û bi wî zimanê serdest dinivîse, gelo tê çi 
wateyê? Beşa yekem a romanê epîgrafeke ji XelacêMansûr dest 
pê dike:“Dojeh ne ew cî ye ku em tê de êşê dikişînin, lê ew cî ye 
ku kes nabihîze em êşê dikişînin.”Belkî jî yek rêya ragihandina 
êşan heye ku mirov bi zimanê xwe gazî serdestê xwe bike. 

NOT
1Ev roman ji aliyê Kawa Nemir ve (Doğan, 2013) bi vî navê hatiye wergerandin ku me 
jî hemû îqtibasan ji vê çapê wergirtiye (nota wergêr).

2Ji bo şêweyên rûdana dîrokî, civakî, siyasî, çandî û bîrayî yên şidetê û nîqaşên felsefî 
û hiqûqî bnr. Idelber Avelar, The Letter of Violence: Essays on Narrative, Ethics and 
Politics (New York: Palgrave Macmillan, 2004); Walter Benjamin, “Şiddetin Eleştirisi 
Üzerine,” dnd. Şiddetin Eleştirisi Üzerine, amd. Aykut Çelebi (İstanbul: Metis Yayın-
ları, 2010), r. 19-42; Jacques Derrida, “Yasanın Gücü: Otoritenin Mistik Temeli,” dnd. 
Şiddetin Eleştirisi Üzerine, amd. Aykut Çelebi (İstanbul: Metis Yayınları, 2010), r. 43-
133 û Slavoj Žižek, Violence: Six Sideways Reflections (New York: Picador, 2008). 

3Walter Benjamin, “ Şiddetin Eleştirisi Üzerine,” dnd. Şiddetin Eleştirisi Üzerine, amd. 
Aykut Çelebi (İstanbul: Metis Yayınları, 2010), r. 41.

4Hazal Halavut, “Tol: Bir İntikam Romanı,” Mesele, hej, 28 (Nîsan 2009): 35.

5Terry Eagleton, Literary Theory: An Introduction (Oxford: Willey-Blackwell, 2008), r2.

6 Hazal Halavut di nivîsa xwe de, bi lîstika vegotinê re têkildar qala sahneyekê dike. Şair 
di trênê de dosyayakê dide Yusuf û jê dixwaze wê bixwîne. Halavut vê sahneye neqil 
dike û piştre wiha şîroveyên xwe didomîne: 
‘Bi alîkariya agirê ku ber bi mîdeya min ve diçe min dilê xwe tehl û tirş kir û min pirsî:
“Mirovên cur bi cur, çîrokên cur bi cur û em bi hev re pirtûkekê dinivîsin, ha?”
Fehm nekir:
“Çawa em pirtûk dinivîsin?” (…)
“Ez ê heta domahiya rê wan bixwînim, ez çendî bixwînim jî dê pirtûkek bê nivîsandin. 
qey, ez şaş im?”
Gêjokî bûbû.
“Min ji wan pirtûkan ecêbek rast kir” min got. Bi awayekî çeleng keniya û pirsî:
“Qe nebe, rast bûn?”’
Eve tolhildan li vir û wiha dest pê dike. Pirsa Şair a “qe nebe, rast bûn?” sîleyek giran a 
Uyurkulak e ji bo xwendevanê ku qîma xwe bi şahidiya şêweyê nayîne. Lewra, çîrokên 
ku dê bên vegotin, ne di wê rewşê de ne ku bi hewildana muşkîlpesend a musehîhekî 
bên rastkirin. Çîrok xwaromaro ne, dîrok ew çend dûz e ku her çîrokê xwar dike.” Hala-
vut, Tol, 36.   

7Robert Cover, “Şiddet ve Söz,” dnd. Şiddetin Eleştirisi Üzerine, amd. Aykut Çelebi 
(İstanbul: Metis Yayınları,2010), r. 176. 
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8Rita Felski, Edebiyat Ne İşe Yarar, wer. Emine Ayhan (İstanbul: Metis Yayınları, 2010), 
r. 151-153.

9İtalîk aîdên me ne.

10Felski, r. 141.

ÇAVKANÎ
Avelar, Idelber. The Letter of Violence: Essays on Narrative, Ethics and 

Politics (New York: Palgrave Macmillan, 2004).

Benjamin, Walter. “Şiddetin Eleştirisi Üzerine,” dnd.Şiddetin Eleştirisi 
Üzerine, amd. Aykut Çelebi (İstanbul: Metis Yayınları, 2010), r. 
19-42.

Cover, Robert. “Şiddet ve Söz,” dnd.Şiddetin Eleştiri Üzerine, amd. 
Aykut Çelebi (İstanbul: Metis Yayınları, 2010), r. 175-213.

Derrrida, Jacques. “Yasanın Gücü: Otoritenin Mistik Temeli,” dnd.
Şiddetin Eleştiri Üzerine, amd. Aykut Çelebi (İstanbul: Metis 
Yayınları, 2010), r. 43-133.

Eagleton, Terry. Literary Theory: An Introduction (Oxford: Willey-
Blackwells, 2008).

Ekinci, Yavuz. Cennetin Kayıp Toprakları (İstanbul: Doğan, 2012).

Felski, Rita. Edebiyat Ne İşe Yarar, wer. Emine Ayhan (İstanbul: Metis 
Yayınları, 2010).

Halavut, Hazal. “Tol: Bir İntikam Romanı,” Mesele, hej, 28 (Nisan 
2009): 35-36.

Uyurkulak, Murat. Tol: Bir İntikam Romanı (İstanbul: Metis Yayınları, 
2002).

Žižek, Slavoj. Violence: Six Sideways Reflections (New York: Picador, 
2008).

Dı Edebıyata Kurdî Ya Modern De 
Lêrasthatınên Kolonyal, Îmaja Netewî Û 

Klîşeyeke Berevajîbûyî 

Remezan ALAN*

Qenaeta giştî ew e ku di navenda texeyulên nasnameyî 
de “yên din” hene. Lingên hebûna vê rastiyê jî li ser 

dijayetiyeke “em” û “ew”an ava dibe. Ev dijayetî qîmet û 
quweta xwe ji tesewira “yê(n) din” digre. Dijayetî, di xwe de 
îttifaqan jî diyar dike, ango diyar dike ka em ê bi kê re bin û li 
hemberî kê bisekinin. Pêzanîna ku em li dijî çi/kê ne, destnîşan 
dike ka em xwe çawa dibînin. Ji ber vê yekê ye herhal di nîqaşên 
derbarê nasnameyê de ev gotina pêşiyan a ereban gelek caran 
li ber guhê me dikeve: “Li hemberî birayê xwe ez; li hemberî 
xwarziyê me ez û birayê xwe; û li hemberî biyaniyan ez û birayê 
xwe û xwarziyê me.”

Ev prensîba “ez li hember yên din” (ego versus autre) lazim 
e bi xwe re “lêrasthatinek”ê jî bîne. Ji ber ku dijayetî hewceyî 
naskirinê an rastîhevhatinê ye jî. Di vê xalê de nasname û îmaja 
netewî ji hev vediqetin. Nasname bêtir ew e ku mirov xwe çawa 
tesewir dike, xwe nêzîkî kê/çi dibîne; lê îmaj dîtina yekî ya ji 
aliyê biyaniyan ve ye. Bi gotineke din, nasname terîfkirineke ji 
hundir ve ye, îmaj dîtineke ji derve ye.1

Ji ber vê yekê ez ji serî ve bibêjim, ew destnîşankirina 

* Zanîngeha Mardîn Artukluyê, Enstitûya Zimanên Zindî, Beşa Ziman û Çanda Kurdî
remalan7@gmail.com
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ferqan a ku ji lêrasthatinan diwelide, ne texeyuleke nasnameyî 
ye, ew îmajeke netewî ye. Qesta min ji têgeha “îmaja netewî” 
dê ev “dîtina ji derve” be. Bêguman ez çima jê re dibêjim 
“lêrasthatina kolonyal” û “klîşeya berevajîbûyî” jî muhtacî 
îzehê ye. Ji bo vê yekê em ê xwe bigihînin hin metnên edebiyata 
kurdî ya modern û tê de li serencama îmaja tirkan binêrin. Lê ji 
ber ku ev yek jî muhtacî “edebiyateke din” e, em ê car bi car jî 
xwe dirêjî edebiyata tirkî bikin û lê binêrin ka îmaja kurdan di 
wan de çawa hatiye nîşandan. Carna dê panaromayên biçûk bi 
kêrî me bên, lê ji bo klîşeyeke berevajîbûyî em ê serî li romanên 
Ronî Mîna Evînê Tarî Mîna Mirinê (ji vir pê de Ronî û Tarî) 
ya Mehmed Uzun û Ez ê Yekî Bikujim a Firat Cewerî bidin. 
Jixwe armanceke vê nivîsê jî ew e ku destnîşan bike ka çawa 
hin metnên edebiyata kurdî mazûbaniya klîşeyeke kolonyal 
a berevajîbûyî dikin, bi hemdê xwe an bê hemdê xwe dibin 
parçeyê oryantalîzmeke navxweyî. 
 Di Nav Edebiyata Berawirdî de Warê Temsîla Hin  
 Têgehan  

Bê guman dema mirov navê hin metnên edebî hilde û 
piştre bibêje ez ê bi riya wan hin mijarên civakî û siyasî nîqaş 
bikim, veceniqînek çêdibe. Rast e ku di bingeha dijayetiyan de 
aliyekî sivik, req û kêmker heye. Bêşik aliyekî hişk ê van îmajên 
netewî jî heye. Lê belê wisan dixuye, ew ferqên ku em wan 
dikin armanca tîran, stratejiyeke rabêjî (söylem) ya vê pêvajoyê 
ye.2 Jixwe gava mirov ferq dike ku di bin van texeyulên siyasî 

de hin sebebên din hene, ew veceniqîn du car zêdetir dibe. Lê 
hinek jî ev nerehetî ye ku mirov sewqî hesab û muhesebeyekê 
dike. Digel vê, em bêtir jî edebiyat û hunerê layiqê deftera 
qelsî û sivikkirinan nabînin.  Ji me ve ye cihê van meşxuliyetên 
payebilind, di wê deftera xirab a qelsiyan de nîne. Em jidil bawer 
dikin an em pê hatine razîkirin ku rûyekî gerdûnî, humanîst, 
esmanî yê edebiyat û hunerê heye. Lewma dema em rastî tiştekî 
derî vê payebilindiyê tên, ew veceniqîna me bêtir tesîr li mirov 
dike. Lê belê, ev pêncî salek e êdî em dizanin ku edebiyat jî, ew 
“rabêj”ên ku poetîkaya wê ava dikin jî ne bêguneh in. Qet nebe 
kar û qezenca xwendina kesên wek Althusser, Foucault, Said, 
Spivak tiştekî wisan derxistiye meydanê. Elbet ez wan hemû 
fikr û boçûnên ku edebiyatê dike zemînekî siyasî napejirînim 
û mafdar jî nabînim, ew mijareke din e. Lê dema ez bixwazim 
metneke edebî fêm bikim an kod û rabêjên wan ên tije îdeojî 
û bawerî ji nêz ve bibînim û bi riya rêbazekê analîz bikim, 
mesela rêbaza postkolonyal a ku xwendin û helwêsteke polîtîk 
e, ez ê nebêjim “ka deqeyekê, em çima ji safbûna edebiyatê dûr 
dikevin!” Ji ber ku pêşî, qeyrana edebiyata berawirdî û rexneyê3 
ji ya mirovahiyê cihê nîne. Ya duyem, çalakiya edebî ji ya insanê 
ku afirîdeyekî polîtîk e (homo politicus) cihê nîne. Lewre ez ê 
vê pirsa René Wellek ku di çarçoveya qeyrana rexneya edebî de 
anîbû rojevê pêşî wiha bi bîr bînim: “Belkî pir xweş û balkêş e 
ku mirov guh bide ka frensiz derbarê elmanan an îngilîzan de 
çi difikirin, lê belê lêkolîneke wisan hê jî dikare di nav sînorên 
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edebnasiyê de bê dîtin?”4 û piştre jî ez ê vê pirsê wiha lokalîze 
bikim: “Ji bo ku em derbarê tirkan de qenaetên kurdan an derbarê 
kurdan de qenaetên tirkan hîn bibin, em dikarin serî li metnên 
edebî bidin û ev yek jî dikare bibe parçeyekî çalakiyeke edebî?” 
Erê dibe, çima nebe! An ev helwest çima di nav edebnasiyê de 
dê bibe sebebê bêxêriyekê! Jixwe wek ku Paul De Man jî diyar 
kiriye, wextekê rexneya edebî ji felsefeyê feyza xwe digirt û 
hemû kevir li cihê xwe bûn, lê her ku niha zanistên civakî ketine 
şûna felsefeyê, krîzek derketiye5 û analîza metnên edebî reng 
guhertiye û her wiha rexneya edebî jî bûye warekî înterdisîplîner.  

Li ser vê bingehê, bi min em dikarin têgehên wek “îmaja 
netewî”, “lêrasthatinên kolonyal” û “klîşeyeke berevajîbûyî” 
daxilî xebatên edebiyata berawirdî bikin. Qey nebe ez ê hewl 
bidim ku tiştekî wisan bikim. 
 “Yên Din” ên Edebiyata Kurdî

Ger em qala îmaja netewî bikin, ev pirsa ha dê minasib be: 
Di edebiyata kurdî de “yên din” kî ne? Heke bersiveke kurtebir 
bidim, li vî parçeyê Kurdistanê pêşî ermenî ne, piştre jî tirk in.  

Ermenî di destpêka helbesta “Xakî Cizîr û Botan” a Hacî 
Qadirê Koyî de dikevin nav vê behsê. Koyî qala xetereyên 
Peymana Berlînê (1878) dike ku ev peyman bi xala Wilayetên 
Sitte li ser axa kurdan hin destkeftan dê bide ermeniyan. Li gor 
Koyî ev yek dê demografî û jiyana civakî ya kurdan serobino 
bike; dê mescîd û dêr, qazî û metran cih biguherin; eşîrên beriyê 
havînan ji german bimrin jî dê nikaribin herin zozanan; dê gel ji 

destê zulma wan helak bibin; dê ew rewş bibe sebebê tofaneke 
duyemîn ku tê de top û tifeng û insan li bin guhê hev bikevin… 
Lê di dawiya helbestê de Koyî dîsa jî heqşinas e. Li gor wî di 
xîretkêşî, îttifaq, zept û reptkirina milet, pêkanîna fen û ilmê 
Ewrûpayî de ermenî ji kurdan xwedîferasettir in.6

Esasen di vê helbestê de bêtir kurd tên rexnekirin: Bêtifaqî, 
xizmetkariya zimanên din, kedxwiriya şêx û melayan, bêmixiya 
gewremalan, fêmnekirina ruhê serdemê, tembelî û tiraliya daîmî 
ya li hember pêşketin û teraqiya muqedder, bi zimanekî tûnd tê 
rexnekirin. Ji vî aliyî ve Koyî, darê Şerefxan û Ehmedê Xanî 
girtiye, destê xwe ji rexnekirina van kêmasiyan neşûştiye. 

Jixwe piştî ku ne-mumkiniya Ermenistaneke bi vî rengî 
hatiye dîtin, dijayetiyeke bi vî rengî jî zeîf bûye çûye.7 Wek ku 
Bozarslan jî dibêje, dawîlêhatina endîşeya avabûna dewleteke 
ermenî8ya li ser axa kurdan, dijayetiya ermenîtiyê jî ji holê 
rakiriye. Merhaleya duyemîn a vê pêvajoyê (1931-1991) gelek 
cihê ye. Di vê serdemê de di nav edebiyata kurdên Sovyetê de 
îmaja ermenî bi temamî wesfekî erênî ye. Ger mirov Gundê 
Mêrxasan a Eliyê Evdilrehman, Kurdê Rêwî ya Sehîdê Îbo, 
Şivanê Kurmanca, Hopo û Jiyana Bextewar ên Erebê Şemo, 
Dê û Dêmarî ya Egîdê Xudo, Hewarî ya Heciyê Cindî û hê 
çendîn kurteçîrokên vî nifşî bixwîne, dê ev taybetî bête ber 
çavan. Di van roman û metnan de ermenî, gelek caran ew camêr 
in ku himbêza xwe ji kurdên êzidî yên mezlûm re vekirine û 
Ermenistana Sovyetê jî dilovaniya welatekî duyemîn e. 
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Mirov dikare bibêje ku îmaja tirk jî ji bo dewra modern,9 bi 
nifşê Hawarê re wesfekî mêtinkar,10 zordar û destdirêj girtiye. Di 
nav nivîs û çîrokên pêşengên vî nifşî de, di nav nivîs û berhemên 
edebî yên Celadet Bedirxan, Kamiran Bedirxan, Nûredîn Zaza, 
Osman Sebrî û Cegerxwîn de, îmaja tirk nerênî ye. Di nav 
sebebên vê yekê de ew qehr û hêrsa têkçûna serhildanên Şêx Seîd 
û Agiriyê, komkujiya Geliyê Zîlanê heye. Rehenda şexsî ya vê 
hêrsê jî digihîje sirgûn û nefîbûna yek bi yek a vî nifşî. Ji ber ku 
sirgûniyê di jiyana van şexsan de qelş û derzeke daîmî çêkiriye, 
ziyanên emrekî mezin kiriye. Bêyî ku em gotinê dirêj bikin, di 
metnên vî nifşî de tirk esker in, me’mûr û karmend in, serbirê 
serhildanên kurd û avakarê sêdaran in. Yanê nasnameya wan di 
rengê zabît û cendirmeyan de tê pêşkêşkirin. Ji bo vê yekê du 
çîrok dê bi kêrî me bên. Mesela di çîroka “Perîşanî”ya Nûredîn 
Zaza de tirk, du cendirme ne. Yek ji wan dema bo serjêkirinê 
li pey berxeke qelew dikeve, yê din tifingê dirêjî şivan dike ku 
dengê xwe dernexe. Lê encam trajîk e, şivanê ku bi kurdî îtîraz 
dike tê kuştin, kerî birr dibe, rengê bihuştê diqulibe rengê xwînê. 
Ev çîrok, di nav toneke gelek cidî de hatiye vegotin. Lê yên 
ku bayekî mîzehî dihewînin jî eynî ne. Mesela Hesen Qizilcî 
yê ku di hemû çîrokên xwe de cih daye pevçûn û nakokiyên 
navbera kurdan, di çîroka bi navê “Ji Berdêla Pereyên Bertîlê 
ve Xwendina Qur’anê” de, dema serbaz û cendirmeyên faris 
ên qereqoleke Bokanê û gundiyên derdorê qiset dike, sahneyê 
wisa datîne: Cendirme, bi tehdît, bêrê bac û xeracê ji gundiyan 

distînin. Gihîştine armanca xwe, lê bê ku vegerin ferq dikin ku 
ji mala mele dengê Qur’anê tê, tên ber derî û wî li ber didin ku 
2 fils deyndarê dewletê ye, digel îtîrazan filsekê digrin, lê ji bo 
ya din, ji cendirmeyan yek dibêje ku madem tu deyndarê me yî, 
ji bo filsa mayî, li reh ruhê diya min a mirî lazim e xetmeyekê 
bixwînî.11

Di romana Der Adler von Kurdistan12 de jî, ku Kamiran 
Bedirxan bi Herbert Oertel re bi elmanî nivîsandiye, rewş zêde 
naguhere; di vê berhemê de tirk wek blokekê “dijmin” tên 
binavkirin. 

Belê, ev salên ha hişk in, bi taybetî jî ji bo nifşê Hawarê. 
Ji ber ku ew bi xwe mexdûrê13wî şerî ne ku di berhemên wan 
de tê teswîrkirin. Heta hin helbest û menzumeyên Cegerxwîn 
de “ew” bi temamî mêtinkar û hevkarên wî ne. Û lêrasthatina 
wan a fîzîkî û mecazî jî di nav qiyaseke dijî hev de rengek digre: 
“Ew” şerîf û dewlemend, “em” xulam û bende; “ew” jê diçinin 
“em” baxçevan; “ew” nivişkê teze dixwin, “em” rûnê genî… 

Lê belê temsîlên tirk ên van berheman, di ber temsîlên 
kurd ên hin romanên tirkan de (mesela wek Zeyno’nun Oğlu ya 
Halide Edip, Sevgim ve Istırabım a Mükerrem Kamil,  Dağları 
Bekleyen Kız a Esat Mahmut, Yezid’in Kızı14ya Refik Halid) 
bêguneh dixuyin. Qet nebe di edebiyata kurdî de temsîla neyînî 
ya tirkan xwediyê zemînekî objektîf e. “Yên biyanî”, “kesên ku 
ji derve hatine” tirk in. Romanûsên wek Halide Edip, Mükerrem 
Kamil, Esat Mahmut, Refik Halid bi xwe, tirkan wek esker/
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pîlot, jina esker, qeymeqam, hezkerên baloyên Ewrûpayî teswîr 
dikin. Di cepheya edebiyata kurdî de cihê vê teswîrê dibe “kesê 
biyanî”. Bi rastî jî ji dewra Hawarê bigre heya edebiyata kurdên 
Sovyetê, ya diyasporayê û heya vê serdema dawîn a ku şahidiya 
şerekî kiriye, hema bibêje di tu roman û çîrokan de, kurd û tirk 
li ser zemînekî normal, wek du mirovên yeksan nayêne pêşberî 
me. Yanê di edebiyata kurdî de temsîlên van her du miletan di 
nav jiyaneke rojane û rîtmeke asayî de erzê endam nake. Dema 
şer li dar be, pevçûn û qerqeşûn mewzûbehs be, an li dû şer 
penaberiyek rû dabe derdikevin meydanê. Wê demê ye ku tirk 
ne wek karakterên xweser; wek serbaz, polîs, zordar, karbidest,15 
mitecawîz, endamên îstîxbaratê, bi kurtî wek otorîteya dewletê, 
derdikevin pêşiya me. Yanê di edebiyata kurdî de îmaja tirkî, ji 
peywenda lêrasthatinekê azad nîne.

Lêrasthatina çi? Ew temasa kolonyal e ku tê de nasname 
dibin “ew” û “em”! Nexwe ka em hinek jî li hişê mekanê vê 
lêrasthatinê binêrin. 
 Mekanê Lêrasthatina Kolonyal

Helbet ev ne lêrasthatina hevsengan e ku danûstendineke 
çandî an meleziyeke dewlemend jê çêbibe. Tiştê ku vê 
lêrasthatinê ji temaseke kultûrî vediqetîne, bi “awira çavê kesê 
biyanî” ve û bi “qenaetên dîtin”a wî çavî ve gelek eleqedar e. 
Ji ber ku “yê jidervehatî” awira xwe û îmajên xwe yên hazir û 
qaîmbûyî bi xwe re anîne. Lewma bi refleksa ku ev biyanîbûn 
ferq kiribe tevdigere. Ew kes, bi wan temsîlan diaxive ku vê 

lêrasthatinê dike temaseke kolonyal.  Di nezera wî de ev cihê ku 
jê re dibêje “Şerq” diyarekî “wehşî” û “xeyrî-medenî” ye.16Ev 
yek, qedera yê ji derve hatî jî diyar dike: Ew dê “vî diyarî pak û 
paqij bike”,17 dê ronahiya medeniyetê û hikumraniya aqil bîne 
vî cihî. Yanê hinek jî ev weziyeta “jêr” e ku mîsyoneke ulwî 
dide yê biyanî: Lazim e ew insanê vê herêmê, ku bi adet û tore 
û zimanê xwe ve “ecêb” e, bixe ser riyeke rast û bibe pêkerê 
guhertineke ferz. Ez dizanim ev şemaya ha ji we re pir nasyar 
û oryantalîst18 tê. Lê, ji elîtên Komarê, heta berî wan jî ji elîtên 
Osmanî19 (serbaz, burokrat, nivîskar, sirgûn, mamoste, doktor, 
qeymeqam) riya kê ketibe Kurdistanê, di serê wî de kêm-zêde 
ev sehne hebûye. Terefgiriya vê sehneyê vê gotina Said tîne 
bîra mirov: “Şerq, bi temaşevan, derhêner û aktorên xwe ve 
sehneyeke tiyatroyê ye ku alîgiriya Ewrûpayê dike.”20 Hema 
sirf ji vê terefgiriyê be jî “herêma temasê” ya vê lêrasthatinê dê 
bibe arenaya pevçûnê. Yanê li vê derê du çandên cihê, di nav 
tehekumeke asîmetrîk û serî tevandinê de, dê qayîşkêşiyê bikin 
û bixwazin serî ji hev bistînin.21 Bi muqtedîrbûna wê derê ve 
girêdayî ye. Wek ku Larrain jî dibêje axirî di lêrasthatina çandî 
de jî daîma “îqtidar” dikeve navbera her du aliyan.22

Ev temas her wiha ji aliyekî din ve jî girîng e. Wek ku 
Loomba jî destnîşan dike, temasa kolonyal, ne ku tenê derbasî 
ziman û mecazên metnên edebî dibe, an ne ku tenê ji dramayên 
kolonyal re dibe dekor, di heman demê de rehendekî merkezî ye 
ji bo wan metnên ku derbarê nasname, têkilî û çandê de ji me 



monograf 2015/3

TÜ
RK

ÇE
 V

E 
KÜ

RT
ÇE

 E
ED

EB
İY
AT

TA
 K

İM
Lİ
K 

TA
H
AY

YÜ
LL

ER
İ

348 • Remezan Alan Dı Edebıyata Kurdî Ya modern De Lêrasthatınên Kolonyal, Îmaja Netewî Û Klîşeyeke Berevajîbûyî • 349

re tiştinan dibêjin.23 Ji ber vê yekê ye ku “li wê derê” hebûna wî 
kesê biyanî girîng e. Tam jî ev “hatin” e ku pevçûn û vekêşanek 
tevlî vê lêrasthatinê kiriye. Ferqa “em” û “ew” wisan sirayetî 
temsîlan dike ku piştî demekê jê klîşeyek diwelide: Dê guhertina 
“nemedenî”, “şakî”, “cahil” “qaçaxçî”, “yobaz”an bibe qismetê 
yekî “medenî”, “xwedî-kemal”, “xwenda”, “bajarî”. Esasen di vê 
serdemê de (teqrîben ji 1928an heya 1939an) medeniyetperwerî 
bûye “fetîş”ek jî. Her kesê ku riya wî ketiye “Şerqa ku diyarê 
esrar û wehşetê ye”24 an her elîtê Komarê yê ku derbarê Şerqê 
de nivîsiye, qala anîna medeniyetê kiriye.25 Lewma divê em 
bibînin û bi awayekî wêrek muneqeşe bikin ka texeyula “kurdê 
asî û wehşî” yê van romanan, çawa rê li ber texeyula “tirkê 
qehreman û medenî” vekiriye.26 

Ji bo ku ji me re bibe mînakeke lêrasthatina kolonyal, 
ku di vî warî de klasîk e,  ka em piçek li romana Zeyno’nun 
Oğlu27 ya Halide Edip binêrin.28 Di vê romanê de hemû şablon 
hene: Eşqa di navbera serbazê tirk (Yuzbaşî Hasan) û keça kurd 
(Zeyno) de; têkbirina neyarên pêşketinê (Şeyh M);  hişyarkirin 
û parastina jinika mexdûrê şîdetê (Zeynoya kurd ji destê mêrê 
xwe gelek dikişîne) ji aliyê yeka zana û dinyadîtî ve (Zeyneba 
Stenbolî ya jina Mîralay Muhsin Beg); cardin berterefkirina 
asiyên ku davêjin ser balo û partiyan, qaçaxçîtiyê dikin û tovê 
fesadiyê direşînin (Remezanê mêrê Zeyno, Fettah Efendî, Şêx 
M); û axir fînala klasîk: Jina ku terka welatê xwe dike (Zeyno) 
û dide pey dildarê xwe (Yuzbaşî Hasan). 

Esas di vê romanê de rewşa yekî din canê mirov pir 
diêşîne, ango nasnameya rasteqîn a Hesoyê kurê Zeyno. Ew 
kurekî biaqil ê jîr ê xweşik ê siwarçak29 ê ku ji her hêlî ve xwedî-
qabîliyet e. Çi ecêb e hemû tirk jî heyranê vî ne. Lewma Şeyh 
M.yê ku amadekariya serhildanekê dike, dixwaze ji vê yekê 
îstifade bike. Qaşo dê xeberên mala Mîralay Muhsîn Beg û yên 
qerargehê ji wan re bîne, lê Heso ji van insanên maqûl û kubar 
hez dike. Hele jî ji Yuzbaşî Hasan, jixwe tiştekî nepen xwîna 
wan li hev dikelijîne, wan nêzîkî hev dike. Helbet nivîskar di 
fînalê de sedemê vê xwînkelijînê eyan dike. Tu nebêjî Heso, ne 
kurê “kıllı Kürt Ramazan”30 e, kurê serbazê tirk Hasan e. Hasan 
dema deh sal berê ji bo tefandina agirê serhildanekê (jixwe karê 
kurdan serhildan, yê tirkan jî têkbirina wê ye) hatiye Diyarbekrê, 
li garnîzonê, Zeyno (Kürt Şeftalisi) nas kiriye. Zeyno jî, ku ji vî 
serbazî hez kiriye, êdî nexwestiye bi destgirtiyê xwe Selman 
re bizewice. Selman dema hîn dibe ku sebeb Hasan e, dixwaze 
bi destê Ramazan (ku wê demê Heso Çavuş e) wî bikuje, lê bi 
ser nakeve, tê girtin. Zeyno jî bi diya xwe Perîxanê31 re dide 
pey Ramazan tê gund û piştre jî ji mecbûriyetê bi Ramazan 
re dizewice. Lê belê wê tu carî Hasan ji bîr nekiriye, lewma 
navê kurê ku ji fêkiyê wê şevê ye daniye Hasan. Mirov dikare 
çi bêje?! Aqûbeta rasteqîn a vî kurê çavhingivîn ê siwarçak ê 
xweşik ê ku ji her hêlî ve ji Diyarbekrê û kurdan dûr e (!) divê 
encax wisan be.

Wek ku Müslüm Yücel jî diyar dike, ev roman di şexsê 
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“Şeyh M” de, Şêx Said û bizava wî rexne dike.32 Mebesta sereke 
ew e ku rexne li fikrên dînî û netewî yên Şeyh M bên girtin. 
Ev yek jî peywendeke din a rewşên kolonyal tîne bîra mirov. 
Jixwe rewşên hevterîb (paralel), dîmenên nêzîkî hev ên aîdî 
miletên din derdixin meydanê. Lewre Ranajit Guha dibêje ku di 
hin çavkaniyên îngilîzan de, nerazîbûn û serhildanên hindiyan 
ên dewra koloniyê, wek tevgereke fanatîk, tevgereke ku agirê 
fanatîzma niştecihan geş dike, hatiye destnîşankirin. Û serekê 
van tevgeran jî ji aliyê îngilîzan ve daîm wek “molla”yekî 
fanatîk hatiye teswîrkirin.33 Lewma êdî dê zêde balkêş nabe ku 
di romana Yezid’in Kızı de Şeyh Şemun, di Zeyno’nun Oğlu de 
Şeyh M, di Dağları Bekliyen Kız de Şeyh ê ku ji serekên hereketa 
Agiriyê yek e û xasma di Cemo de Şıh Sayid (Şêx Seîd) di vê 
rolê de bên pêşkêşkirin.34 Her wekî ne ji van kesên fanatîk be, dê 
ne îsyan biqewimin û ne jî kesên saf ên xapandî bidin pey wan. 
Muxterîsiya wan fanatîkan, hinekên safik û ji dinyayê bêxeber 
avêtine nav agir.35  

Ev tiştên ku me heya niha behs lê kir lingekî vê axaftinê 
bûn, lewma li vir divê behsa mînakên tirkî biqedînim. Lê 
divê bibêjim ku ev tablo, romanên Memo û Cemo yên Kemal 
Bilbaşar jî tê de, heya salên 60î didome.  Ger piştre îmaja kurd 
bi Yaşar Kemal, Bekir Yıldız, Ferit Edgü, Zülfü Livaneli, Vedat 
Türkali, Oya Baydar, Murathan Mungan, Ahmet Altan, Murat 
Uyurkulak re reng û peywend guhertibe, mesela nasnameyeke 
“hûmanîst” an “qebûldîtineke hevseng” girtibe,36 di vê yekê de 

hesta “hevrêtiyeke çepgir” heye ku ew jî dikare bibe mijareke 
din.  

Helbet divê vegerim ser edebiyata kurdî ya ku nivîsa 
min jî we’da wê daye. Ev lêrasthatina kolonyal li aliyê kurdan 
bi temsîlên çawa hatiye ziman? Li vir jî ji ber vê peywendê 
îmajeke nerênî ya tirk nîne? Heye. Lê ne heya qirikê! Bi 
gotineke din, ev vebêja “yên din” tu carî nagihîje asta Halide 
Edip Adivar an Esat Mahmut Karakurt. Erê, di “Ber Tevna 
Mehfûrê” û “Gazinda Xencera Min” a Celadet de; “Gulê”, 
“Hevîna Perîxanê” û “Perîşanî”ya Nûredîn Zaza de; “Li 
Goristaneke Amedê”ya Osman Sebrî de û hema bêje di hemû 
çîrokên Kamiran Bedirxan de37 siya îmaja tirk di ber peyvên wek 
mêtinkar, qedexe, mitecawîz, sêdar, zordar de derbas dibe, lê ne 
ew çend bi zikreşî. Mesela, ji bo vê yekê em çîroka “Dildiziya 
Gulekê” 38 ya Kamiran Bedirxan mînak bidin.  

Ev çîroka alegorîk qala baxçeyekî xweşik ê li Diyarbekrê 
dike û dibêje di nava kortaleke vî baxçeyî de Şêx Seîd û 
hevalên wî bêdeng razayî ne. Û di vî baxçeyî de her şev guleke 
sor vedibe. Dema destekî biyanî dirêjî wê dibe, pelên wê tên 
hev û gul destûr nade ku bê bêhnkirin. Jixwe di nav pelên wê 
de hezar axên birîndaran, hêsirên sêwî û jinebiyan veşartî ne. 
Şevekê “zabîtekî dijmin” bi delala xwe re tê dikeve nav baxçe. 
Bi gavên hişk pê li çîmenan dike. Hêşînahiyên zirav dişkên û 
pelên kulîlkan ji hev dibin. Di wê kêliyê de zabît dest davêje 
gulê ku jê bike. Gul dil dike ku xwe teslîm neke, lê zabît wê 
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diçine. Dema ku gul dikeve destê zabît, singê xwe vedike û xwe 
geş dike. Ji bêhna wê, zabît û delala wî dikevin, dimrin.   

Bêguman bi riya çîroksaziyê be jî rovanş û berxwedanê 
piçûk nabînim. Ew, bi gotina Said, taybetiyeke edebiyata 
berxwedanê ye. Lê naîfiya çîrokê jî li meydanê ye. Hewar û 
medet ji ax û kulên gulekê tê xwestin! Lê cardin qebûlnekirina 
tehekûmê ji aliyê niştecih ve serê meylên kolonyal diêşîne. Ji 
ber ku di vê çîrokê û di gelekên din de rastîhevhatin, di navbera 
esker (zabît û delala wê) û gel de ye (gula ku bi hezaran mexdûran 
temsîl dike). Di vê behsê de tesbîta Yücel a ku ji bo romanên 
tirk-osmanî rast e. Li gor wî di van romanan de îmaja kurdî di 
nav peywenda “eskerî, cinsiyet, netewetî û edebiyat”ê de şiklekî 
digre,39 lewre di van berheman de tirk û tirkbûn, nasnameyeke 
eskerî ye.40   

  Di çîrok û romanên Medenî Ferho de, Laleş Qaso, Jan 
Dost, Helîm Yûsiv an yên kurdên Sovyeta kevin de, wekî hin 
romanên ku fezîletên modernbûna Komara Tirkiyê qiset bikin, 
em rastî “eşq û evîn”eke wisan nayên, di rastiyê de pêjna ku tê 
guhê me qerebalixa pevçûnekê ye, pilepila “yê din” e. Li ser 
riya vê lêrasthatinê, jina kurd ji tesîra serbazê tirk re vekirî nîne. 
Li ser vê riyê evîneke ku ciyê cinsiyetê guheriye (lawê kurd, 
keça tirk) jî nîne. Ya rast, du sê mînak ne tê de, berdewamiya 
klîşeyekê heye ku vê carê naveroka wê berevajî bûye.  
 Navxweyîbûna Pratîkên Klîşeyekê
 Dîsa bêyî ku gotinê dirêj bikim dibêjim, ev klîşe derxistin 

an dûrxistina jinê ye ji welatê wê. Bi gotineke din, jina xwecih 
li pey mêrê biyanî dikeve. Di vê tabloyê de, ku bala rexneya 
postkolonyal jî kêşaye, divê jin ji erdnîgariya xwe bê dûrxistin. 
Li gor vê teşebisê, jin mexdûrê çanda wî qewmî ye. Ji aliyê 
wê çanda pederşahî û neşareza ve hatiye dorpêçkirin. Gayatri 
Spivak dibêje ku, di hin romanên îngilîz ên sedsala 19an de, 
temsîla jinên hindî û afrîkî yên mêtingehê wisan dihat bikaranîn 
ku dîroka emperyalîzmê meşrû û masûm bikin: “Divê jina 
qemer ji mêrê qemer bihata rizgarkirin”!41 
 Di romanên serdema yekem a Komarê de ev klîşe heye. 
Mesela di Zeyno’nun Oğlu de, Zeynoya kurd bi evîndarê xwe 
yê berê Yuzbaşî İhsan re dizewice û diçe Tirkiyeyê. Di Dağları 
Bekleyen Kız de Zeynep a (li vir jî Zeyneb) ku li Agirî bêhn li 
tirkan diçikîne, dema aşiqê42 Teymen Adnan dibe, ne tenê xwe 
teslîm dike hemû belge û ewraqên şoreşê jî teslîmî tirkan dike. 
Şoreş têk diçe, Zeynep dide pey Adnan diçe Enqereyê, li wê 
derê ji ber van xizmetên xwe ji aliyê Fermandariya Giştî ve tê 
xelatkirin. Di romana Sevgim ve Istırabım de, Teyareci Metinê 
ku balafira wî di bomberdimana serhildana Agirî de dikeve û 
ew jî ji mil û lingekî xwe dibe, heya salek û nîv ji aliyê qîzeke 
kurd ve tê dermankirin û xwedîkirin. Di dawiyê de, dema ev 
camêr cesareta xwe berhev dike diçe ber deriyê destgirtiya 
xwe ya kevin a ku qîza dîplometekî ye, ev keça kurd jî, ya ku 
nivîskar tenezûl nake navekê bidê, bi sedaqeta koleyekî li pey 
Teyareci Metin diçe. Di romana Yezid’in Kızı de jî rewş zêde ne 
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cuda ye. Hikmet Aliyê ku dostekî kevin ê Gazi Mustefa Kemal 
e, di rêwîtiyekê avî de Zeliya esilkurd a êzidî nas dike. Ferq 
dike ku Zelî û hinekên din (Şeyh Şemun, li vir jî dîsa “şêx”!) 
dê li çiyayê Şingarê [di romanê de Sincar] agirê serhildanekê 
hil bikin. Hikmet Ali piştî şeveke têr-şehwet, Zeliyê îqna dike 
ku dev ji tiştên wisan berde û cardin berepaş vegere Arjantînê. 
Wisan jî dibe. Di romana Dersim 1937 de, ku ev di sala 1975an 
de çap bûye, Nahideya Dêrsimî ji bo ku Binbaşî Kemal pê re 
bizewice û wê ji “wan deveran” xelas bike, hêvî û lavayan jê 
dike… Diyar e di vê klîşeyê de şewqa sahneyê li ser du kesan e: 
Serbazê tirk ê xwedî qudret û qîza kurd a dildar û ji tesîra wî re 
vekirî.  
 Zeyno Zeynepa ku di vê mijarê de gotareke hêja nivîsiye 
lewma di vê tesbîta xwe de mafdar e: “Di romanên tirkî de dema 
temsîla jinê di îsyanên kurd û mijara jinan de li hev diçerixe, li 
ser navê medenîkirin û modernkirinekê îlleh vê dîmenê nîşan 
dide: Divê jina kurd ji welatê wê û mêrê wê bê xelaskirin.”43 
 Wek ku min kêliya din jî diyar kir, ji ber guherîna 
peywendekê (hevrêtiya çepgir) di seyra van temsîlan de hin 
guherîn çêbûne. Qey nebe fanteziyên ev çend sethî û zayendperest 
ên mêtinkar ji holê rabûne. Dîsa jî çend mînakên van salên dawîn 
hene ku divê mirov eceleyê lê neke. Mesela, romana Mutluluk a 
Livaneli yek ji wan e. Meryema ku rastî tecawiza apê xwe hatiye 
(ku Meryem vê yekê heya dawiyê vedişêre) dê ji aliyê kurmamê 
xwe Cemal ve bê kuştin. Cemalê ku tezkereya xwe nû girtiye û 

ji şerê çiyayên Kurdistanê filitiye, bi vê mebestê Meryemê dibe 
Stenbolê. Lê her du ciwan dema ku ji hewa û îqlima welatê ku 
adet û toreyên wî mirovkûj e dûr dikevin, ev trajedî berteref dibe. 
Bi ser de li Stenbolê bi rêberiya profesorekî zana yê tirk (İrfan 
Kurudal) dê xwe û rastiya xwe nas bikin. Heta dê eşqê jî bi xêra 
vî camêrî nas bikin. Ji ber ku hebûna vî kesê sêyem, bi qewlê 
Girard, dê bibe “reqîb”ek û arezûyan bide ber qamçûyan*, wan 
nêzîkî hev bike û “bextewarî”yê bike nesîbê wan.44  

Baş e, di edebiyata kurdî de rengvedana vê klîşeyê çawa 
ye? An bi kîjan nivîskar û metnan, ev klîşe kete edebiyata 
kurdî? Bi qasî ku min ferq kir ev yek pêşî bi romana Ronî û 
Tarî ya Mehmed Uzun û dûre jî bi ya Ez ê Yekî Bikujim a Firat 
Cewerî kete edebiyata kurdî. Di romana Ronî û Tarî de keça 
kurd Kevok, bi serbaz Baz re (nivîskar pir hewl dide ku portreya 
wî ya insanî derxe) wî ji refleksên statûyeke serdest dûr bike di 
nav eşqeke bêhêvî de li çareyekê digerin. Xelasî, terka welat 
e. Ji ber ku her du jî di xetereyê de ne. Ne Baz wekî berê karê 
qirêj ê dewletê jidil pêk tîne û ne jî Kevoka ku demekê gerîla 
bû û piştî dîlketinê bû yara Baz dikare vegere Welatê Çiyan. Li 
gor romanê tenê riyek heye ji bo jiyaneke nû: Divê ji Welatê 
Mezin û Welatê Çiyan veqetin. Ji ber ku her du jî ji ber şer bûne 
“cehenem”, bûne “diyarê Hades”.45 

Bi awayekî manend, di romana Ez ê Yekî Bikujim de jî 
eynî sehne saz dibe. Rizgariya Dîanayê, ku demekê gerîla bû, 
piştî dîlketinê bi riya qorîciyan dikeve destê hêzên kontra û 
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rastî tecawiza wan tê û ev e niha bi zora wan hêzan jî bû yeka 
laşfiroş. Belê, her çend xwediyê têlefoneke mobîl be jî û tu 
astengî jî nebin ku xwe biavêje saziyeke sivîl û ji vî halî xelas 
bibe, xelasiya wê encax dê bi dûrketina ji welat mumkin be. Vê 
îmkanê jî, çi ecêb e, dê “nîvîskar”ekî kurd bidê ku li Swêdê dijî 
û aniha ji bo panelekê hatiye Amedê.   

Li vir tiştê ku mirov sewqî fikaran dike ew e ku klîşeyeke 
berevajîbûyî û/an jî oryantalîzmeke navxweyî dubare dibe. Bi 
vî halê xwe û bi çend teserufên hevbeş ên din, bi min ev du 
roman xwendevanê kurd aciz dikin.46 Ji ber ku di romanên tirkî 
de dûrxistina jinê ji welatê wê, kêm-zêde xwediyê vê wateyê 
bû: Jin, ji ber paşvemayîna civatê, ji ber adet û toreyên neinsanî 
mexdûr e; tê perçiqandin; ji germahiya eşqeke ku hisên wê yên 
jinane şiyar bike bêpar e; heta ji tetmînbûnê jî mehrûm e; ji 
ber nezaniyê tevlî îsyanan bûye û hatiye xapandin; ger zilamekî 
medenî yê qenc (ku ew bi piranî serbazek e) rastiyê nîşana wê 
bide an wê ji vê cendereyê xelas bike, dê ew jî bigihîje felatê. 
An di van salên dawîn de ev klîşe wesfekî civakî girtiye: 
Jina kurd, qurbana şîdeta nav malê ye an mexdûra têkiliyeke 
veşartî ya ensest e (wek romana Mutluluk); hê nebûye qurbana 
cinayeteke namûsê an hê qesta canê xwe nekirî em wê ji “wê 
derê” (bölge) dûr bixin… Yanê di nav vê klîşeyê de rewşa jina 
kurd, di nav paşvemaneke çandî (külterel gerilik) û çarçoveyeke 
derî-medeniyetê47de tê pêşkêşkirin. 

Lê belê, ew jinên ku ji aliyê Uzun û Cewerî ve dil heye ku 

ji welat bên dûrxistin (gerçî Kevok jî Dîana jî tên kuştin48 bêyî 
ku bigihîjin vî mirazî) ji van wesfên “îbtidaî” dûr in. Her du jî 
tevlî gerilayan bûne (Kevok xwendekara zanîngehê ye), derbarê 
welat, paşeroj û rizgariya jin û jiyanê de hişmend û zana ne. Lê 
ew jî wek Zeynoya paqijkera qerargehê muhtacî rizgarkirinekê 
ne. Kevok jî Dîana jî li ser koreriyekê asê ne. Vê carê ji ber 
rewşa polîtîk. Ji ber ku ûtopyaya wan têkçûye, hêviyên wan pûç 
derketine, teriqîne. An jî ji aliyê nivîskarên xwe ve wisan hatine 
nîşandan.

Elbet bi van gotinên dawîn, ez dizanim ku min qaîdeyeke 
vegotinasiyê bin pê kiriye: Ferqa navbera nîvîskar û vebêjer. Lê 
di her du metnan de bi awayekî ecêb, çîrok ji aliyê “nivîskar” 
ve, ku lehengekî figûral ê metnê ye, tê qisetkirin. Dema 
mirov dikeve nav teferûatan pê dihese ku ew “nivîskar”ê ku 
ji bo çavdêriya îhlalên mafên mirovan bi komeke rewşenbîr û 
rojnamegeran re ji welatekî Ewrûpayî hatiye û niha li lobiya 
otêlekê guhdariya Kevokê dike, pir dişibe Mehmed Uzun.49 
Her wiha ew “nivîskar”ê ku bi mebesta paneleke li şaredariyê 
ji Swêdê hatiye bajarekî Kurdistanê û aniha li odeyeke otêlê (li 
vê tesadûfê!) guhdariya çîroka Dîanayê dike hema bibêje siya 
Firat Cewerî ye. Helwêsta bimesafe ya van her du nivîskaran (di 
her du wateyan de “van nivîskaran”) a derbarê şerê çekdariyê 
de, di romanê de xwe diyar dike. Wisan bawerî bi daxwaza 
lehengên jin tînin, carekê be jî riyeke din li ber wan danaynin. 
Qet nebe di Ronî û Tarî de êdî Kevok bê mecal e û Uzun di 
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ber vê bêmecaliyê de rewşa lehenga xwe qiset dike. Lê Cewerî 
wisan bawerî bi vê xilasiyê aniye ku di ciyekî romanê de ev ji 
deve nivîskarê fîgûral ev derdikevin: “… û çawa be ez ê wê ji vî 
agirî, agirê dojeha welatê wê xelas bikim.” (r. 150, îtalîk yên min 
in). Ku bal li ser be, dibêje “dojeha welatê wê” û mensubiyeta 
xwe derveyî vê yekê dihêle. Di beşa “Biyanî”ya Ronî û Tarî de 
jî dema Kevok di ber pesnan de dibêje, “Hades bang dike, divê 
herim”, nivîskarê fîgûral dibêje, “Mere wî welatî” (r. 151). Ku 
qesta wî ji “wî welatî” Kurdistan e, bi qewlê romanê Welatê 
Çiyan e. Di çavê nivîskarê figûral de ew welat bûye cihê şer, 
hilweşan û rûxandinê. 

Bila miletekî bindest şerê rizgariya netewî dabe 
destpêkirin, nivîskar derketibin bi zimanê wî miletî berheman 
bidin û piştre şerê wê cografyayê bi vî rengî nîşan bidin… 
Belê, îtiraz ji bo rê û rêbazan dê hebin, divê hebin jî, lê ji bo 
miletê bindest tunebûna ûtopyayekê em ê çawa îzeh bikin? 
An em ê van temsîl û navlêkirinan daynin kû? Lê berî ku em 
daynin ciyekî, ka em li çend mînakên din jî binêrin. Mesela em 
sebebên derketina çiyê yên van jinan binêrin: Di Ronî û Tarî 
de Kevok, ji ber evîna Jîr, li dû Jîr derketiye çiyê. Dîana ne ji 
eşqa azadiyê, ji tehdeyên bavê xwe û tirsa zewicandina ne bidil 
bûye gerîla. Yanê di her du romanan de tabloya reşbîn xwediyê 
vê paşxaneyê ye: Îsyan û şerê ku pê re dest pê kiriye, tu nirx 
û qîmetek neafirandiye, berevajiyê wî bûye sebebê rizînekê!50 
Qey mirov dibêje her du nivîskar jî derketina vî şerî, di asta hin 

bernameyên televîzyonê de tînin rojevê ku ew bername gelek 
caran zemînê analîzên sosyolojîk ên gelek sethî û manîpûlatîf 
in. Gelo ji ber vê yekê ye di her du romanan de jî temsîlên req 
ên mêtinkar, hinekî nerm bûne? Mesela di Ez ê Yekî Bikujim 
de li hemberî Satılmışê mitecawiz, Yuzbaşîyê “dilrehm” heye.
(Ku serbestberdana Dîanaya şervan bi destê vî yuzbaşiyî, di 
nav xwe de problemeke din a romanê ye.) Di Ronî û Tarî de 
nivîskar pir hewl dide ku portreya insanî ya Baz derxe û dilê me 
pê bide şewitandin. Jixwe di guherîna wî de ev naîfiya ha heye: 
Her çend li welatê tund û bêrehm ê General Serdar hin serbaz, 
kujerên dest bixwîn bin jî (ku Baz yekî wisan e ku malbata wî 
hatiye qetilkirin û ew jî ji vê yekê bê xeber li ber destê serbazekî 
ji nasnameya xwe ya rasteqîn dûr mezin bûye), dema rastî 
ronahiya evînê hatin, dê bikarin ji karên xirab û jiyana xwe ya 
bêwate rizgar bibin. 

Di vê guherînê de elbet muadîliya pratîka van salên dawîn 
heye ku ew pariyek bi destê nivîskarên wek Zülfü Livaneli, 
Ahmet Altan, Vedat Türkali, Mehmet Eroğlu nerm bû. Lê mirov 
her wiha şikê lê dibe qey tiştekî ji vê yekê wêdetir hebe li bal 
van her du nivîskarên kurd, wek hesabekî li pey muzakereyê û 
dilxwazê qebûlkirinê, hesasiyeteke ku çav berdaye xwendevan 
û derdora rewşenbîrên tirk. Li gor nivîsên Fexriya Adsay û 
Receb Dildar, belê tiştekî wisan heye.51 Deh sal berê ev qible ji 
bo Mehmed Uzun guherîbû. Wisan dixuye heman tişt ji bo Firat 
Cewerî heye ku daye ser riya Uzun. Jixwe aliyekî din ê hevpar ê 
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wan ew e ku her du nivîskar bi salan li Swêdê mane, li Stenbolê 
bi rêya heman kurdên “spî” ve nêzîkî derdora edebiyata tirkî 
bûne, ser destê heman wergêr û rexnegiran derketine pêş, auraya 
wan a etnîkî ji aliyê heman medya û weşanxaneyan ve hatiye 
mezatê.52

Wisan dixuye rizgarbûna jinê jî maye li ser pişta van 
her du “nivîskar”ên figûral ku di jiyana rasteqîn de mesafeyek 
danîn navbera xwe û şerê qewimî. Ji ber vê yekê ye gelo di 
ciyekî van romanan de, ew şehweta ku li serbazan hasil dibû, 
qey mirov dibêje wek potansiyelekê dikare derbasî “nivîskar” jî 
bibe. Mesela, Kevoka ku gazindan dike da ku mijarên rojanetir, 
evînên rasteqîntir ên şer û têkoşînê binivîsîne, ji aliyê nivîskarê 
fîgûral ve bi vî çavê zayendperest tê qisetkirin: Keçeke spehî, 
çav reş, xwediyê kûrahiyeke bedew, mijang û birûyên wê gelek 
xweşik, lêvên wê fireh û tijî ne, kî wan lêvan di nav lêvên xwe 
de dihebîne, keçika bejindirêj, stûdirêj, tilîdirêj, navteng û hêtên 
wê mîna tîrên vekişiyayî, pêsîrên wê yên vekişiyayî sînga wê 
dike navenda bal û nêrînê, hêt, çîp û ling mîna stûnên antîk. (bnr. 
r.145). Di Ez ê Yekî Bikujim de nivîskarê fîgûral, Dîanaya ku ji bo 
alîkariyê lavayan lê dike û raziyê zewaceke formalîte ye, wiha 
qiset dike: “Heke ez ne zewicî bûma, dibe ku min tavilê destê 
xwe biavêta destê vê karxezalê û ew bikira şirîka jiyana xwe. 
Niha wek mîsala Zembîlfiroş û Xatûnê, xwe tobedar dibînim û 
rişma hisên ku dike serî ji min bistînin, bi paş ve dikişinim” (r. 
102).

Di beşa yekemîn a romanê de Temoyê şîzofren jî Dîanaya 
bextreş jî (du şoreşger û şervanên berê ku yek jê hatiye ber sînorê 
dînbûnê, ya din bûye qehbik) welatiyên xwe bi sersariyê sûcdar 
dikin, ji ber ku wan berdêla her du lehengan neşikirandine… 
Peyveke din jî ku li ba her duyan gelek caran dubare dibe 
“dojeh” e. Û nivîskarê fîgûral jî ji bilî xelasbûna ji vê dojehê tu 
riyên din nayine rojevê an nîqaşek nîne ku riya xelasiyeke giştî 
nîşan bide. Gelo di vê encamê de dibe ku para hesasiyeteke dûrî 
muxatebên kurd (xwendevanê kurd) hebe?53 Dibe. Wisa nebe jî 
tiştekî sabît heye: Di lêkolînên derbarê edebiyata postkolonyal 
de, derxistin an dûrxistina jinan ji welatê wan ê ku îsyan an 
şerekî netewî lê dest pê kiriye, xwediyê wateyeke diyar û berçav 
e. Em çiqas wan metnên neteweperest û şoven ên duh, li ser 
vê hesasiyetê rexne dikin, lazim e em wê niyeta kevin a ku bi 
rengên lîberal û hûmanîst xwe cardin saz dike jî bibînin. Qey 
nebe hebûna ev çend klîşeyên kolonyal vê yekê zerûrî dike. 
 Li Şûna Encamê     

Rita Felski di kitêba xwe ya bi navê Edebiyat Ne İşe 
Yarar [Edebiyat bi Kêrî Çi Tê?] de qala du xwendinan dike, 
wek “xwendina asayî” û “xwendina akademîk.” 54 Dibêje 
ya ewil zewq û çêja şexsî dermale dike, lê ya duyem di bin 
hukmê tradîsyonên lêkolînê de karekî xwedî-disîplîn e û daîm jî 
hişyarbûnê derdixe pêş. Heya ku metnên ku me niha hinek qala 
wan kir hebin û rexneya edebî jî bi îmkanên warên din re ev 
çend berfireh bûbe, gelo mumkin e mirov xwe berde ser rehetiya 
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kursiyekê û kêfa xwendineke saf bike? An xwendineke saf a ku 
ji niyetên me dûr, heye? Metnên ku tê de lêrasthatineke kolonyal 
hene, ji aliyê temsîlê ve dê xwediyê hin arîşeyan bin. Ew arîşe 
bi riya xwendineke postkolonyal dê bên destnîşankirin û zewq 
şûna xwe bide teyaqûzê. Lê ji van girîngtir, heya rewşa kurdan 
wek îro be û bi ser de karûbarên miletên li ser cografyaya wan 
hikumran bi vî rengî bin, zehmet e ku îmajên netewî di rengekî 
insanî de bên pêşberî me. Bi ser de ji aliyê hin nivîskarên xwecih 
ve tekrarkirina hin klîşeyên kolonyal, dê hinekî din mirov sewqî 
fikaran bike. Lê ji bo peydakirina sebebên van klîşeyan ne lazim 
e mirov dûr biçe.     

   
NOT
1Bozkurt Güvenç, Türk Kimliği, Kültür Tarihinin Kaynakları, ç. 2, Boyut Kitapları, 2007, 
r. 8.

2Abbas Vali, redkirina “yê din” (öteki) ji bo îqrara “xwebûn”ê (benlik), ligel ferqên ku li 
ber armanca tîran tên danîn, wek stratejiyeke hevalbendên nasnameya netewî dibîne. Bnr. 
“Kürtlerin Soykütükleri: Kürt Tarih Yazımında Ulus ve Ulusal Kimliğin İnşası” dnd. Kürt 
Milliyetçiliğin Kökenleri, (amd.) Abbas Vali, wer. Fahriye Adsay-Ümit Aydoğmuş-Sema 
Kılıç, Avesta, rp. 94-133.

3René Wellek, “Karşılaştırmalı Edebiyatın Krizi” wer. Adem Çalışkan, Uluslararası 
Sosyal Bilimler Dergisi, Havîn 2010, r. 109-114.

4Wellek, heman nivîs, r. 110.

5Paul De Man, Körlük ve İçgörü, Çağdaş Eleştirinin Retoriği Üzerine Denemeler, wer. 
Ferit Burak Aydar-Cem Soydemir, Metis, 2008, r. 33.

6Hacî Qadirê Koyî, Dîwan, tîpguhêzî: Xelîl Duhokî, Nefel, 2004, r. 83-86.

7Gelo nivîseke Xelîl Xeyalî ya vê serdemê dikare wek delîlek bê nişandan? Ji ber ku 
Xeyalî tê de qala hişmendiya ermeniyan dike û piştre jî pesnê yekî bi navê Haçatur 
Abovyan dide ku wî otorîteya ermenîkiya klasîk a di destê çend keşeyan de şikandiye û 

di şûnê de ermenkiya gelêrî binecih kiriye. Di dawiyê de Xeyalî gazindan dike ka çima 
di nav malmezinên kurdan de yekî wekî Abovyan dernakeve û zarokên xizan û belengaz 
ên miletê xwe nade xwendin. Ji bo vê nivîsê bnr. Babê Naco, “Fe’tebîru ya Ulîl Ebsar” 
Hetawî Kurd, j. 2, 1913.

8Hamit Bozarslan, “Türkiye’de Kürt Milliyetçiliği: Zımni Sözleşmeden İsyana (1919-
1925)” dnd. Kürt Milliyetçiliğinin Kökenleri, r. 208.

9Beriya vê serdemê di metneke goranî ya sedsala 17an de, di nav şerekî axir zeman de 
behsa tirk û kurdan dibe. Di wan risteyan de tirk wek “serkeş”, roja hikmê wan wek “rojê 
cevr, bedî bisyar” , şûrê di destê wan de jî wek “şûrê kînê” tê destnîşankirin: “Ekradê 
etraf, turkanê serkeş”, “Hukumê şahî tirk û tatar bû/ Roj rojê cevr, bedî bisyar bû”, 
“Rûmî suwaran tîgê kîn e kef”. Bnr. Xan Elmas, Dîwan, Nusxey Xetî: Xelîl Alî Nejad, 
1376/1998. Spas bo Shahab Vali ji bo vê agahiyê.

10Li gor hinekan Dewleta Osmanî tu car nebûbû koloniyek. Li dû encama hinek tiştan, 
mesela teşebisên ku bi Abdulhemîd re nifûsa misliman homojenîze kiribû û bi polîtîkayên 
Mehmûdê Duyem re jî merkezîbûnê pêkanîbû, Dewleta Osmanî gihiştibû rêveberiyeke 
hişktir û teqlîdkar a kolonyalîzmeke Rojavayî. Ev yek jî rêveberiyeke ku hebûna xwe 
dixwest zêdetir bide hîskirin derxist meydanê û elîtên wê jî cih û miletên din muhtacî 
îslehkirin û xelaskirinê dîtin. Bnr. Selim Deringil, Simgeden Millete, İletişim, 2013, s. 
212. Lê ji ber vê fehma “roşinger” be jî, cardin hinek elîtan (ku bi piranî esker bûn) di 
dewra komarê de rasterast behsa rêvebirineke “kolonyal” kiriye. Mesela Mareşal Fevzi 
Çakmak yek ji wan e ku ji bo Dêrsîmê dibêje “divê Dêrsîm wek rêveberiyeke kolonyal 
bête dîtin û li vê derê îdareyeke kolonyal bê avakirin.”  Bnr. Yalçın Doğan, Savrulanlar 
Dersim, Kırmızı Kedi, 2012, r. 99.

11Binêrin, Nûredîn Zaza, Kurdên Nejibîrkirinê Nûredîn Zaza, Avesta, 2011 û Hesen 
Qizilcî, Kenê Parsek, Avesta, 2001. 

12Ji bo agahiyên berfirehtir derbarê vê romanê de bnr. Abdullah İncekan,”Bir Kürt Prensin 
Almanca Romanı”, Kürt Tarihi, j. 5, 2013.

13Şer û mexdûriyet, travmayên şer cara pêşîn bi nifşê Hawarê bûne mijarên edebiyata 
kurdî. Lê ev nifşê mexdûr, ji pasîfiya mexdûriyê derketine wek sujeyên gelek aktîf 
nerîtek (tradisyon) ava kirine ji bo edebiyat û çanda nivîskî ya kurdî.

14Ji bo analîzeke têr û tesel derbarê van romanan de bnr. Zeyno Zeynep, “Wekî Qadeke 
Şîdetê, Temsîl: Di Romana Tirkan de Kurd, Îsyan û Jin-I” wergera ji tirkî: Dawud Ozalp, 
Zend, Payîz 2008, r. 19-28.

15Mesela di çîroka “Ber Tevna Mehfûrê” ya Celadet Bedirxan de, mekan ne diyar e 
Kurdistan e an Tirkiye ye. Lê di şerê Şêx Seîd de piştî şehîdketina Bengî Axa û kurê wî 
Zinar, malbat hatiye bajarekî piçûk ê ku kes wan nas nake. Dê, paqijiya malan dike û her 
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du keçên wê jî di kargehekî de ber û mehfûran çêdikin. Vê carê di sehneya nêzik de “yê 
din” ne esker û zabît in, serhosteyek e. Lê têkiliya vi kesî û keçikan di dereceya serdest û 
bindestan de cereyan dike. Ji ber ku serhosteyê tirk gelek caran erza wan dibe û ji wan re 
kufriyan dike. Ji keçan jî ya mezin (Rindê) dizane ku sebebê vê derbederî û zilmê, nebûna 
dewleta kurdan e. Ger li ser axa xwe azad bijiyana ji hakiman heya paleyan û elbet heya 
serhoste dê ji kurdan bûya û dê rastî heqaretan jî nehatana. (Bnr. Celadet Alî Bedirxan, 
Gazinda Xencera Min, Lîs, 2007.) 

16Bi vî awayî kurd gûruhek in ku davêjin ser partî û baloyan, medeniyan wek “qewmê 
Lût” dibinin, “eşqiya” û “olperest” in. Mesela di romana Zeyno’nun Oğlu de Mesture 
Xanima jina qeymeqam, feqîrê, ji ber insanên vî “diyarê hov” nikare bi rehetî baloyên 
xwe bide.

17Edward Said, Şarkıyatçılık, wer. Berna Ülner, Metis, 1999, r. 238.

18Welat Zeydanlıoğlu, “Uygarlaştıramadığımız Kürtlerden misiniz? Kemalizm, 
Oryantalizm ve Kürtler”, Kürt Tarihi, j. 6, 2013, r. 48-51.

19Belê mirov dikare van meseleyan heya dewra dawîn a Osmanî bibe. Selim Deringil 
îddia dike ku di vê dewrê de dewleta osmanî, wekî reqîbên xwe yên îngilîz û frensiz, bi 
nezereke kolonyal li gel û tebayê xwe yê li çeperê nihêriye. Di nezera elîtên Osmanî de 
texeyuleke Îbn Haldunî hebû, lewre wan bawerî pê anîbû ku medeniyet karê bajaran e û 
pêşketina medenî jî şiklê xwe ji pevçûna navbera jiyana niştecih û koçeriyê digre. Di vê 
pevçûnê de medeniyet li para xwendayên bajarî yên Osmanî diket; her cure zillet jî li para 
koçerî û çeperê diket. Li gor wan elîtan teba di nav halekî wehşî û koçeriyê de dijî (Hal-i 
vahşet ve bedeviyette yaşarlar). Lewma lazim e mirov wan hêdî hêdî bikişîne daîreya 
medeniyetê û medeniyetê bibe wan deran. (Selim Deringil, hb., r. 175-176.)

20Edward Said, hb., r. 81.

21Ji bo vê têgeha postkolonyal, ku ji Mary Pratt hatiye wergirtin, bnr. Ania Loomba, 
Kolonyalizm, Postkolonyalizm, wer. Mehmet Küçük, Ayrıntı, 2000, r. 91.

22Nql. Remziye Arslan, “Cumhuriyet Dönemi Romanlarda Kürtler”, dnd. Resmi Tarih 
Tartışmaları-6, (edît.) İsmail Beşikçi, Özgür Üniversite Kitaplığı 76, 2010, r. 366.  

23Ania Loomba, hb., r. 95.

24Mesela Kalp Ağrısı ya Halide Edip bi vê gotinê qala welatê kurdan dike; Yüzbaşı 
Selahattin’in Romanı ya İlhan Selçuk, ji bo kurdên derdora Paloyê dibêje ev wehşî di 
nav şertên îptîdaî yên Serdema Navîn de dijiyan; di romana Dağları Bekleyen Kız a Esat 
Mahmut de ji bo Bînbaşî Adnanê ku seba mebesteke eskerî ketiye dilqê şivanekî kurd, tê 
gotin ku bûye mîna wehşiyekî afrîkî.   

25Her çend ewqas wext tê re derbas bibe jî zihniyeta elîtên Komara Tirkiyê eynî ye. 
Ayşe Gülsün Bilgehan a neviya İsmet İnönü û wekîla CHPê, qey du sal berê nebû, ji 
bo komkujiya Dersimê wiha gotibû: “Qetlîam adab û medeniyet anî herêmê, xwedêkirî 
hatin sirgûnkirin, bi xêra vê sirgûnê medenî bûn”. Bnr. www.postamedya.com, 26ê 
Kanûna 2011an. Û ger ku bê bîra insanan, di 2012an de Bülent Arınç jî di nîqaşa ziman 
de digot ku kurdî ne zimanekî medenî ye ku pê perwerdehî bibe. 

26Bn. Zeyno Zeynep, heman nivîs.

27Halide Edip Adıvar, Zeyno’nun Oğlu, Can, 2010. 

28Ji bo avakirina otorîteya kolonyal roleke wan nebûya û hê jî xizmeta zihniyeteke wisan 
nekirana, di dinyayê de mirov serê xwe bi metnên wisan nediêşand! Lê hebûna rêzefîlmên 
wek “Tek Türkiye”, “SakaryaFirat”, “Şevkattepe” pariyek îsbata berdewamiya vê 
zihniyetê ne.  

29Ku di bezeke hespan de Heso, pêşî ji hemû leşkerên qerargehê stendiye û hunera xwe 
nîşan daye. 

30Remziye Arslan, bi awayekî mafdar dibêje, hin romanên ku bi nezereke şoven hatine 
nivîsîn, kurdan ne tenê bi neyîniyeke derûnî nîşan didin, neyîniyeke fîzyonomîk jî li wan 
bar dikin. Ferqa etnîkî ya ku ji aliyê serdest ve qebûlê nedîtiye, bûye sebebê piçûkxistin û 
ta’ndayînê. Bnr. “Cumhuriyet Dönemi Romanlarda Kürtler”, r. 370.

31Halide Edip, dema Perîxana diya Zeyno dide nasîn, wan hemû kirêtiyên dijayetiyê bi 
kar tîne. Şûna ku em drama diyeke ku hîn bûye keça wê bi zaro ye, em dibînin ku ji orf û 
exlaqê bi dûr, kêfxweş dibe ku dê keça xwe bide zabîtek û pişta xwe bide quweta dewletê.

32Müslüm Yücel, Osmanlı-Türk Romanında Kürt İmgesi, agorakitaplığı, 2011, r. 201.

33Nql., Selim Deringil, hb., r. 176.

34Car bi car Kemal Bilbaşar, wê bi bêjeyên wek “kahpe” , “hayın” destnîşan dike, ji wê 
wêdetir, wê wek despotekî serbir ê gundiyan qiset dike. Qaşo terefdarên Şêx wekî pez 
hin gundiyên ku piştgiriya serhildana wî nekirine ser jê dike. Ji bo van teferûatan binêrin 
Yücel, heman berhem, r. 460-461. 

35Di hinekan de dema dilê nivîskar tam rehet nabe, dixwaze vê carê jî bi lehengê ku qaşo 
aqilê wî hatiye serî, rûyê “eslî” yê van qurnazan nîşan bide. Bi vê minasebetê Zeynoya 
qîza şêx, di kêliya poşmaniyê de bi dengekî kîndar û coş ji bavê xwe re dibêje, hûn ê bi 
van çiyayan dewletê ava bikin, kanê saziyên we, bi kîjan selehiyetê, ka wan bêrîkên xwe 
vala bikin, tev pereyên îngilîzan in, hûn diz û çapulcî ne. 

36Li gor Arslan, di edebiyata tirkî de du nêrînên bingehîn hene derbarê temsîlên kurdan 

http://www.postamedya.com
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de: Nêrîna “nasyonalîst” û ya “demokratîk”. Ya yekem jî di nava xwe de dibin du beş: 
“Nêrîna nasyonalîst a şoven”, ku di wan de kurd bûne “yên din” ên îmaja tirk, lewre kurd 
bi temamî (derûnî û fîzyonomî) negatîf in. Di “nêrîna nasyonalîst a hûmanîst” de kurd, ji 
negatîfbûnê xelas bûne û qebehet çûye ser milê şertên civakî. Lê şert dîsa jî ev e, lazim e 
ev “paşmayîna çandî” bi riya asîmîlasyoneke sirûştî û insanî ji holê rabe. Îmaja kurdan bi 
êwra duyem, ya demokratîk re, ku kurdan hevsengê xwe dibîne pozîtîf bûye, kurd tê de ji 
mef’ûliyê xelas bûne, bûne biker. Bnr. heman gotar, r. 363-388.

37Kamiran Bedirxan, di ciyekî çîroka “Eyloyê Pîr” de (ku ev çîrok di xwe de kompleksa 
Odîpal jî dihewîne, qala dewrên qedîm dike û peywenda wê jî ji pevçûneke tirk û kurdan 
gelek dûr e), wiha dibêje ji bo Gurgînê kurê Mîr Tacîn: “Gurgîn di şer de zora tirko biribû 
û dilê xelkê Kurdistanê xweş kiribû.”

38Bnr. Kamiran Alî Bedirxan, Eyloyê Pîr, Lîs, 2007, r. 31-32. 

39Müslüm Yücel, hb., r. 11-65-107.

40Müslüm Yücel, hb., r. 194.

41Nql. Zeyno Zeynep, hb., r. 21-22.

42Nivîskar carek wan di şkeftekê de tenê dihêle, di nav wan de nîqaşek saz dike û piştre 
jî wan teslîmî şehwetê dike, lewma carna peyva “eşq” ji bo vê têkiliyê zêde ye.

43 Ku di wergera tirkî de ji bo vê têgeha Girard, “arzunun dolayımlayıcısı” hatiye gotin. 
Zeyno Zeynep, hb.

44Zülfü Livaneli, Mutluluk, Doğan Kitap, 2011.

45Mehmed Uzun, Ronî mîna evînê Tarî mîna mirinê, Avesta, 1998.

46Ji bo yek ji van nivîsan bnr. Receb Dildar, “Xwendineke cihê li ser Ez ê Yekî Bikujim”, 
Kowara W, j. 24, 2009, r. 3-6.

47Ev rûyekî din ê “seferên kulturî” (kültür seferleri) yên Aziz Nesin e. Rewşenbîrên tirk 
demeke dirêj bawer dikirin ku mesele çandî ye, lewma Şerq dê bi seferên wisan medenî 
û şareza biba. 

48Romanê dide hîskirin ku Diana miriye, lê Cewerî di Lehîyê de, ku dewama Ez ê Yekî 
Bikujim e, Dianayê dibe Ewrûpayê. 

49Di nav romanê de nivîskarê fîgûral bi navê “Tarîxa Evîneke Keserkûr” (di wergera tirkî 
de “Hüzünlü Bir Aşkın Tarihi”) xwediyê romanekê ye ku ev telmîhek e ji bo romana Siya 
Evînê (Yitik Bir Aşkın Gölgesinde) ya Mehmed Uzun.

50Her çend navê wê nehatibe dayîn jî di Ez ê Yekî Bikujim de Diyarbekir wek bajarekî tê 
teswîrkirin ku xerqî fuhuşê bûye, zimanê xwe ji bîr kiriye, bûye xerîbê nasnameya xwe.

51Fexriya Adsay nivîseke gelek balkêş nivîsî li ser sebebên bêhêziya temsîla mekanî û 
rastiya li pişt vê xumamiyê di romanên Cewerî de, bnr. Fexriya Adsay, “Bîreweriyeke 
birîndar: Bênaviya welatekî û bajarên wî, di romanên Firat Cewerî de bîreweriya nivîskar 
û rewşenbîriyê” Wêje û Rexne, j. 1, 2014,  r. 152-161; û her wiha ji bo îtirazên din bnr. 
Metin Adıyaman, “Türkiye gazeteleri için Firat Ceweri vakti”, Yüksekova Haber, 24ê 
kanûna 2013an; Receb Dildar, hb.

52Ez wisan bawer im ev yek didome, ji ber ku tu bernameya televîzyonê nema ku Cewerî 
tevlî nebûbe û tu rojnameya tirkî nema ku milaqatek nedabê. 

53Fexriya Adsay, hb., r. 159.

54Rita Felski, Edebiyat Ne İşe Yarar?, wer. Emine Ayhan, Metis, 2010, r. 22.
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Modern Kürt Edebiyatında Kolonyal 
Karşılaşmalar, Ulusal İmaj ve Tersyüz Olmuş 

Bir Klişe

Remezan ALAN*

 Giriş

Kimlik tahayyüllerinin merkezinde “başkalarına karşı” 
olma, genel bir kanaattir. Bu gerçeğin ayakları “biz” ve 

“onlar” üzerinde doğrulur ve karşıtlık “öteki”nin tasavvuruyla 
kendine kıymet ve kuvvet bulur. Karşıtlık, elbet ittifakları da 
belirler, yani kimlerle birlikte hareket edip kimleri karşımıza 
alacağımızı da. Kimlere karşı olduğumuzun bilgisi, kendimizi ne 
olarak gördüğümüzü de gösterir. O yüzden kimlik tartışmalarında 
şu Arap atasözünü sık sık duymuşuzdur: “Kardeşime karşı ben; 
yeğenimize karşı kardeşim ve ben; yabancıya karşı yeğenimiz, 
kardeşim ve ben.” 

Bu ego versus autre ilkesinin (başkalarına karşı ben), 
bir de “karşılaşma”yı gerektiren bir yanı olmalı. Çünkü karşı 
olmak, karşılaşmayı, yani az çok birbirini bilmeyi de gerektirir. 
Bu noktada kimlik ile ulusal imajın birbirinden ayrıldığı 
görülür. Kimlik, insanın kendisini nasıl algıladığı veya kimle/
neyle özdeşleştirdiği iken, ulusal imaj, bu kimliğin dışarıdan ve 
yabancılarca nasıl algılandığıdır. Başka deyişle kimlik varlığın 
kendi kendisini tanımlaması, ulusal imaj ise bunun dışarıdan 
nasıl görüldüğüdür.1

* Mardin Artuklu Üniversitesi, Yaşayan Diller Enstitüsü, Kürt Dili ve Kültürü Anabilim 
Dalı Öğretim Görevlisi
remalan7@gmail.com
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Bu yüzden karşılaşmadan doğan “ötekileştirmeleri” içeriden 
bakılan bir kimlik tahayyülü olarak değil, dışarıdan görülen bir 
ulusal imaj olarak gördüğümü peşinen belirteyim. Yani ulusal 
imajdan kastım bu dışardan görme/görülmedir. Tabii bunun 
yanında niçin “kolanyal karşılaşma” dediğimi de, “tersyüz olmuş 
bir klişe”den ne kastettiğimi de açıklamak durumundayım. 
Bunları yaparken Türk imajının modern Kürt edebiyatındaki 
yansımalarını birkaç örnekle sunmaya çalışacağım. Ama bu bile 
bir “öteki”yi gerektirdiği için, Türk edebiyatındaki Kürt imajının 
seyri hakkında bazı pratik bilgiler sunmamı gerektiriyor. Sanırım 
küçük bir panaromadan sonra merkeze Mehmed Uzun’un Ronî 
mîna evînê Tarî mîna mirinê (bundan böyle Ronî û Tarî) ile 
Firat Cewerî’nin Ez ê Yekî Bikujim romanlarını yerleştirmek, 
bu başlık için yararlı olacaktır. Zaten bu tebliğin bir amacı da 
kimi Kürtçe metinlerin bu kolonyal karşılaşma içinde tersyüz 
olmuş bir klişeyi barındırırken, farkında olmadan bir içselleşmiş 
oryantalizme düştüklerini göstermektir. 
 Karşılaştırmalı Edebiyat İçinde Bazı Kavramların  
 Temsil Alanları

Elbette bazı edebi metinleri zikredip ardından onlar 
aracılığıyla toplumsal veya siyasal bir konuyu tartışacağınızı 
beyan ettiğinizde, bir irkilme yaşanıyor. Birilerine veya bir 
şeylere karşı olmanın temelinde indirgemeci ve basitleştirici 
bir yan olduğu doğrudur. Bu türden ulusal imajların sert 
bir yanı da var. Ama öyle anlaşılıyor ki farklılıkların hedef 

tahtasına konulması, bu sürecin söylemsel bir stratejisi.2 İşin 
siyasi tahayyüllere varan şeklinin ardında yatan nedenleri fark 
ettiğinizde ise irkilmeniz katmerlenir. Ama kabul etmek gerek, 
biraz da bu irkilmedir insanı onlarla hesaplaşmaya davet eden. 
Bununla birlikte bu türden basitleştirmelere karşı en çok edebiyat 
ve sanat alanını yakıştırmazsınız. Bize öyle gelir ki değerli bir 
uğraş olan edebiyatın yeri, zayıflıkların defterinde kayıt bulmaz. 
Nedense orada evrensel, hümanist, ulvi bir duruşun varlığına 
yürekten inandığınız için veya böyle bir şeye inandırıldığınız 
için bu irkilme daha güçlü hissedilir. Ancak son yarım yüzyıldır 
artık edebiyatın da, onu oluşturan “söylem” poetikalarının da 
masum olmadığını, çeşitli ideolojik düzeneklerden geçip şekil 
aldığını biliyoruz. En azından Althusser, Foucault, Said, Spivak 
okumalarının bize kazandırdığı şey, bu oldu. Elbette edebiyatı 
politik zeminlerin bir alanı olarak okuyan yaklaşımların 
tümünü haklı görmediğimi belirtmek isterim, o ayrı bir konu. 
Ama edebiyat eserlerini anlamaya çalışırken, onların bizimle 
konuşurken ürettikleri ideolojik, inanç kodları ve söylemleri 
ele alırken, başka disiplinlerle, örneğin basbayağı politik bir 
davranış ve okuma olan postkolonyal teoriyle birlikte okurken, 
“durun edebiyatın saflığından uzaklaşıyoruz”, diye hayıflanacak 
da değilim. Bir kere karşılaştırmalı edebiyatın ve eleştirinin 
krizi,3 genel insanlık krizinden ayrı değil. İkincisi edebi etkinlik, 
politik bir varlık olan insan eylemlerinden ayrı değil. O yüzden 
René Wellek’in “Fransızların Almanya veya İngiltere hakkında 
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ne düşüncelere sahip olduklarını duymak hep çok güzel olabilir 
fakat böyle bir inceleme hâlâ edebiyat bilimi midir?” 4 sorusunu 
şöyle mahallileştirerek sorayım: “Kürtlerin Türkler hakkında 
veya Türklerin Kürtler hakkında ne düşündüğünü öğrenmek 
için edebi metinleri inceleyebilir miyiz ve bu edebiyat biliminin 
bir parçası olur mu?” 

Evet, olur; niye olmasın! Veya bu, neden edebiyat 
biliminde bir “konu verimsizliği”ne yol açsın ki!  Kaldı ki Paul 
De Man’ın belirttiği gibi bir zamanlar edebi eleştirinin beslendiği 
felsefenin yerini sosyal bilimler aldı5 ve bu bilimler edebiyat 
incelemelerini, dolayısıyla edebi eleştiriyi disiplinlerarası bir 
alana çoktan çevirdi. Bu minval üzere “ulusal imaj”, “kolonyal 
karşılaşma” ve “tersyüz olmuş klişe” gibi kavramları bir 
karşılaştırmalı edebiyat çalışmasına rahatlıkla dâhil edebiliriz. 
En azından bunu yapmaya çalışacağımı belirtmek isterim.
 Kürt Edebiyatının ‘Ötekiler’i

Ulusal imajdan bahsedeceksek, şöyle bir soruyla 
başlamak yerinde olur: Kürt edebiyatının “ötekiler”i kimler? 
Çok kestirmeden gireyim konuya: Kürdistan’ın bu parçasında 
önce Ermeniler, sonrasında Türkler. 

Ermeniler, Hacî Qadirê Koyî’nin “Xakî Cizîr û Botan” 
şiirinin hemen başında bu bahse dahil olur. Koyî bu şiirin 
yazıldığı tarihten üç yıl önce imzalanan Berlin Antlaşması’nın 
(1878) Vilayet-i Sitte maddesiyle Kürt toprağının büyük 
bir kısmını içine alacak bir Ermenistan’ın Kürtlere nasıl bir 

felaket getireceğini, biraz da abartılı bir dille anlatır: Mescidin 
yerini kilise, müezzinin yerini çan sesi, kadı’nın yerini metran 
alacaktır ve sıcaktan ölse de Bilbas, Caf gibi aşiretler kendi 
vatanlarının yaylalarına çıkamayacaktır; bu durum sosyal 
hayatı ve demografik yapıyı bozacak, ikinci bir “tufan”a; insan, 
top ve tüfekten müteşekkil bir tufana yol açacaktır… Ama şiirin 
sonunda Koyî yine de adaletlidir: Çünkü gayrette, topluma 
düzen kazandırmada Avrupa fennini örnek alan ve bağımsızlık 
davasında yekvücut olmuş Ermenileri Kürtlerden daha ferasetli 
bulur.6 

Aslında adı geçen şiir, daha çok Kürtleri eleştirir: 
İttifaksızlık, başka dillerin hizmetkârı olma, şeyh ve ileri 
gelenlerin asalaklığı, değişen devranın ruhunu kavrayamama 
basiretsizliği ve fenne dayalı bir terakkinin kaçınılmazlığı 
karşısındaki genel tembellik ve uyuşukluk sert bir dille yerilir.  
Bu yönüyle Koyî aslında Şerefxan ve Ehmedê Xanî ile açılan 
eleştiri kapısından içeri girip eksiklikleri sıralamaktadır. 

Hemen belirtmek gerekir ki Berlin Antlaşması’nın 
öngördüğü büyük Ermenistan’ın imkânsızlığı anlaşıldığında, 
Kürt aydın ve şairleri arasındaki Ermeni karşıtlığı hemen 
zayıflayıverir.7 Hamit Bozarslan’ın da haklı bir şekilde belirttiği 
gibi Kürt toprağı üzerinde kurulacak bir Ermeni devletinin 
kurulmasına duyulan endişenin yok olması8, Ermenilerin 
ötekiliğini de sona erdirmiştir. Zaten bu sürecin ikinci evresi 
olan 1931-1991 yılları çok daha başkadır. Bu dönemde 



monograf 2015/3

TÜ
RK

ÇE
 V

E 
KÜ

RT
ÇE

 E
ED

EB
İY
AT

TA
 K

İM
Lİ
K 

TA
H
AY

YÜ
LL

ER
İ

Modern Kürt Edebiyatında Kolonyal Karşılaşmalar, Ulusal İmaj ve Tersyüz Olmuş Bir Klişe• 375374 • Remezan Alan 

şekillenen Sovyet Kürtleri edebiyatında (Eliyê Evdilrehman 
Gundê Mêrxasan, Sehîdê Îbo Kurdê Rêwî, Erebê Şemo Şivanê 
Kurmanca, Egîdê Xudo Dê û Dêmarî, Heciyê Cindî Hewarî adlı 
romanlarda bunu yaparlar) Ermeni imajı tamamen pozitif bir 
nitelik kazanır. Çünkü bu kez Ermeniler, “Roma Reş” (Osmanlı/
Türk) baskısından kaçan Êzidi Kürtlerine kucak açmış, Sovyet 
Ermenistanı da onlar için ikinci bir vatan olmuştur.  

Türk imajının modern zamanlarda9 zorba, yasakçı ve 
sömürgeci10 bir nitelik kazanması Hawar kuşağıyla başlamıştır 
diyebiliriz. Bu kuşağın öncüleri olan Celadet Bedirxan, Kamiran 
Bedirxan, Nûredîn Zaza, Osman Sebrî ve Cegerxwîn’in 
eserlerinde Türk kimliği negatiftir. Bunun toplumsal sebepleri 
içinde Şeyh Said ve Agirî serhildanlarının acımasızca 
bastırılışının ve Geliyê Zîlan gibi katliamlarının yol açtığı öfke 
vardır. Bu öfkenin kişisel boyutu ise adı zikredilen kuşağın 
zorunlu sürgünlüğüdür, yani sürgünlüğün onların yaşamlarında 
açtığı gedikler, doğurduğu kayıplardır. Yine sözü uzatmadan 
söyleyelim, bu kuşağın yazdığı metinlerde Türkler asker, devlet 
memuru, işyeri sahibi (“Li Ber Tevna Mehfûrê” öyküsünde) ve 
Kürt başkaldırılarına darağacıyla cevap veren zabitler olarak 
çıkar karşımıza… Bunun için iki öykünün hatırlatılması yeterli 
olacaktır. Örneğin Nûredîn Zaza’nın  “Perîşanî” (Perişanlık) 
adlı öyküsünde Türkleri iki jandarma temsil eder.  Biri 
kesmek için semiz bir kuzu peşindeyken diğeri çobana sesini 
çıkarmaması için tüfeğini doğrultur. Sonuç trajiktir, buna 

kendi diliyle itiraz eden çoban, daha çok sinirlenmiş jandarma 
tarafından öldürülür. Sürü dağılır, öykünün başındaki cennetsi 
hava, yerini kan rengine bırakır. Öykü, ciddi bir ton içinde 
anlatılmıştır. Ancak içinde mizahi bir yan barındıran öykülerde 
de durum değişmez. Örneğin öykülerinde Kürtler arası gündelik 
çelişkilere yer veren Hesen Qizilcî’nin  “Ji Berdêla Pereyên 
Bertîlê ve Xwendina Qur’anê” (Rüşvet Parası Yerine Kur’an 
Okumak) öyküsü böyledir. Öyküye konu olan farslar, Bokan 
kasabasının bir karakolundaki jandarma ve subaylardır. Onlar 
bir gün içinde çevredeki yoksul Kürt köylülerinden tehdit ve 
usulsüz yollarla öngördüklerinden fazla vergi ve haraçlar 
toplamışlardır, ancak iki fils (lira) borçlandırdıkları imamdan 
sadece bir lira kopardıklarında, jandarmalardan biri dönüp şöyle 
der: Geldiğimizde Kur’an okuyordun, sesin de güzel, bize kalan 
borcunla geçen ay ölen annemin ruhuna hatim indirmen gerek.11

 Kamiran Bedirxan’ın Herbert Oertel’le Almanca kaleme 
aldığı Der Adler von Kurdistan12(Kürdistan Kartalı) romanında 
da manzara çok değişmez, orada Türkler, blok halinde 
“düşman”dırlar. 
 Evet, bu yıllar serttir, özellikle Hawar kuşağı için. 
Çünkü eserlerine konu ettikleri savaşın mağdurudurlar.13 
Hatta Cegerxwîn’in kimi şiirlerinde “onlar” ve onların yerli 
işbirlikçileri tamamen sömürgeci bir profil içinde nakledilirler. 
Bu karşılaşmanın fiziki ve mecazi karşıtlığı şöyle bir renk alır: 
“Onlar” soylu ve zengin; “biz” köle ve hizmetçi; “onlar” yiyici, 
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“biz” bahçıvan; “onlar” taze tereyağının sahibi, “biz” bayat 
yağın… 

Ama onlardaki Türk temsilleri, 1928 ile 1939 yılları 
arasında yazılmış Türk romanlarındaki (Zeyno’nun Oğlu, 
Sevgim ve Istırabım, Dağları Bekliyen Kız, Yezid’in Kızı)14 Kürt 
temsilleriyle karşılaştırıldığında masum kalır. Kaldı ki Kürt 
edebiyatındaki bu temsillerin nesnel bir zemini var. “Yabancı” 
olan, “dışarıdan” gelen Türklerdir. Bu romanlarda bizatihi 
Halide Edip, Mükerrem Kamil, Esat Mahmut’un kendisi 
Türkleri asker/pilot, asker eşi, kaymakam, balolarda modern 
dansları bilen insanlar olarak resmeder. Bunun Kürt edebiyatı 
cephesinde açtığı yer de “dışardan gelen”dir. Hakikaten de Hawar 
döneminden tutun da, Sovyet Kürtleri, diaspora ve 90’lı yılların 
çatışmalı ortamıyla bugüne gelen son dönem Kürt edebiyatına 
kadar, Türklerle Kürtlerin normal bir zeminde, iki insan ve 
iki eşit olarak karşı karşıya geldiği bir roman ve öykü hemen 
hemen yok gibi. Yani Kürt edebiyatı içinde, gündelik hayattan 
bahsederken çıkmaz bu temsiller karşınıza. Savaş söz konusu 
iken, bir çatışma mevcut iken ortaya çıkarlar. O zaman Türkler 
birer insanteki olarak değil, devletin subayı, memuru, polisi, 
milliyetçi işveren,15 mütecaviz, korucuları sevk ve idare eden 
istihbarat birimleri, kısaca devletin otoritesi olarak karşımıza 
çıkar. Kürt edebiyatındaki Türk imajı bu “karşılaşma”nın 
bağlamından kesinlikle bağımsız değil. 

Bunu der demez de kimliği “biz” ve “onlar” diye ayıran 

bu imajın boy verdiği kolonyal mekâna bakmak bir gereklilik 
haline geliyor.
 Kolonyal Karşılaşmanın Mekânı

Elbet bu, kültürel alışverişin veya zengin bir melezliğin 
ortaya çıktığı bir eşitler karşılaşması değildir. Bu karşılaşmayı 
kültürel bir temastan ayıran şey, “eyleyenin bakışı”yla, onun 
nasıl “gördüğüyle” çok yakından ilgilidir. Çünkü bakışını, hazır 
ve pekişmiş imgelerini yanında getirmiştir “dışardan gelen”. 
Dolayısıyla bir yere, yabancı bir mekâna geldiğini fark etmiş 
birinin refleksiyle düşünüp hareket eder. Dahası bu karşılaşmayı 
kolonyal kılan bir temsille, konuşmaya başlar çok geçmeden. 
Çünkü ilk fark ettiği şeylerden biri “orası” dediği, “şark” diye 
adlandırdığı yerin gayri-medeniliği, vahşiliğidir.16 Ve dışarıdan 
gelen kahramanın kaderi bellidir: “Bu diyarı arıtacaktır”,17 
medeniyetin ışığı ve aklın egemenliğiyle. Karşılaşılan halkın bu 
“aşağı” konumu, dışardan gelene yüce bir misyon verir: Doğası 
ile geleneklerinin, dilinin “acaip” olduğu bu bölge insanının, 
karşı karşıya olduğu zorunlu ve mukadder değişimin başlatıcısı 
olacaktır. Bu şemanın çok tanıdık ve oryantalist18 geldiğini 
biliyorum. Ama üç aşağı beş yukarı, Kürdistan’a şu veya bu 
şekilde gelmiş Cumhuriyet elitinin hatta ondan önce Osmanlı 
elitinin19 (subay, memur, yazar, siyasetçi, sürgün ve öğretmen) 
kafasında vuku bulan sahne budur. Bu sahnenin tarafgirliği 
Şarkıyatçılık’ın bir yerinde Said’in şu sözlerini hatırlatır: “Şark, 
izleyicisi, yönetmeni ve oyuncularıyla Avrupa’nın tarafını tutan 
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bir tiyatro sahnesidir.”20 Sırf bu tarafgirlik yüzünden de olsa bu 
karşılaşmanın “temas bölgesi” bir çatışma arenası olacaktır. Yani 
birbirinden ayrı kültürler, o karşılaşmanın mekânında, asimetrik 
bir tahakküm ve tabi kılma ilişkisi çerçevesinde, birbirleriyle 
uyuşmazlıklar içine girecek ve birbirleriyle uğraşacaklardır.21 
Orada hükümran olmakla ilgilidir. Larrain’in de belirttiği gibi 
kültürel karşılaşmada araya daima “iktidar” girer.22

Başka açıdan da bu temasın varlığı önemlidir. Loomba’nın 
da belirttiği gibi kolonyal temas sadece edebi metinlerin diline, 
mecazlarına yansımaz veya sadece dramaların anlatıldığı bir 
dekor da değildir, aynı zamanda edebi metinlerin kimlik, ilişkiler 
ve kültür hakkında söyleyeceklerinin de merkezi bir boyutudur.23 
Böyle olduğu içindir, “oraya” “dışarı”dan gelmiş kişinin varlığı 
önemlidir. Çünkü bu karşılaşmanın doğasına gerilim ve çatışma 
katan tam da bu “geliş”tir. “Biz” ve “onlar” perdesinden 
yapılan konuşmalardaki ayrım, temsillere öyle bariz yansır 
ki, zamanla bir klişeye dönüşür: Bu “gayri-medeni”, “şaki”, 
“cahil”, “kaçakçı”, “yobaz” topluluğu değiştirmek, bir fatih 
edasıyla orada görevli olan “medeni”, “akıllı”, “okumuş” kişiye 
düşecektir. Esasen bu dönemde (belki de halen) medeniyetçilik 
bir “fetiş” hâline de gelmiştir, “esrar ve vahşet diyarı Şark”a24 
gelen herkes, onun hakkında yazan her Cumhuriyet eliti, bir 
medeniyet getirmekten söz eder.25 Tabi bu romanlardaki “asi/
vahşi Kürt” tahayyülünün nasıl bir “medeni/kahraman Türk” 
tahayyülünü kurmaya yardım ettiğini de görmek 26 ve cesurca 
tartışmak gerek. 

Nitekim küçük bir örnek olsun diye bu karşılaşmanın 
Türk edebiyatındaki klasik örneği olan Halide Edip’in 
Zeyno’nun Oğlu27 romanına kısaca bir bakalım.28Bu romanda 
ne mi var? Tüm şablonlar: Türk subayı (Yüzbaşı Hasan) ile 
Kürt kızı (Zeyno) arasındaki aşk; yenilik düşmanlarının (Şeyh 
M) yenilgiye uğratılması; başta kocası olmak üzere herkesten 
şiddet gören kadının (temizlikçi Kürt Zeyno), eğitimli ve saygın 
biri tarafından (Miralay Muhsin Bey’in eşi İstanbullu Zeynep) 
bilinçlendirilip himaye edilmesi; işleri balo basmak, kaçakçılık 
ve bozgunculuk yapmak olanların (Ramazan, Fettah Efendi, Şeyh 
M) bertaraf edilmesi; ve nihayet kadının (Zeyno) memleketini 
terk ederek âşık olduğu erkeğin (Yüzbaşı Hasan)  peşinden 
gitmesi…  Aslında tüm bunların ötesinde şu ayrıntı can acıtır 
niteliktedir: Zeyno’nun oğlu Haso’nun gerçek kimliği. Güçlü, 
zeki, dirayetli, her açıdan yetenekli  (karargâhtaki tüm askerleri 
at yarışında yenen) bu çocuğa tüm Türkler hayrandır. Bunu 
iyi bilen Şeyh M, onu Muhsin Bey’in evinde ne konuştuğunu 
kendilerine aktarmakla görevlendirir, ama Haso kendisine iyi 
davranan bu insanlardan hoşlanır. Zaten habire Yüzbaşı Hasan’a 
bilmediği bir nedenden ötürü kanı kaynamaktadır. Nedeni finalde 
öğreniriz. Meğer Haso, kıllı Kürt Ramazan’ın29 değil, Yüzbaşı 
Hasan’ın oğludur. Çünkü Yüzbaşı Hasan on yıl kadar önce yine 
bir isyanı bastırmak için geldiğinde (zaten Kürtlerin işi ikide bir 
isyan çıkarmak, Türklerin işi ise bunları bastırmaktır) bu şehrin 
garnizonunda temizlik yapan Kürt Şeftalisi Zeyno’yla beraber 
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olmuştur. Zeyno, Hasan’ı sevdiği için de nişanlısı Selman’la 
evlenmek istememiş, Hasan’ı vurdurtmak isteyen Selman’ın 
tutuklanmasından sonra annesi Perihan’la30 Ramazan’ın (Heso 
Çavuş) ardı sıra köye gelmiş ve onunla evlenmek zorunda 
kalmıştır. Ama Hasan’ı unutamamış, ondan olan oğluna da 
Hasan adını vermiştir. Ee, ne demeli? Bal rengi gözlü, iyi at 
binicisi,31 sevimli, zeki, güzel ve her açıdan Diyarbakır’a ve 
Kürtlere yabancı bir çocuğun gerçek akıbeti bu olur elbette(!)  

 Aslında Müslüm Yücel’in de belirttiği gibi roman “Şeyh 
M” şahsında örgütlenen bölgesel isyanı (Şêx Said isyanını) 
ağır bir dille eleştirir.32 Asıl gaye Şeyh’in dinsel ve ulusal 
düşüncelerini yermektir. Bu da başka bir kolonyal bağlamı akla 
getiriyor. Zaten paralel durumlar, başka milletlere ait benzer 
görüntüleri doğurur. Bu yüzden olsa gerek Ranajit Guha’nın 
İngiliz dönemi Hindistan’ı için söyledikleri manidardır. 
Guha’ya göre, bazı İngiliz kaynaklarında sömürge döneminde 
Hintlilerin kimi hoşnutsuzlukları ve başkaldırıları fanatik bir 
hareket, yerlilerin fanatizm ateşini harlayan bir hareket olarak 
resmedilmiştir. Ve bu hareketlerin önderleri İngilizler tarafından 
sürekli bir fanatik “molla” olarak tasvir edilmişlerdir.33 
Ondan dolayı Yezid’in Kızı’nda Şeyh Şemun’un, Zeyno’nun 
Oğlu’nda  Şeyh M’nin, Dağları Bekleyen Kız’da Şeyh’in (ki 
Agirî heraketinin önderlerinden biridir) ve özellikle Cemo 
romanında Şıh Sayid’in (Şêx Seîd)  fanatik bir din adamı resmi 
içinde anlatılması artık çok da ilginç değildir.34 Bu romanlara 

göre bu “fanatik”ler yüzünden olmasa ne isyan çıkacaktır, ne 
de bunların ardına takılan kandırılmış saflar olacaktır. Bunların 
ihtirasları sonucu dünyadan bihaber bazı saflar kendilerini ateşe 
atmışlardır.35  

Buraya kadar bahsettiğimiz ayrıntılar, bu konuşmanın bir 
parçasıydı, o yüzden elimdeki Türk edebiyatının bu örnekleriyle 
şimdilik yetineyim. Ama bu tablonun en azından Kemal 
Bilbaşar’ın Memo ve Cemo  romanlarına kadar devam ettiğini 
söylemeliyim. İşin rengi eğer Yaşar Kemal, Bekir Yıldız, Ferit 
Edgü, Zülfü Livaneli, Vedat Türkali, Oya Baydar, Murathan 
Mungan, Ahmet Altan, Murat Uyurkulak gibi yazarlarla 
farklılaşmış ve bir tür bağlam değiştirmişse, mesela “hümanist 
bir yaklaşım” veya “eşitlikçi/demokratik bir yaklaşım” 36 bunda 
bir sol “yoldaşlık” duygusunun devreye girmesinin rolü vardır 
ki o da başka bir yazının konusu olur.

Elbet tebliğimin vaat ettiği üzere Kürt edebiyatına 
dönmeliyim. Bu kolonyal karşılaşma bu tarafta nasıl temsillerle 
kendini ifade etmiştir? Orada ötekileştirmelerin olumsuzladığı 
bir Türk imajı yok mudur? Vardır. Ama tüm samimiyetimle 
söyleyeyim, hiçbir zaman Halide Edip’teki gibi bir kerteye 
varmaz. Evet, Celadet’in “Li Ber Tevna Mehfûrê”, “Gazinda 
Xencera Min”; Nûredîn Zaza’nın “Gulê”, “Hevîna Perîxanê”, 
“Perîşanî”; Osman Sebrî’nin “Li Goristaneke Amedê”; ve 
Kamiran Bedirxan’ın hemen hemen bütün öykülerinde37 Türk 
imajının sömürgeci, yasakçı, mütecaviz, darağaçları kuran 
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tahakkümcü silueti es geçilmez. Ama bu tahakküme karşı çok 
naif karşı koyma görülür. Sanırım buna Kamiran Bedirxan’ın 
“Dildiziya Gulekê” adlı alegorik öyküsü örnek verilse yeridir.

Hikâye, Diyarbekir’deki güzel bir bahçeden ve bu bahçe 
içinde bir çukurdan ve bu çukurda arkadaşlarıyla sessizce yatan 
Şêx Said’ten bahseder. Bir de bu bahçede her gece açan kırmızı 
bir gülden bahsedilir. Bu, yabancı, hoyrat ellerden sakınan, 
kendisini koklattırmayan bir güldür. Bu gülün bir sırrı vardır: 
Yaprakları arasında binlerce kişinin ahı, öksüz ve dul kalmışların 
gözyaşları saklıdır.

Bir gece bir “düşman” subayı, kız arkadaşıyla gelip bu 
bahçeye dalar. Sert adımlarla çimenleri çiğner, çiçeklerin narin 
dallarını kırar ve güle uzanıverir. Gül, ona karşı koymak ister, 
ama bunu engelleyemeyeceğini anlayınca açar bağrını ve onu 
koklayan zabit ve sevgilisi düşüp ölürler.38    

Tabii ki kurmaca yoluyla rövanş almayı veya karşı 
koymayı küçümsüyor değilim. Bu, Said’in belirttiği direniş 
edebiyatının bir özelliğidir. Ama naiflik de ortada. Bu naiflik, 
devamlı bir çizgiyi de kodlamaz. Bu karşılaşma, dışarıdan 
gelmiş olanın kolonyal eğilimlerine, yerlinin karşı koyması, 
direnmesi ve tahakkümü kabul etmemesiyle doğru orantılıdır. 
Çünkü bu öyküde ve pek çoklarında olduğu gibi, karşılaşma bir 
asker ve halk karşılaşmasıdır. Bu noktada Yücel’in Osmanlı-
Türk romanlardaki Kürt imgesi bağlamını “askerlik, cinsellik, 
milliyetçilik” olarak adlandırması, son derece doğrudur.39  Bu 

eserlerde Türk ile Türklük, askeri bir kimliktir.40

  Medeni Ferho’da, Laleş Qaso’da, Jan Dost’ta, Helîm 
Yûsiv’da, ya da Sovyet dönemi Kafkas Kürtlerinin roman ve 
hikâyelerinde, Cumhuriyet modernleşmesinin faziletlerini 
anlatmayı amaç edinmiş kimi romanlarında olduğu gibi bu 
karşılaşma bir “aşk”la taçlandırılmaz ve bu minval üzere 
cinsiyetlerin yeri (Kürt erkeği, Türk kadını) de değiştirilmez. 
Gerçekte duyduğumuz şey kavganın gürültüsü, ötekinin 
homurdanmasıdır. Bu karşılaşmada, Kürt kadını Türk subayının 
etkisine açık biri değildir. Daha doğrusu bir iki örnek hariç, 
böyle bir tabloya rastlamayız. Zaten bunu der demez de üçüncü 
temel kavramımıza geçiyoruz. 
 Bir Klişenin İçselleşme Pratikleri
 Yine sözü dolandırmadan söyleyelim, bu klişe, kadının 
anavatandan çıkarılması ve âşık olduğu beyaz erkeğin peşinden 
gitmesidir. Postkolonyal edebiyat eleştirisinin de dikkatini 
çekmiş bu manzarada, kadının coğrafyasından uzaklaştırılması 
gerekmektedir. Bu girişime göre kadın, o etnik kültürün bir 
mağdurudur, ataerkil ve gayri-medeni bir kültürle çevrelenmiştir. 
Gayatri Spivak, 19. yüzyıl kimi İngiliz romanlarında sunulan 
Hintli ya da Afrikalı sömürge kadını temsilinin “kahverengi 
kadının kahverengi erkekten kurtarılması” olarak kodlandığını 
ve bunun da emperyalizmin tarihini meşrulaştırdığını, hatta 
masum ve gerekli kıldığını söyler.41 
 Cumhuriyetin ilk dönemlerinde yazılmış romanlarda 
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bu klişeyi görür müyüz? Evet. Örneğin Zeyno’nun Oğlu’nda 
sonunda Kürt Zeyno Yüzbaşı İhsan’la evlenerek ülkenin batısına 
yerleşir. Dağları Bekleyen Kız’da Ağrı isyanı sırasında Türk 
birliklerine ağır kayıplar verdiren Zeynep (burada da Zeynep) 
Teğmen  Adnan’a âşık42 olduktan sonra kendisiyle beraber isyanın 
tüm gizli belgelerini de bu yiğit Türk subayına teslim etmekle 
kalmaz, isyanın bastırılmasından sonra Ankara’ya gider, hatta 
hizmetlerinden ötürü Genelkurmayca ödüllendirilir. Sevgim ve 
Istırabım romanında uçağı Ağrı isyanı bombardımanında düşen, 
böylece bir kolundan ve bacağından olan Tayyareci Metin’e 
köle sadakatiyle dağ başında bir yıldan fazla hizmet veren ve 
sonunda onun cesaretini toplayıp eski nişanlısı diplomat kızı 
Gülseren’in karşısına çıkmasını sağlayan da bir Kürt kızıdır. 
Teyyareci Metin de adını dahi sormadığı ve ona niçin bağlı 
olduğu pek de anlaşılamayan bu kızı, nişanlısının kapısına 
kadar getirmiştir. Yezid’in Kızı’nda da manzara pek değişmez. 
Mustafa Kemal’in eski silah arkadaşlarından olan Hikmet Ali, 
bir deniz yolculuğunda, Sincar dağında geçecek bir Yezidi 
ayaklanmasına öncülük edecek olan Kürt Zeli’yi tanır, sonra 
tavlar, onunla ateşli bir gecenin ardından gerisin geri Arjantin’e 
gönderir ve tehlikeyi bertaraf eder. Dersim 1937 romanında 
(1975’te yayınlanmış) Dersimli Nahide, Binbaşı Kemal’in 
kendisiyle evlenip “oralardan kurtarması” için yalvarır… Belli 
ki bu klişede sahne ışıkları iki kişi üzerinedir: Kudretli Türk 
subayı ile ona aşık ve etkisine açık Kürt kızı.

 Bu konuda yazmış olan Zeyno Zeynep, bu yüzden şu 
tespitinde gayet haklıdır: “Kürt isyanları ve kadın konularının 
kesiştiği noktada Türk romanlarında sunulan kadın temsili sürekli 
olarak bir medenileşme-modernleşme adına ‘Kürt kadınını Kürt 
coğrafyası ve erkeğinden kurtarılması operasyonu’ görüntüsü 
vermektedir.”43 
 Demin ifade ettiğim gibi bu temsillerin seyrinde bağlam 
değişikliğinden ötürü birtakım değişiklikler olmuştur. En 
azından bu denli yüzeysel ve sömürgeci cinsiyetçi fantaziler 
ortadan kalkmıştır. Ama bu tespitte yine de acele etmemem 
gerektiğini belirten yakın dönem örnekleri de var. Örneğin, 
Zülfü Livaneli’nin Mutluluk romanı bunlardan biri. Amcasının 
tecavüzüne uğrayan Meryem’i (ki kendisi bunu saklar) 
askerden yeni dönen amcasının oğlu Cemal öldürecektir. Bu 
amaçla İstanbul’a götürülür Meryem, ama ülkenin insanı boğan 
törelerinden uzaklaşmak, bir de İstanbul’da bilge bir Türk 
profesörünün (İrfan Kurudal) rehberliğinde gerçekleri görmek, 
trajediyi önleyecektir. Dahası bu üçüncü kişinin varlığı bir tür 
“rakip”/“arzunun dolayımlayıcısı” işlevini görecek ve bu iki 
Kürt gencinin birbirlerine âşık olup mutluluğu bulmalarını 
sağlayacaktır.44  

Peki bu klişenin Kürt edebiyatındaki izdüşümü nasıl? 
Ya da hangi yazar ve metinlerle bu klişe (kadınının ülkesinden 
uzaklaştırılarak kurtuluşa erişmesi), Kürt edebiyatına girdi? 
Takip edebildiğim kadarıyla ilkin Mehmed Uzun’un Ronî 
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û Tarî, sonrasında Firat Cewerî’nin Ez ê Yekî Bikujim 
romanlarıyla başladı bu. Uzun’un en çok okunan eseri olma 
özelliği de taşıyan bu romanda Kürt kızı Kevok, Türk subayı 
Baz’la çıkışsız bir aşkın içindedir romanın sonlarında. İkisinin 
de öldürülme ihtimali vardır. Ne Baz devletinin kirli işlerini 
şevkle yapan biridir artık, ne de gerillayken esir düşmüş ve 
sonrasında düşmanına aşık olmuş Kevok için Dağlar Ülkesi’ne 
dönüp esaretten kurtulma ihtimali vardır. Bu yüzden romana 
göre Dağlar Ülkesi’ni içine alan Büyük Ülke’den de ayrılmak 
ve başka bir ülkede yeni bir hayata başlamak tek çıkıştır. Çünkü 
her iki ülke de savaş yüzünden bir “cehennem”e, “Hades’in 
diyarı”na dönüşmüştür.45 

Benzer şekilde Firat Cewerî’nin Ez ê Yekî Bikujim 
romanında da gerillayken esir düşmüş, sonradan korucular eliyle 
devletin kontra güçlerine teslim edilmiş ve bunların tecavüzü 
ve zoruyla fuhuşa sürüklenmiş Diana’nın kurtuluşu, ülkeden 
kaçmasına bağlıdır. Ona bu imkânı sunacak kişi de İsveç’ten 
gelen bir Kürt yazarıdır nedense.  

Burada insanı düşünceye sevk eden şey, içselleşen bir 
oryantalizm, tersyüz olmuş bir klişenin tekrarlanmasıdır. Bu 
yönüyle pek çok ortak özelliğe ve bence bir Kürt okurunu rahatsız 
eden46 tasarruflara da sahipler. Çünkü Türk romanlarında Kürt 
kadınının coğrafyasından uzaklaştırılmasının altında kabaca 
şu düşünce yatar: O içinden çıktığı toplumun geriliği, âdet ve 
töreleri yüzünden mağdurdur, ezilir, ona kadınlığını hissettirecek 

bir aşk sıcaklığından, hatta tatminden dahi yoksundur, aklı 
ermediği isyanlara katılıp kandırılmıştır, doğruyu gösteren 
medeni bir erkek çıkarsa (ki bu çoğunlukla bir subaydır) doğru 
yolu bulacaktır… Veya daha yakın dönemde şöyle sosyal bir 
nitelik kazanmıştır bu klişe: Kürt kadını aile içi şiddetin, gizli 
kalmış bir ensest ilişkinin (Mutluluk’ta) kurbanıdır, töreyi 
bozma yüzünden bir namus cinayetlerine kurban gitmeden ya 
da kendi canına kıymadan “ora”dan uzaklaştırılmalıdır… Yani 
burada kadının konumu bir kültürel gerilik, medeniyet dışılık47 
çerçevesinde var olur.
 Ama Uzun ve Cewerî’nin anavatandan uzaklaştırmaya 
çalıştığı kadınlar (gerçi Kevok da Diana da bu isteklerine 
kavuşamadan öldürülürler48) bu niteliklerin dışındadırlar. İkisi 
de gerillaya katılmış (Kevok üniversite öğrencisidir) olup ülke, 
gelecek, kadının kurtuluşu konusunda bilinçlidirler ve eğitim 
almamış bir önceki Kürt kadın kuşağına göre çok farklıdırlar. 
Ama yine de çıkışsız bir yerdedirler ve karargah temizlikçisi 
Zeyno gibi kurtarılmaya muhtaçtırlar. Niçin? Politik çıkışsızlık 
yüzünden. Çünkü “kurtuluş”a olan inançlarını yitirmiş, 
savrulmuşlardır. Ya da onları böyle çizen yazarlarca bu konuma 
itilmektedirler. Aslında bunu söylerken bir “anlatıbilim ilkesi”ni 
çiğnediğimin farkındayım: Anlatıcı ile yazar ayrımını. Ama 
bu her iki metinde de tuhaf bir şekilde, hikâyeyi bize aktaran 
figüral kahramanın bir “yazar” olduğunu görüyoruz. Ayrıntılara 
girildiğinde bir otelin lobisinde Kevok’u dinleyen ve ülkedeki 
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insan hakları ihlallerini inceleyen bir grupla gelmiş “yazar”ın49 
Mehmed Uzun’a; Diana’yla bir otel odasında onun hikâyesini 
dinleyen (ne tesadüf!)  yurtdışından gelmiş “yazar”ın Firat 
Ceweri’ye çokça benzediğini görürüz. Bu iki yazarın (kelimenin 
her iki anlamıyla iki yazarın) silahlı Kürt mücadelesine mesafeli 
tutumları, romanda kendini belli eder. Kadın kahraman için 
inandıkları kurtuluşun şekline o denli inanmışlardır, onların bu 
isteklerini itirazsız kabul ederler. Hiç değilse Ronî û Tarî’de 
Uzun, Kevok’un çaresizliğini anlatmaya çaba gösterir ama 
Ez ê Yekî Bikujim’ın yazarı bundan uzaktır. Cewerî, tek yolun 
ülkeden çıkmak olduğuna o kadar inanmıştır ki romanın bir 
yerinde şunları demekten kendini alamaz: “…nasıl olursa olsun 
onu bu ateşten, ülkesinin cehennem ateşinden kurtaracağım”(s. 
150, italikler benim). Dikkat edilirse “onun ülkesi” demektedir, 
kendini bu mensubiyetin dışında görmektedir yazar.  Ronî û 
Tarî’de artık sayıklama aşamasına geçmiş Kevok’un “beni 
çağırıyor Hades, ben de gideceğim…” sözlerine yazar, “oraya 
gitme” (r.151) diye karşılık verir. Orası dediği Kurdistan, 
romandaki adıyla Dağlar Ülkesi’dir. Çünkü orası savaşın ve 
yıkımın yeridir. 
 Ulusal kurtuluş savaşı veren bir halkta, onun diliyle yazan 
birinin bu savaşın hüküm sürdüğü ülkeyi böyle tarif etmesini 
nereye koyacağız? Bir yerlere koymadan önce biraz daha 
örnek sunalım. Mesela bu kadınların dağa çıkma gerekçelerine 
bir bakalım: Ronî û Tarî romanında Kevok aslında aşkı Jîr’in 

peşinden, dağa çıkmıştır. Diana ise özgürlük aşkından çok 
baba baskısından, istemediği biriyle evlendirilme korkusundan 
gerilla olmuştur. Yani her iki romanda da karamsar tablo şöyle 
bir arka planı imler: İsyan ve onunla başlamış olan savaş hiçbir 
değer yaratmamış, tersine bir çürümeye50 yol açmıştır! Sanki 
her iki yazar da Kürtlerin dağa çıkma gerekçelerini, çoğu 
zaman televizyonlardaki tartışma programlarında boy gösteren 
yüzeysel ve manipülatif sosyolojik analizler düzeyinden ele 
almakta gibiler. Bundan mıdır acaba, bu her iki romanda da 
Türk imajının sert kolonyalist temsilleri yumuşamıştır. Ez 
ê Yekî Bikujim’deki tecavüzcü Satılmış’a karşılık, Diana’yı 
esir düşmüşken serbest bırakan (bu da ayrı bir sıkıntı roman 
için!) acıma duygusunu ve insanlığını yitirmemiş Yüzbaşı yer 
alır. Ronî û Tarî’de General Serdar’ın sert, acımasız ülkesinde 
kanlı katiller iken (çocukken ailesi tümden katledilmiş ve bir 
subayın evlatlığı olarak gerçek kimliğinden habersiz büyümüş 
Baz böyle biridir ve Uzun ona insani bir portre yaratmak için 
çabalayıp durur) aşkı bulduklarında mutsuz evliliklerinden 
ve acımasız işlerinden kurtulabilirler, naifliği vardır. Ama bu 
kolonyal klişelerin varlığında, bunların insanı ikna etmesi biraz 
zor görünüyor. 
 Bu değişimde elbette Türk edebiyatında Zülfü Livaneli, 
Ahmet Altan, Mehmet Eroğlularla insanileşen, yumuşayan bir 
pratiğin muadiliyeti var. Ama ya bunu da aşan başka bir şey 
varsa bu yazarların yazdıklarında? Müzakereci, Türk okuruna 
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ve onun entelektüel ortamına göz kırpan, orada benimsenme 
hesapları yapan bir duyarlılık? Fexriya Adsay ve Receb 
Dildar’in yazılarına51 göre evet. Mehmed Uzun’da yıllar 
önce bu beklenti kıblesi değişmişti. Anlaşılan onun izinden 
yürümeye çalışan Cewerî’de de şu an aynı şey var. Onların 
ortaklığını besleyen bir şey daha: Uzun zaman İsveç’te kalmış 
bu iki yazar da, İstanbul’daki “beyaz” Kürtler üzerinden Türk 
edebiyat çevrelerine eklemlenmiş, hep aynı çevirmenler ve 
“eleştirmenler” tarafından ön plana çıkarılmış, aynı medya 
ve yayınevleri tarafından kültürel auraları pazarlanmak 
istenmiştir.52

 İnsana öyle geliyor ki bu kadınların kurtuluşunda, 
ülkeden ayrılmalarında, bu kez savaşın her iki tarafına da 
mesafeli yaklaşan “yazar”a kalmış gibidir. Böyle olduğu 
için midir romanın bir yerinde o subaylarda depreşen şehvet, 
romanlardaki yazar figüre geçebilecek potansiyeli taşımaktadır? 
Örneğin, kendisinden daha güncel, sıcağı sıcağına süren bir 
savaşın aşklarını ve mücadelesini yazması için yazara serzenişte 
bulunan Kevok’u cinsiyetçi bir gözle betimler yazar figür: 
Çok güzel bir kız. Gözleri kara, kocaman, derinden bakıyor, 
kirpikleri uzun, dudakları dolgun, etli, bu dudakları kim öpüyor 
diye geçiriyorum içimden, uzun boylu, sütun gibi bir boyu var, 
kalçaları yay gibi, parmakları uzun, güzel ellerine çok yakışmış... 
Ez ê Yekî Bikujim’ın yazar figürü ise kendisinden yardım dilenen 
ve formalite bir evliliğe razı kızı şöyle betimliyor: Bu genç, 

güzel akıllı kız… eğer evli olmasaydım, bu ceylan yavrusunun 
elinden tutar, onu hayat arkadaşı yapardım, ama Zembîlfiroş 
misali tövbekar olduğum için bırakmıyorum bu türden hisler 
gemi azıya alsın… 
 Romanın ilk bölümündeki şizofren Temo da bahtsız Diana 
da (bu iki eski devrimci ve savaşçıdan ilki delilik sınıra gelmiş, 
diğeri fuhuşa sürüklenmiştir) ülkelerini ve bulundukları şehrin 
insanlarını kendilerinin onların kurtuluşu için ödedikleri bedele 
kayıtsız kalmakla suçlarlar… Ağızlarından düşmeyen sözcük 
ise “cehennem”dir. Hakikaten de romandaki yazar-kahraman, 
mağdur kadın kahramanın bulunduğu “cehennem”den 
kurtulmak istemesini hiçbir şekilde sorgulamaz. Bunda Kürt 
okurunu muhatap almamasının, başka bir okur hassasiyetinin 
göz önünde bulundurmasının rolü olabilir mi?53 
 Olabilir. Ama öyle olmasa da, sabit bir şey var: 
Postkolonyal edebiyat incelemelerinde, ulusal kurtuluş savaşına 
sahne olmuş ülkeden kadınların kaçmasının ya da çıkarılmasının, 
neye denk geldiğini bilmek gerek. Dünün milliyetçi metinlerinde 
boy gösteren ötekileştirmelere ne kadar eleştirel yaklaşıyorsak, 
bugünün liberal, hümanist görünen tutumları ardındaki niyetleri 
de göstermek lâzım. Hiç değilse bu kolonyal klişenin varlığı, 
böyle bir sorgulamayı zorunlu kılıyor.

Sonuç Yerine
 Rita Felski Edebiyat Ne İşe Yarar’ın bir yerinde iki tür 
okumadan, sıradan okuma ve akademik okumadan54 bahseder. 
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İlki kişisel zevkten beslenirken, ikincisi araştırma geleneklerinin 
hükmünde disiplinli ve teyakkuzu öne çıkaran bir iştir. Yukarıda 
zikredilen metinler olduğu sürece ve edebiyat eleştirisi başka 
disiplinlerce bu denli değişime uğramışken, koltuğumuza rahatça 
gömülebileceğimizi sanmıyorum. Bizi teyakkuza geçiren 
pek çok metin var. Eleştiri ve eleştirmen bunlarla uğraşır. Bu 
uğraşıda edebi eserlere sızmış politik ve ötekilik söylemlerini 
deşifre etmek de bu teyakkuzun bir parçası. Önemli olan adil 
olmak, metne sızan niyetleri bulup söylemektir.  

Dahası, Kürtlerin siyasi konumu bugünkü gibi kaldıkça, 
onların coğrafyaları üzerinde başkalarının egemenliği devam 
ettikçe, bu ulusal imajların başka türlü olması da zor görünüyor. 
İlginç olanı, bir müddet sonra bazı Kürtçe metinlerin birtakım 
kolonyal klişeleri tekrarlaması. Bunun altında yatan nedenlere 
ulaşmak için çok uzağa gitmeye gerek yok.
NOT
1Bozkurt Güvenç, Türk Kimliği, Kültür Tarihinin Kaynakları, ç. 2, Boyut Kitapları, 2007, 
s. 8.

2Abbas Vali, “benlik”in ikrarı için “öteki”nin reddini ve farklılıkların hedef tahtasına 
konulmasını, milli benliğin tasdiki siyasetine eşlik eden bir strateji olarak görür. Ve bu, 
asla sabit ve durağan olmayan ben ve öteki arasındaki bölünmüş ilişki, tanıma/inkar, 
isyan/bastırma pratiklerinin her anında kendini gösterir. Bkn. “Kürtlerin Soykütükleri: 
Kürt Tarih Yazımında Ulus ve Ulusal Kimliğin İnşası” Kürt Milliyetçiliğin Kökenleri 
içinde, çev. Fahriye Adsay-Ümit Aydoğmuş-Sema Kılıç, Avesta, s. 94-133.

3René Wellek, “Karşılaştırmalı Edebiyatın Krizi” çev. Adem Çalışkan, Uluslararası 
Sosyal Bilimler Dergisi, Yaz 2010, s. 109-114.

4Wellek, adı geçen yazı, s. 110.

5Paul De Man, Körlük ve İçgörü: Çağdaş Eleştirinin Retoriği Üzerine Denemeler, çev. 

Ferit Burak Aydar-Cem Soydemir, Metis, 2008, s. 33.

6Hacî Qadirê Koyî, Dîwan, Transkripsiyon: Xelîl Duhokî, Nefel, 2004,  s. 83-86.

7Acaba bu yıllarda Hetawî Kurd dergisinin bir sayısında Xelîl Xeyalî’nin Babê Naco 
adıyla yazdığı yazı bunun kanıtlarından biri sayılabilir mi? Olabilir, çünkü bu yazıda 
Xeyalî, ermeni milletinin uyanıklığından bahseder ve Haçatur Abovyan gibi bir şahsiyeti 
över ki bu kişi ermeni papazlarının elindeki klasik Ermenicenin egemenliğini kırmış, 
yerine halk Ermenicesini tesis etmiştir. Dahası Kürt azâmesi içinde Abovyan gibi 
milletinin yoksul çocuklarını okutan birilerinin yokluğundan şikâyet etmektedir. Bkn. 
Xelîl Xeyalî, “Fe’tebîru ya Ulîl Ebsar” Hetawî Kurd, sayı 2, 1913.

8Hamit Bozarslan, “Türkiye’de Kürt Milliyetçiliği: Zımni Sözleşmeden İsyana (1919-
1925)” Kürt Milliyetçiliğinin Kökenleri, içinde, s. 208.

917. Yüzyıla ait bir Gorani metinde (Xan Elmas’ın Dîwan’ı), ahir zamanda Türkler ve 
Kürtler arasında geçen bir savaşta, Türkler için “serkeş”, hükümran oldukları devir için 
“eziyet/zulüm dönemi” ve ellerindeki kılıç için de “kin kılıcı” tabirleri geçer. Bu bilgiler 
için Shahab Vali’ye teşekkürler.

10Bazılarına göre Osmanlı devleti hiçbir zaman sömürge olmamıştı.  Abdulhamit’le 
başlayan Müslüman nüfusu homojenleştirme teşebbüslerinin II. Mahmut’la devam eden 
merkezileştirme politikaları sonucunda Osmanlı’da daha katı ve Batı kolonyalizmine 
(ödünç alınmış bir Batı kolonyalizmine) öykünen bir yönetim şeklini doğurmuştur. 
Bunun sonucunda varlığını daha çok hissettirmeye çalışan bir yönetim ve onun elitleri de 
başka yer ve milletleri, islah edilmeye ve kurtarılmaya muhtaç taşralılar olarak görmeye 
başlamışlardır. Bkn. Selim Deringil, Simgeden Millete, İletişim, 2013, s. 212. Ancak bu 
“aydınlanmacı” anlayış yüzünden, birçok elit (ki çoğunluğu askerdi) doğrudan doğruya 
bir “sömürge yönetimi”nden bahsetmiştir. Bunlardan biri olan Mareşal Fevzi Çakmak 
Dêrsim’e dair “orası sömürge yönetimi gibi ele alınmalı ve orada bir koloni idaresi 
kurulmalıdır” demektedir. Bkn. Yalçın Doğan, Savrulanlar Dersim, Kırmızı Kedi, 2012, 
s. 99.

11Bkn. Nûredîn Zaza, Kurdên Nejibîrkirinê Nûredîn Zaza, Avesta, 2011; ve Hesen Qizilcî, 
Kenê Parsek, Avesta, 2001. 

12Bu romanla ilgili bilgiler için bkn. Abdullah İncekan,”Bir Kürt Prensin Almanca 
Romanı”, Kürt Tarihi, sayı 5, Şubat-Mart 2013.

13Mağduriyet ve savaş, Şeyh Said ve Agirî isyanlarının bastırılışının Kürtlerde yarattığı 
travma, ilk kez bu kuşağın yazdıklarıyla Kürt edebiyatına dâhil olur. Ancak bu mağdur 
kuşak, pasif mağduriyeti geride bırakmış, yazılı Kürt edebiyatı ve kültürü için aktif bir 
gelenek oluşturmuşlardır.
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14Bu romanlarla ilgili son derece parlak bir çözümleme için bkn. Zeyno Zeynep “Wekî 
Qadeke Şîdetê, Temsîl: Di Romana Tirkan de Kurd, Îsyan û Jin-I” Zend, Payiz 2008, s. 
19-28.  

15Örneğin Celadet A. Bedirxan’ın “Ber Tevna Mehfûrê” (Kilim Dokurken)  adlı öyküsünde 
mekanın nerde olduğu çok belli değildir. Ancak aile reisi Bengî Axa’nın ve oğlu Zinar’ın 
Şeyh Said başkaldırışında şehit düşmesiyle ailenin geri kalanı, onları kimsenin tanımadığı 
küçük bir şehre gelmişlerdir. Anne ev temizliğine gitmekte, her iki kızı da bir atölyede 
kilim dokumaktadırlar. Bu kere yakın sahnede olanlar asker ve subaylar değil, bir 
ustabaşıdır. Ancak kızlarla olan iletişimi, tahakküm eden ve edilen bağlamı içinde cereyan 
eder. Çünkü bu Türk asıllı kişi birçok kere onları aşağılar, aralarında Kürtçe konuşurken 
onlara kızar ve küfürler sıralar. Rindê adlı büyük kız, bu zulüm ve derbederliğin bir Kürt 
devletinin olmayışından kaynaklandığını bilmektedir. Ona göre eğer kendi topraklarında 
özgürce yaşasalardı, hakimden tut da rençbere kadar, hatta ustabaşına kadar herkes Kürt 
olacağından bu türden etnik aşağılanmalara da maruz kalmayacaklardı. (Bkn. Celadet Alî 
Bedirxan, Gazinda Xencera Min, Lîs, 2007.)

16Dolayısıyla Kürtler de bu parti ve baloları basan, bunları “Lut kavmi” olarak gören 
“yobaz” ve “şaki”lerden oluşan bir güruh olur. Zeyno’nun Oğlu romanında kaymakamın 
eşi Mesture Hanım’ın verdiği balolar için bir tehdit kaynağı olanlar, bu “ilkel diyar”ın 
insanlarıdır.

17Edward Said, Şarkıyatçılık, çev. Berna Ülner, Metis, 1999, s. 238.

18Welat Zeydanlıoğlu, “Uygarlaştıramadığımız Kürtlerden misiniz? Kemalizm, 
Oryantalizm ve Kürtler”, Kürt Tarihi, Sayı-6, Nisan-Mayıs 2013, ss. 48-51.

19Evet bu meseleler Osmanlı’nın son demlerine kadar götürülebilir. Selim Deringil’e 
göre bu dönemde Osmanlı da İngiliz ve Fransız rakipleri gibi periferideki tebasına 
kolonyal bir gözle bakmaya başlamıştır. Tüm medeniyet ilerlemelerini göçebeliğin 
yerleşik hayatla çatışması olarak gören klasik İbni Haldun’cu görüşün etkisindeki 
Osmanlı elitleri, medenileştirici misyonu okuryazar şehirli Osmanlı’da görmüş, her 
türden zilleti de göçebe hayatın hesabına yazmıştı. Onlara göre bu hal-i vahşet ve 
bedeviyette yaşarlardı. O yüzden onları yavaş yavaş medeniyet dairesinin içine çekmek 
veya onlara medeniyeti götürmek lazımdı.  Bkn. Selim Deringil, aynı eser, s. 175-176.

20Edward Said, aynı eser, s. 81.

21Mary Pratt’tan alınmış bu postkolonyal terim için, bkn Ania Loomba, Kolonyalizm, 
Postkolonyalizm, çev. Mehmet Küçük, Ayrıntı, 2000, s. 91.

22Aktaran, Remziye Arslan, “Cumhuriyet Dönemi Romanlarda Kürtler”, Resmi Tarih 
Tartışmaları-6, içinde, (edit): İsmail Beşikçi, Özgür Üniversite Kitaplığı 76, 2010, s. 
366.  

23Ania Loomba, h.b. s. 95.

24Örneğin Kalp Ağrısı romanında Halide Edip bu sözle Kürt yurdunu ifade eder; Yüzbaşı 
Selahattin’in Romanı’nda İlhan Selçuk, Palo yöresindeki Kürtler için “bu vahşiler 
Ortaçağın ilkel şartları içinde yaşıyorlardı”;  Dağları Bekleyen Kız’da Esat Mahmut, 
karakteri Binbaşı Adnan askeri bir amaçla bir Kürt çobanı kılığına girdiği zaman, 
“Afrikalı bir vahşiye benzemişti” der. Bkn. Remziya Arslan, aynı yazı, s. 370-371-372.

25Nitekim aradan geçen onca zamana rağmen Cumhuriyeti kuranların zihniyeti aynı. 
İnönü’nün torunu ve CHP milletvekili olan Ayşe Gülsün Bilgehan daha iki yıl önce 
değil miydi Dersim’le ilgili “Katliam bölgeye görgü ve medeniyet getirdi, iyi ki 
sürüldüler, adam oldular” diyen. Bkn. www.postamedya.com, 26 Kasım 2011. Ama bu 
anlayışın yaygınlığı Kemalistlerle sınırlı değil. Muhafazakar İslamcılar içinde de Kürtçe 
ve Kürtlüğü medeniyet sözcüğüyle yan yana getirmek istemeyen insanlar var. Nitekim 
Kürtçe eğitim tartışmalarının yaygınlaştığı günlerde devlet bakanlarından Bülent Arınç, 
böyle bir şeyin mümkün olmadığını, çünkü Kürtçenin bir medeniyet dili olmadığını 
söyledi.

26Bkn. Zeyno Zeynep, aynı yazı.

27Bkn. Halide Edip Adıvar, Zeyno’nun Oğlu, Can, 2010. 

28Kolonyal bir otoritenin oluşmasında bir rolü olmasaydı ve halen böyle düşünen 
bir zihniyete hizmet etmemiş olsalardı, böyle metinlerle bir edebiyatseverin kafasını 
yoracağını sanmıyorum. Ancak bugün “Tek Türkiye”, “Sakarya Fırat”, “Şefkat Tepe” 
dizilerin varlığı bu zihniyetin devamlılığının bir ispatı gibi geliyor bana.

29Remziye Arslan, haklı olarak şoven bir nazarla yazılmış romanlarda Kürtlerin sadece 
içsel olarak değil, fizyonomik olarak da negatif vasıflarla dile getirildiğini söyler. Etnik 
farklılığın onay almaması, aşağılanma ve ayıplanma sebebine dönüşmüştür. Bkn. 
“Cumhuriyet Dönemi Romanlarda Kürtler”, s. 370.

30Halide Edip, Zeyno’nun annesi Perihan’ı anlatırken, tüm o ötekileştirmeleri kullanır. 
Kızının birinden hamile kaldığını öğrenen bir annenin acıklı dramını görmeyiz de, hiç 
de bu duruma denk gelmeyecek bir düşkünlüğü reva görür ona romancı: Kızının bir 
yüzbaşından gebe kaldığını öğrenince, sevinçten havalara uçar anne, kızını bir zabite 
vermenin tatlı hayalleri kaplar içini, ne de olsa sırtını devlete verecektir (!)

31Bir at yarışmasında karargahtaki bütün askerleri geride bırakmış ve yeteneğini 
göstermiştir.

32Müslüm Yücel, Osmanlı-Türk Romanında Kürt İmgesi, agorakitaplığı, 2011, s. 201.

33Nql., Selim Deringil, hb., s. 176.

http://www.postamedya.com
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34Kemal Bilbaşar, bazen onu “kahpe” , “hayın” gibi sözcüklerle, “köylülerin kafasını kesen 
bir despot” diye temsil eder. Sözüm ona Şıh Sayid taraftarları, şeyhin ayaklanmasına 
destek vermemiş köylüleri koyun misali kesmektedirler. Bu teferuatlar için bkn. Yücel, 
heman berhem, s. 460-461. 

35Bazılarında yazarın kalbi tam mutmain olmadığında, yazar bu sefer de sözde aklı başına 
gelmiş bir kahramanı aracılığıyla, bu kurnaz insanların asıl gayelerini deşifre der. Mesela 
bu minval üzere şeyhin kızı Zeyno, pişmanlığın belirdiği bir anda, kindar ve coşkulu 
bir dille babasına, “siz bu dağlarla mı devlet kuracaksınız, hani müesseseleriniz, hangi 
salahiyetle, hele ceplerinizi boşaltın, İngiliz paraları, hepiniz hırsız ve çapulcusunuz” 
demekten geri durmaz. 

36Arslan’a göre Türk edebiyatında Kürt temsiline dair iki yaklaşım mevcuttur: Ulusçu 
Yaklaşım ile Demokratik Yaklaşım. Ulusçu yaklaşım da kendi içinde “ulusçu-şoven 
yaklaşım” ile  “ulusçu-hümanist yaklaşım” olmak üzere ikiye ayrılmakta. İlkinde 
farklılığın negatif kabulünden ötürü Kürtler psikolojik ve fizyonomik açıdan Türk 
imajının ötekileri iken; ikincisinde farklılığın anlaşılabilirliği hümanist bir çerçeveye 
oturtulmuş, olumsuzluklar toplumsal şartlara bağlanmıştır. Ancak bu ikincisinde de koşul 
şudur: Bu kültürel gerilik rıza ve iknayı içeren bir insancıl karakterle aşılmalıdır. Arslan’a 
göre Kürt imajı Demokratik Yaklaşım evresiyle, pozitif bir eşitliği yakalamış, Kürtler 
edilgen bir konumdan özne bir konuma geçmişlerdir. Bkn. Aynı eser, s. 363-388.
 
37Bedirxan, Türk-Kürt bağlamının dışında, içinde Odipal kompleksin de olduğu eski 
devirleri anlatan “Eyloyê Pîr” adlı öyküsünün bir yerinde bile “Gurgîn di şer de zora tirko 
biribû, dilê xelkê Kurdistanê xweş kiribû” demekten kendini alamaz.
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Gotara Dıjkolonyal Û Wêneyê Serdestıya 
Tırkan Dı Kovara Hawarê De

Zülküf ERGÜN*

 1. Destpêk

Di sedsala nozdehan de, piştî ku di nav sînorên siyasî 
yên dewleta Osmanî de, bi taybetî li herêma Balkanan, 

serhildanên neteweyî rû dan, kurd jî ketine nav liv û tevgerê. 
Bo yekem car, Hacî Qadirê Koyî bû berdevkê vê serdema nû û 
dengê pêşwext ê gotara dijkolonyal di edebiyata kurdî de. Hacî, 
Kurdistan wek welatekî “bindest û pestkirî” pênase kir û riya 
serxwebûnê nîşanî kurdan da. Li ser vê zemînê piştî Meşrûtiyeta 
Duyem, ronakbîr û çalakgerên kurd ên li Stenbolê bi riya komele 
û kovar û rojnameyên xwe xwestin vîneke siyasî û civakî çê 
bikin û rêberiya gel bikin. Ev hewldan negihîştin armanca xwe 
û di encama Cenga Cîhanê ya Yekemîn de welatê kurdan di nav 
çar dewletên neteweyî de hat parvekirin û di wateya modern 
de Kurdistan bû welatekî kolonî û navûnîşanên wê yên dîrokî, 
civakî û çandî ketin ber pêla qedexe û asîmîlasyona çar dewletên 
neteweyî yên serdest. 

Li hember vê rewşê, li Tirkiyeyê çendîn serhildanên 
bêencam çê bûn û di dawiya her serhildanekê de zext û metirsiya 
* Zanîngeha Mardîn Artukluyê, Enstitûya Zimanên Zindî, Beşa Ziman û Çanda Kurdî
zulkufergun@artuklu.edu.tr

li ser kurdan û welatê wan her ku çû zêdetir bû. Di zemîneke 
weha de pêşengên siyasî, civakî û ronakbîrî yên kurdan jî ji 
neçarî riya koçberiyê dan ber xwe û ji bo rizgarkirina canê xwe 
û peydakirina derfeta têkoşînekê mecbûr man ji welat derkevin. 
Kovara Hawarê jî di çarçoveya rewşeke siyasî ya weha de li 
ser destê çalakgerên siyasî yên penaber di sala 1932yan de li 
Şama paytexta Sûriyeyê derket ku di wê serdemê de ev welat 
di bin rêvebiriya Fransayê de bû. Damezrînerê kovarê Celadet 
Alî Bedirxan û birayê wî Kamiran Alî Bedirxan, berî avakirina 
Komara Tirkiyeyê, piştî ku ji aliyê kemalîstan ve biryara 
bidarvekirina wan hat dayîn, bi dizî ji Tirkiyeyê derketin. Her 
du bira pêşî çûn Ewrûpayê û çend sal paşê jî hatin Sûriye û 
Lubnanê û li wir bi cih bûn. Nivîskarên din ên Hawarê jî çend 
kes ne tê de piraniya wan di encama têkçûna serhildana Şêx 
Seîd de ji welatê xwe reviyan û hatin li Sûriyeyê niştecih bûn, 
ku bi xêra fransiyan tê de azadiyeke nisbî hebû. 

Kovara Hawarê di zemîneke weha de û li ser destê 
van kesayetên siyasî, yên ku di qada siyasetê de negihîştibûn 
armancên xwe, bû zimanhalê edebiyateke neteweyî û 
dirêjepêdera hêvî û daxwazên neteweya kurd. Loma jî 
nivîskarên Hawarê her tim wêneyê serdestî û sitemkariya 
dewleta tirk/romê ya li ser kurdan û Kurdistanê anîn ber çavan 
û hêrs û vîna gel zindî hiştin. Hawarê bi gotar, helbest, çîrok, 
şanoname, sehîtî (ceribandin) û hevpeyvînên xwe ji aliyekî ve 
nasname û hişmendiya neteweyî geş kir, ji aliyê din ve jî berê 
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vê hêrs û kerba gel da desthilata kolonyal a tirkan û Kurdistan 
wek welatekî kolonîkirî, kurd jî wek gelekî bindest û çewisandî 
pênase kirin. Ji ber vê jî, em ê di vê xebatê de hewl bidin bi 
perspektîfa teorî û lêkolînên kolonyalîzmê di kovara Hawarê de 
rewşa kolonyal a Kurdistanê, wêneyê serdestiya dewleta tirk, 
rêbaza vejandina bikerên çewisandî, awayê çêkirina mertalê 
zanistî yê dijkolonyal li hember şûrê zanista kolonyal destnîşan 
bikin û gotara dijkolonyal a nivîskarên Hawarê berçav bikin.
 2. Kurdistan Wek Welatekî Kolonîkirî û Rewabûna  
 Tundûtîjiyê 
 Eger em kolonyalîzmê wek dagirkirin û kontrolkirina 
welat û malên mirovên din û destêwerdana pergala siyasî û çandî 
ya welatekî pênase bikin (Loomba, 2000: 19), bêguman rewşa 
Kurdistanê û gelê kurd ya di wê serdemê de bi kolonyalîzmê 
dikare bê şîrovekirin. Lewra mîna ku Aime Cesaire jî dibêje, gelên 
kolonîkirî ew gel in ku kanîavên wan hatine miçikandin, çanda wan 
hatiye binpêkirin, damûdezgehên wan hatine hilweşandin, axa 
wan hatiye dagirkirin, dînê wan hatiye belawelakirin, berhemên 
wan ên hunerî yên şikomend hatine jinavbirin û derfetên wan ên 
boş hatine talankirin (Cesaire, 2005: 78). Ev gotin nîşan didin 
ku kolonyalîzm ne tenê ezmûneke dîrokî ya welatên Ewrûpayî 
ye li hember welatên Asya û Afrîqayê, kolonyalîzm şêweyekî 
serederîkirinê (muamele) ye û navê bindestkirin û bêhêzkirina 
gel û welatekî ye ji aliyê hêzeke serdest ve. Ji ber vê jî hebûn û 
nebûna kolonyalîzmê ne bi demeke diyarîkirî, ne jî bi dewletên 

diyarîkirî ve dikare bê sînorkirin, lê bêtir bi naverok û şêweyê 
serederîkirina xwe dikare bê destnîşankirin. Ji ber vê çendê ye 
ku civaknasê Amerîkî Michael Heacter behsa kolonyalîzma 
navxweyî dike û berxwedana li hember vê kolonyalîzmê jî wek 
cureyekî netewetiyê dide zanîn. (Özkırımlı, 2013: 118).

Di rewşa welatekî kolonîkirî de bi armanca şikandina 
hêza desthilata kolonyal di nav ronakbîr û edîbên gelên 
kolonîkirî de gotareke dijkolonyal peyda dibe ku li hember 
hebûna kolonyalîzmê tundûtîjiyê (xuşûnet, şîdet)  rewa dikin. 
Frantz Fanon, di berhema xwe ya navdar Yeryüzünün Lanetlileri 
(Lenetiyên Cîhanê) de, bêdengkirina meydanxwaziya 
kolonyalîstan û şikandina tundûtîjiya wan wek erkekî rewiştî/
exlaqî li qelem dide (Fanon, 2001: 42) û hilweşandina dinyaya 
teng a kolonyalîzmê ya tijî qedexe bi tundûtîjiyeke reha (mutleq) 
mumkîn dibîne (2001: 35). Lewra, bi dîtina wî, kolonyalîzm ne 
makîneyeke xwedan fikir e, ew tundî ye û li hember tundiyeke 
mezintir serê xwe ditewîne (2001: 57).  Ji ber vê çendê, edebiyata 
li hember kolonyalîzmê edebiyateke şer e. Di vê edebiyatê de, 
ji bo bercestekirina hebûna neteweyî, gel ji bo şer tê gazîkirin, 
ji bo teşedana hişmendiya neteweyî bi riya çîrokên trajîk û 
helbestan, wêneyên çewisandina welat û hovîtiya dijminê 
serdest tê nîşandan û endamên neteweya kolonîkirî bi hilgirtina 
berpirsiyariya neteweyî tên peywirdarkirin (2001: 222). 

Mirov dikare bibêje ku ev tesbît ji bo hemû edebiyatên 
dijkolonyal kodên hevbeş in û wek edebiyateke dijkolonyal di 
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deqên edebî yên Hawarê de jî em rastî van kodan tên. Lewra 
nivîskar û helbestvanên Hawarê di nav realîteyeke kolonyal de 
çavê xwe vekirin û, bi gotina Hebeş (1996: 29), di nav şeş salan 
de bûn şahidê lidarxistin û têkçûna du serhildanên mezin. Loma 
qelema wan karî wêneyê bindestî û çewisandinê bikêşe û bi riya 
her du serhildanên têkçûyî yên Şêx Seîd û Agiriyê rewşa welat 
bi awayekî zindî raxe ber çavan. 

Di Hawarê de Kurdistan meydana şer e, di bin destê 
dijmin de dinale û li çiya û bajarên wê berxwedan li dar e. 
Herwekî ku di helbesta “Tola Welêt” de tê nîşandan, welat gelek 
nexweş e, ji ken û geşiya berê tiştek nemaye, welat îro dilreş 
û bêmad e. Loma jî bi kurên xwe re naaxive. Kul û kovanan 
ji her alî ve welat dorpêç kiriye û ji ber vê jî dinale (Hawar, 
2012: 24). Dema welat di bin dagirkeriya dijmin de dinale kurd 
jî wek gelekî bindest di rewşeke şerpeze de ne. Loma Kamiran 
Alî Bedirxan di helbesta “Welat û Dilê Min” de destnîşan dike 
ku di riya welat de hezaran kes mirine, gelek kes sêwî û bê mal, 
bê gund û bajar mane (Bedir-Xan K., 2012: 216). Celadet Alî 
Bedirxan jî, di çîroka xwe ya “Ber Tevna Mehfûrê” de, Bakurê 
Kurdistanê di bin dagirkeriya tirkan de nîşan dide û diyar dike 
ku bi destê wan gelek serek, şêx û mezinên kurdan hatine 
bidarvekirin, jin û zaroyên wan hatine kuştin, mal û milkên 
wan hatine talankirin û jin û zarokên wan ên bêxwedî li bajarên 
xerîb birçî û tazî hatine hiştin (Bedir-Xan C., 2012: 51). Celadet 
dîsa di “Tola Karwên” de êş û azara gelê kurd û rewşa wan 

a kolonyal bi awayekî trajîk li ber çavan radixe. Lewra di bin 
çavdêriya eskerên dijmin de karwanek di rê de ye. Keç, kur, 
zaro, eşîr, cotkar, axa, mîr, mela, şêx û seyda di nav êş û keserê 
de di bin berf, pûk, zîpik û teyrokê de tazî û birçî ne û di bin 
tajangên eskeran de dinalin (Bedir-Xan C., 2012: 273-274).

Ev hemû dîmenên trajîk di encama serînegirtina 
serhildanên neteweyî yên kurdan de qewimîne; ji ber vê jî, di 
gelek deqên Hawarê de amaje bi serhildanên Şêx Seîd û Agiriyê 
tê kirin. Di Hawarê de ev serhildan yan wek mijarên esasî tên 
behskirin yan jî digel mijarên din tên bibîrxistin. Di çîroka “Ber 
Tevna Mehfûrê” de, bavê Rindê û Zîzê Bengî Axa, birayê wan 
ê mezin Zinar û çend pismamên wan di serhildana Şêx Seîd de, 
di “şerê serxwebûna kurdan de ji bo welat û miletê xwe” hatine 
kuştin (Bedir-Xan C., 2012: 51). Di Çîroka “Dildiziya Gulekê” 
de bûyerên çîrokê di parîzekê (park/baxçe) de diqewimin ku 
di bin wê parîzê de kortaleke tarî heye û Şêx Seîd û hevalên 
xwe tê de veşartîne (Bedir-Xan K., 2012: 69). Di “Li Ber 
Tirba Şêx Seîd” de, Kamiran Alî Bedirxan gazî Şêx Seîd dike 
û dibêje, “gora wî hêj nerm e, tirba wî nenavkirî û bêrewş e, 
navê wî li ser riya Pîran, Xarpût û Diyarbekirê bi xwînê hatiye 
nivîsîn. Rêç û şopa piyên wî di çiyayên Kurdistanê de tên dîtin” 
(Bedir-Xan K., 2012: 261). Kamiran Alî Bedirxan di çîroka 
xwe ya “Mêrê Min di Şerî de ye” de jî, bê ku navê serhildanê 
bide, di destpêka çîrokê de dibêje, “di welatî de şerekî xurt û 
serhildaneke mezin çê bûye” (Bedir-Xan K., 2012: 95) û van 
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serhildanan ji çîroka xwe re dike paşxane. Di “Tola Karwên” 
de, Celadet di encama van serhildanan de behsa sirgûnkirina 
karwanekî kurd dike û dîsa serhildan di paşxaneya vê bûyerê de 
cih digire (Bedir-Xan C., 2012: 273). Di şanonameya “Hevind” 
de, Celadet behsa şerê dawî yê serhildana Agiriyê dike û cihê 
qewîmîna vê şanonameyê jî Çiyayê Agiriyê ye (Bedir-Xan C., 
2012: 322-334). Cegerxwîn di “Şehnama Şehîdan” de kesayetên 
van serhildanan wek qehremanên neteweyî nîşan dide û hêvî 
dike ku careke din serê xwe rakin û pêşengiya kurdan bikin 
(Cegerxwîn, 2012: 291-292). Di çîroka xwe ya “Li Goristana 
Amedê” de Osman Sebrî di xewna xwe diçe Diyarbekirê, li 
Derê Çiyê cihê bidarvekirina Şêx Seîd bang lê dike û dibêje, 
“Ey ke’ba qewmiyeta min Şêx Seîdê Kal!” (Sebrî, 2012: 349) 
Nûredîn Ûsif jî di “Keskesor”ê de amaje bi serhildana 1925an 
dike ku di wê serdemê de şervanên kurd dikevin nav bajêr û 
piştî şikestinê vedikişin (Ûsif, 2012: 503). Bi vî awayî derdikeve 
holê ku di Hawarê de her du serhildanên Şêx Seîd û Agiriyê wek 
serhildanên dijî kolonyalîzma dewleta tirk tên nîşandan û wek 
remzê berxwedana gelê kurd û hewldana rizgariya neteweyî tên 
pênasekirin. 

Di vê çarçoveya dîrokî û siyasî de, herçend piştî têkçûna 
serhildanên Şêx Seîd û Agiriyê kovara Hawarê xwest destê xwe 
ji siyasetê bişo û tenê bi karê çandî re jî mijûl bibe, berdewamiya 
desthilata kolonyal û ezmûn û bîranînên nivîskarên Hawarê 
nehişt ku siyaset û tundûtîjî ji rojeva wan derkevin. Ev rastî di 

nivîsa Celadet Alî Bedirxan a bi navê “Gazinda Xencera Min” 
de bi awayekî aşkera derdikeve holê. Lewra, piştî çendîn salan, 
dema Celadet xencera xwe ya jenggirtî ji bo tûjkirina serê 
qelema xwe ji banê kitêbxaneyê derdixe, neçar dibe ku guh bide 
gazindên wê. Xencer bi dûvdirêjî behsa qenciyên xwe dike û 
diyar dike ku bê wî tu tişt, ne ziman, ne xwendin û ne jî nivîsîn 
naçe serî. Ji serdemên dêrîn heta roja îro di parastina hebûn û 
çanda kurdan de behsa rola xwe dike û ji Celadet dixwaze ku jê 
dûr nekeve (Bedir-Xan C., 2012: 179-180).  

Bi dîtina Firat Aydinkaya, Celadet Alî Bedirxan, bi 
vê nivîsê, li hember înkar û asîmîlasyona kurdan tundûtîjiyê 
razyonalîze dike, erkê wê jinûve pênase dike û tundûtîjiyê wek 
bikerekî siyasî yê damezirîner destnîşan dike (Aydınkaya, 2010: 
214). Lewra, herwekî li jorê hat behskirin, li gor paradîgmaya 
dijkolonyal, rizgariya neteweyî bê tundûtîjiyê ne mumkîn e. Ji 
ber vê di kovara Hawarê de, xencer wek sembola tundûtîjiyê 
di gelek deqan de derdikeve pêşberî me. Di çîroka “Gulê” de, 
Gulê bi armanca parastina welatê xwe serê zabitê dijmin bi 
xencerê dibire (Ûsif, 2012: 490). Di gotara “Xwe Binas” de, 
Celadet xortên kurd li ser xencarê dide sondxwarin (Bedir-Xan 
C., 2012: 286). Di şanonameya “Hevind” de, dema dijmin dora 
serhildêrên Çiyayê Agiriyê digirin, kalek dest davêje xencerê 
û li ser xencerê dibêje, “lê xencerê, lê xencerê / Qevdreşê kal 
nezerê / Ez li te geriyam delalê! Çavreşê delalê! Tu kanê, enî 
zêrê kanî” û êrîşî dijmin dike (Bedir-Xan C., 2012: 330). Di 
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çîroka “Ber Tevna Mehfûrê” de, xencera Bengî Axayê şehîd bi 
dîwar ve hilawestî ye, zarokên wî di dema tengî û zîziyê de 
ziyareta xencerê dikin û bavê xwe bi bîr tînin (Bedir-Xan, 2012: 
54). Ev mînak nîşan didin ku di Hawarê de xencer wek sembola 
tundûtîjiyê hêmayeke dijkolonyal e û parêzer û berevanê 
welatekî kolonîkirî ye.
 3. Wêneyê Serdestiya Tirkan di Hawarê de
 Kurdistan herçend ji aliyê çar netewe-dewletên cîran ve 
hatibe kolonîkirin jî di Hawarê de tirk wek kolonyalîstên welat 
tên nîşandan. Nivîskarên Hawarê her tim li dijî sîbera vî dijminê 
serdest di nav têkoşînê de ne û bi wan re diaxivin. Bêguman, 
para serhildanên Şêx Seîd û Agiriyê diyarker e di wê yekê de ka 
çima, ji nav her çar dewletên kolonyal ên Kurdistanê, dewleta 
tirk wek kolonyalîstên welat hatiye hilbijartin. Lewra, nivîskarên 
Hawarê, bi awayek ji awayan, leheng û piştevanên çalak ên van 
her du serhildanan bûn. Loma, di piraniya deqên Hawarê de, 
tirk di van her du serhildanan de êrîşî gund û bajarên kurdan 
dikin, xelkê sirgûn dikin, li çiyayên Kurdistanê şervanên kurd 
dorpêç dikin, serhildêran bi dar ve dikin û xelkê mayî jî birçî û 
tazî dihêlin. 

Di helbesta “Tola Welêt” de, “tirko destê xwe dirêjî welat 
kiriye, xwîn rijandiye, mîr û melayan bi dar ve kiriye û xort û 
xurtan ji nav biriye” (Hawar, 2012: 24). Di şanonameya “Hevind” 
de, dewleta tirk dora Çiyayê Agiriyê girtiye û bi balafirên xwe 
yên cengî bombe davêje ser şervanên kurd (Bedir-xan C., 2012: 

324). Di çîroka “Gulê” ya Nûredîn Ûsif de, leşker êrîşî gundê 
Şadiyan dikin (Ûsif, 2012: 489), di “Keskesor”ê de jî, piştî 
têkçûna serhildana Şêx Seîd, esker wek gurên birçî dikevin nav 
bajêr, hin kesan di cih de dikujin, hin kesan bi dar ve dikin û 
zaro û jinên ducanî jî didin ber singûyan (Ûsif, 2012: 503). 

Ev hemû dîmenên serhildanên Şêx Seîd û Agiriyê ne. Lê 
belê, ji bilî vana, Kamiran Alî Bedirxan di çîroka xwe ya “Eyloyê 
Pîr” de, milmilaneya navbera tirk û kurdan vedigerîne serdemên 
kevintir. Ji ber vê çendê, dema Gurgînê kurê mîrê Cizîra Botan, 
rojekê, di şerekî mezin de zora “tirko” dibe, xelkê Kurdistanê 
bi tevahî pê şa dibin û Mîr dixwaze ji ber vê serkeftina mezin 
diyariyeke biqîmet bide kurê xwe (Bedir-Xan K., 2012: 340). 
Ev jî nîşan dide ku li ber çavên nivîskarên Hawarê tirk ne tenê 
dijminên îro ne, di heman demê de dijminên dîrokî ne jî û heta 
bibêjî li ber çavên wan reş û tarî ne.

Tirk di Hawarê de, bi gotina Louis Althusser, bi amrazên 
xwe yên zext û zordariyê (Althusser, 1989: 28) serdestiyê li 
kurdan dikin. Lewra tirk dewlet in, esker in, jendirme ne, zabit 
in, serleşker in, onbaşî ne, çawîş in, mulazim in, yûzbaşî ne, 
serhosta ne; xwedan top, cebilxane û balafir in, li baregehên xwe 
yên eskerî kurdan dikujin; her tim di nav êrîşê de ne, dema bi 
kurdan re diaxivin bi zimanê xwe yê serdest, bi tirkî, heqaretan 
li wan dikin, dema serhildanên wan ditepisînin alaya xwe ya 
ku nîşaneya serdestiyê ye li ser banên damûdezgehên mîrî bi 
dar ve dikin. Ev jî nîşan dide ku di Hawarê de tirk, wek hêzeke 
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kolonyal, bi hemû sembolên xwe yên çewsîner li ser serê kurdan 
mîna hêmayeke tirs û hişyariyê hatine nîşandan.

Wêneyê serdestiya tirkan di Hawarê de gelek caran 
rasterast, hin caran jî bi riya metaforan hatiye nîşandan. Di 
çarçoveya vê serdestî û bindestiyê de, Cegerxwîn, di fabla xwe 
ya “Serxwebûna Mirîşkan” de, serdestiya tirkan û bindestiya 
kurdan bi hin metaforên watedar berçav dike. Cegerxwîn di vê 
helbestê de mezinên kurdan bi dîkan, şervanên kurd bi mirîşkan 
û gelê kurd jî bi elok, tûtik û qazan sembolîze dike (Cegerxwîn, 
2012: 335-337). Taybetiya van ajelan ew e ku baskê wan heye 
lê nikarin bifirin. Li hember vê, serokê tirkan bi bûm, serleşkerê 
wan bi baz û leşkerên wan jî bi teyran sembolîze dike. Taybetiya 
van ajelan jî ew e ku xwedî bask in û dikarin bifirin. Cegerxwîn 
bi vê hêmaya helbestî, bendebûn û bindestiya kurdan û rewşa 
wan a kolonîkirî, bi nefirînê û serdestî û hukumraniya tirkan jî 
bi şiyana wan a firînê, anku bi hêza wan a kolonyal, destnîşan 
dike. 

Di Hawarê de, tirkî jî nîşaneya serdestiya tirkan e û 
amrazê serkutkirin û heqaretê ye. Ji ber vê, dema tirk bi kurdan 
re diaxivin, bi tirkiyeke tijî ferman û heqaret xîtabî wan dikin. Di 
vê fabla Cegerxwîn de jî, dema dîk (mezinê kurdan) bi armanca 
bidestxistina “îstîqlal”a kurdan amadekariyê dike û dixwaze 
rûbirûyê tirkan bibe, baz bi awayekî amirane jê re dibêje, “Ûlan 
sen nerelisin” “Sizin burda ne iş war” û bi vî awayî tirkiyê wek 
amrazê êrîş û heqaretê bi kar tîne (Cegerxwîn, 2012: 336-337).

Di Hawarê de kesayetiyên ku dewleta tirk temsîl dikin 
xwedan taybetiyên nerênî ne, lewra her tim li kurdan zilm 
dikin, davêjin ser gund û bajaran û wan talan dikin. Di “Tola 
Karwên” de, dema kurdên sirgûnkirî di nav koma muhafizên 
siwarî, jendirme, eskerên reş, onbaşî, çawîş û mulazimek de tên 
birêkirin, esker tajangan diweşînin wan û di cihê tajangan de 
xwîn ji canê wan tê der. Qêrîn, nalîn û axîn ji xelkên karwan 
bilind dibin, lê jendirme dil bi wan naşewitînin û bi tirkî dibêjin, 
“Hey kafir kurd yürü”. Di rê de dema berf û pûk karwan digire, 
mulazim ji bo hespê xwe germ bigire kulavê kalekî jê distîne û 
davêje ser pişta hespê xwe. Bi şev zabit, jendirme û esker xwe 
di bin banekî de dihewînin; lê keç, kur û jinên kurd li derve di 
bin berf û baranê de dimînin. Sibehê çawîş bi tajangan dikeve 
nav karwan û dibîne ku ew kalê ku kulavê wî jê hatibû stendin 
miriye. Dema çawîş vê rûdanê ji mulazim re radigihîne, bi 
tirkiya xwe ya serdest dibêje, “Efendim işte halo / Geberdi gitti 
kalo / Hiç demedi lo lo.” Mulazim jî di bersiva xwe de dibêje, 
“Ulan be” û kêfxweşiya xwe diyar dike. Mulazim û eskerên 
wî wisa ji kurdan nefret dikin ku mirina kurdan ji bo wan cihê 
kêfxweşiyê ye. Ji ber vê, dema xelkê karwan ji westan û bêhaliyê 
di rê de dimînin û dimirin, mulazim pê kêfxweş dibe û dibêje, 
“bi kêmbûna pûran dê bi ser keve tûran.” Loma jî berê xwe dide 
onbaşî, çawîş û eskeran û careke din bi tirkiya xwe ya serdest 
dibêje, “Arkadan yandan sürün düşürün be topdan.” Li ser vê 
fermanê esker bi tajang û şûran dikevin nav karwan û hemûyan 
dikujin (Bedir-Xan C., 2012: 274). 
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Bi vî awayî, Celadet, di vê helbestê de, ji aliyekî ve 
tirkî wek zimanê serdestan ê heqaretkirinê nîşanî me dide, ji 
aliyê din ve balê dikêşe ser hişmendiya bikerên kolonyalîst ku 
ajelên xwe jî ji gelên kolonîkirî çêtir û hêjatir dibînin. Ev jî vê 
gotina Frantz Fanon tîne bîra me ku dibêje kolonyalîst dema 
behsa xelkên kolonîkirî dikin, zimanê ajelnasiyê bi kar tînin û 
her tim ji bo pênasekirina wan, bêjeyên ku peywendiya wan bi 
ajelan re heye bi kar tînin (Fanon, 2001: 40). Di vê helbestê de 
jî mirina zilamê kal bi bêjeya “geberdi” û birêvebirina karwan 
jî bi bêjeya “sürün”ê tê destnîşankirin, ku peywendiya van her 
du bêjeyan jî bi ajelan ve heye. Ji ber vê çendê, Aime Cesaire 
kolonyalîzmê digel objebûnê yek dibîne (Cesaire, 2005: 77) û 
bi vî awayî amaje bi bêvînkirina mirovên kolonîkirî dike.

Celadet Alî Bedirxan, di çîroka “Ber Tevna Mehfûrê” 
de, careke din balê dikêşe ser zilma bikerên kolonyalîst û wek 
çekekî bikaranîna zimanê tirkî li hember xelkê bindest. Di vê 
çîrokê de, Rindê û Zîzê di kargeheke mehfûran de dixebitin. Bi 
tirkî nizanin û serhostayê wan bi tirkî dijûnên wan dide. Dema 
Rindê û Zîzê diaxivin dibêje, “Yine mi lakırdı kurd piçleri.” 
Her du keçik têdigihîjin ku serhosta li wan heqaret dike, lê dîsa 
jî ji neçarî dijûnên wê dadiqurtînin. Ji bilî Rindê û Zîzê keçikên 
din ên kargehê kêm zêde bi tirkî dizanin û Celadet sedema 
hînbûna wan a tirkî bi xweparastinê ve girê dide (Bedir-Xan C., 
2012: 53), lewra tirkî li ser zimanê bikerên kolonyalîst wek çek 
tê bikaranîn û bikerên çewisandî ji bo xwe biparêzin tirkî hîn 

dibin. Wek ku tê dîtin, di vê çîrokê de jî, dema zimanê tirkî wek 
hêmayeke kolonyal arasteyî bikerên bindest dibe, bi hemû hêza 
xwe ya biçûkkirinê di ser serê wan de wek bombeyekê tê xwarê 
û dibe nîşaneya êş û azardanê. 

Celadet Alî Bedirxan, bi navê Herekol Azîzan, di 
hevpeyvîna “Biyaniyekî di Kurdistanê de Çi Dîtine” de li 
ser zimanê rojnamenivîsekî biyanî careke din balê dikêşe ser 
kiryarên leşkerên dewleta tirk û tehdaya wan a li ser gelê kurd. 
Rojnamenivîs diyar dike ku di nav şeş mehên ku li Kurdistanê 
geriyaye gelek bûyerên tirsnak dîtine û destnîşan dike ku rojekê 
di rê de kurdekî kal ê pêncî-şêst salî dibîne ku zarokekî du salî 
di himbêza wî de ye. Di rê de jendirmeyekî tirk ê bîst salî dijûnî 
wî dide û dirêjî wî dike. Bi tajangan lê dixe, lê zilamê kal ji bo 
parastina zarokê biçûk ê di himbêza xwe de li jendirme dinêre 
û digel êşa canê xwe bi rûyê wî de dikene (Azîzan, 2012: 310). 
Herweha ev rojnamenivîs rojekê jî diçe gundekî serdana dostekî 
xwe yê 102 salî. Jendirme bi armanca berhevkirina çekan davêjin 
ser wî gundî. Xortên gund dibin û serê wan winda dikin. Digel 
ku di gund de kêrikek jî nîne bela xwe di zilamê kal jî didin. 
Wî davêjin erdê, pêncî çov li bin lingên wî dixin heta ku xwîn 
ji lingên wî vedizike. Ji ber vê kalo dikeve nav ciyan. Dema 
rojnamenivîs sedema lêdanxwarina wî jê dipirse, pêşî dibêje ji 
ber ku ez kurd im, paşê bi tirs li dora xwe dinêre û dibêje na, ez 
şaş bûm, berê ez kurd bûm, niha ez tirk im. Di vî welatî de her 
kes tirk e. Celadet li ser zimanê rojnamenivîs dîsa bi van gotinên 
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tirkî “Türk en büyük millet, Türkiye’de yaşar Türk, yok başkası” 
balê dikêşe ser serdestiya tirkan û armanca wan a jinavbirina 
kurdan (Azizan, 2012: 309-311). Bi vê ragihandinê Celadet Alî 
Bedirxan rûyê zordar û asîmîleker ê dewleta Tirkiyeyê nîşanî 
me dide ku bi tu awayî tehemulî hebûn û nasnameya kurdan 
nake.
 4. Vejandina Bikerên Çewisandî di Hawarê de û  
 Tolhildan Wek Hêmayeke Dijkolonyal 
 Li ser vejandina bikerên [fa’il] çewisandî û komelên 
kolonîkirî boçûnên ciyawaz hene di nav teorîdanerên 
kolonyalîzmê de. Bi ya Gayatri Spivak, vejandina dengê komên 
bindest û bikerên çewisandî mumkîn nîne (Loomba, 2000: 261). 
Li hember vê, bi nêrîn û helwesta xwe ya erênî, Frantz Fanon 
di nav teorîdanerên dijkolonyal de, bi gotina Albert Memmi, 
wek “pêxemberê cîhana sêyemîn û qehramanê romantîk ê 
hilweşandina koloniyê” derdikeve pêş (Loomba, 2000: 169) 
û baweriya wî bi vejandina bikerên çewisandî heye. Fanon, 
rizgariya ji kolonyalîzmê di çarçoveya neteweyî de mumkîn 
dibîne. Bi dîtina wî tiştê ku çavkaniya xwe ji netewetiyê digire 
ji bo gel rast e û rênîşander e. Ev rastî bilindbûna neteweyê bi 
xwe re tîne û desthilata rejîma kolanyal dilezîne (Fanon, 2001: 
47). Aime Cesaire jî kêşeya bingehîn a gelên kolonîkirî di 
çarçoveya neteweyî de dinirxîne û li dijî wê yekê derdikeve ku 
kêşeyên neteweyî di çarçoveya têkoşînên çînî yan jî têkoşîna li 
dijî kapîtalîzm û sosyalîzmê de bê nirxandin. Lewra, bi dîtina 

wî, têkoşîna çînî nikare kêşeya gelên kolonîkirî çareser bike 
(Cesaire, 2005: 29). 

Di Hawarê de, cara pêşî, Hevindê Sorî neteweyê wek 
hêza rizgariya ji kolonyalîzmê û riya serbestiya gel pênase dike. 
Nivîskar di nivîsa xwe ya “Yeketîman”ê de netewetiyê wek dînê 
gelperestiyê bi nav dike û têkoşerên neteweyî û dijkolonyal ên 
mîna Mustafa Kamil, Sa’d Zexlûl, Yûsif Mazînî, Xaribaldî, 
Waşinxton de Valira, Xandî û Îhsan Nûrî Paşayê serkirdeyê 
serhildana Agiriyê wek pêxemberên vî dînî dide nasîn. Bi dîtina 
wî, pirtûkên pîroz ên vî dînî destûrên serbestî û serbixweyiyê ne 
û dua û wirdên wî jî sirûdên neteweyî ne (Sorî, 2012: 214). Ev 
mijar di jimareya 18an a Hawarê de ji aliyê Celadet Alî Bedirxan 
ve jî tê behskirin. Celadet jî herwekî Hevindê Sorî kurdayetiyê 
wek dînê kurdan dide nîşandan û di bin sernavê “Pendên Ayîna 
Kurdaniyê” de ji bo rizgariyê rê û rêçikan dide ber xortên kurd 
(Bedir-Xan C., 2012: 286). Ne tenê Hevindê Sorî û Celadet, 
nivîskarên Hawarê yên din jî hilweşandina kolonyalîzmê bi 
avakirina nasnameya neteweyî û afirandina lehengên neteweyî 
mumkîn dibînin. Loma jî edebiyata Hawarê ji aliyekî ve 
edebiyata neteweyî ye, ji aliyê din ve jî edebiyateke dijkolonyal 
e. Ji bo vê jî, di gelek deqên Hawarê de, kesayetên edebî di riya 
rizgariya neteweyî û têkbirina desthilata kolonyal a tirkan de bi 
nasnameya xwe ya neteweyî dihesin û bi vê nasnameya kolektîf 
roleke çalak û erênî digêrin. 
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Kesayetên deqên edebî yên Hawarê di çarçoveya rizgariya 
neteweyî de bi deng û rengên xwe yên dijkolonyal derdikevin 
pêş. Nivîskarên Hawarê bi armanca pêgihandina lehengên 
xwe yên neteweyî gelek caran dîmenên çewisandina welat û 
binpêkirina nirxên neteweyî berçav dikin û bi vî awayî ji êş û 
şerpezetiya gel û niştîman kesayetiyên neteweyî yên dijkolonyal 
diafirînin. Ji ber vê jî, nivîskarên Hawarê, di deqên xwe yên 
edebî de, bi rûdanên trajîk zemîna hişyarî û haydariyê amade 
dikin. Bi gotina Fanon, rizgarbûna ji kolonyalîzmê tu caran bê 
haydarî û hişyariyê pêk nayê. Lewra bikerê çewisandî dema ji 
rastiya xwe agahdar dibe, bi çavekî nû li xwe û li derûdora xwe 
dinêre û bi vê nêrîna nû hebûnê ji binî ve diguherîne. Bi vî awayî 
bikerê çewisandî ji temaşevaniyê vediguhere û dibe çalakgerê 
avakirina çarenûsa xwe (Fanon, 2001: 35). Ji ber vê jî, rizgariya 
ji kolonyalîzmê bi afirandina mirovên nû mumkîn dibe ku ev 
mirovên nû bi coşeke têkoşerane rastiya kolonyalîzmê têk dibin 
û serbestiya neteweya bindest misoger dikin. 

Nivîskarên Hawarê, di şikandina hukmê kolonyalîzma 
tirkan de, herî zêde bi xortan re diaxivin. Lewra xort xwedî hêza 
guherînê ne û bi hişyariya wan desthilata kolonyalîst dikare bê 
jinavbirin. Ji ber vê çendê, Celadet Alî Bedirxan di gotara xwe ya 
“Xwe Binas” de bangî xortan dike û di pileya yekem de dixwaze 
çîna xortan rake ser piyan. Nivîskar bi pirsiyarên “Tu kî yî? Ji 
kîjan milet û nîjad î? Zimanê te çi ziman e? Tu berê çawan bûyî? 
Îro di çi halî de yî? Jê çawan dikarî bifilitî?”1 dixwaze haydarî 

û wê hişyariya ku Fanon behs dike pêk bîne. Lewra bersiva 
van pirsiyaran dê xortan bikêşe ser realîteya neteweyî û deriyê 
cîhaneke nû li ber wan veke. Bi dîtina Celadet, xortên kurd di 
roja qewimandinê de (di rewşa kolonyal de) hatine dinyayê û 
divê mirinê bidin ber çavên xwe. Lewra neviyên miletekî kevin, 
yên ku rehê wan digihîje Medan û Ariyan, nabe ku vê bindestiyê 
qebûl bikin. Bi dîtina wî armanca xortan divê rizgariya welat 
û neteweyê be, navê armanca wan divê kurd be, kurdayetî be, 
Kurdistan be. Nivîskar welat wek cesteyekî jihevketî dişayesîne 
û sedema vê jî bi nebûna yekîtiyê ve girê dide (Bedir-Xan C., 
2012: 286). Ji ber vê, dixwaze di kesayetiya xortên kurd de 
mirovên nû biafirîne ku ji nexweşî û kêmasiyên berê azade bin. 

Celadet, di vê hewldana afirandina mirovên nû de, cih 
dide keçên kurd jî. Ji ber vê çendê, di paragrafa dawî ya vê gotarê 
de bang li keçên kurd dike û dibêje, “Keçê! di van gotinan de 
para te ne hindik e, lewra tu yê vî xortî perwerde bikî, pê re bijî 
û pê re bimirî” (Bedir-Xan C., 2012: 290). Bi vî awayî Celadet 
Alî Bedirxan li tenişt xortan rola arîkariyê dide keçên kurd û 
wan jî wek bikerên kara vedîxwîne meydana têkoşînê. Ji ber 
vê jî di gelek deqên edebî yên Hawarê de jin li tenişt xortan 
di têkoşîna neteweyî de cihên xwe digirin û hewl didin ji wan 
kêmtir nemînin.  

Kamiran Alî Bedirxan jî, di gotara xwe ya “Hewekî Hate 
Gotin” de, bangî xortan dike û ji aliyekî ve xortan ji bo têkoşîn 
û parastina welat han dide, ji aliyê din ve rev û sistiyê riswa 
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dike. Bi dîtina Kamiran, di riya welat de mirin “spehî” ye, 
destjêberdan û rev jî “şermezarî” ye. Ji ber vê jî berê xwe dide 
xortên kurd û bi dengekî bilind dibêje, “Sîng û bedena xwe bi 
mêranî û dilxweşî ji welat û jin û zaroyên xwe re bike mertal! 
Rabin… Rabin xortno! Rabin ji bo şerî! Dilê we bila tucar sist 
mebe!!.. Ne mirin lê tirs tehl e.” Kamiran ji bo pêşî li sistbûna 
têkoşîna xortan bigire dibêje “revîn” ne gotineke kurdî ye. Yê 
ku bireve dê jin û zaroyên xwe, welat û namûsa xwe radestî 
dijmin bike, loma jî ji xortan re dibêje: 

Berde, bila sînga te de gulên şerê welatî bibişkivin! 
Ji hejmara dijminan, ji boşbûna wan metirsin!! Xwe 
bavêjin baza êrîşkaran! Bila tirsa ji jînê neêxin dilê 
xwe de!! Dilê we bila geş be, dilê we bila şa be, 
di siha mirinê de azahiya welatî û bext û namûs 
veşartîne. Roja xweşiya Kurdistanê ji siha mirinê dê 
xwe hilavêje. Qedr û mezinahî û nav û deng di siha 
mirinê de veşartîne. (Bedir-Xan K., 2012:378-379) 

Bi vî awayî Kamiran Alî Bedirxan di riya welat de pesnê 
canfîdayan dide û ruhê têkoşînê vedijîne. Ji xwe dema mirov li 
karekterên edebî yên Hawarê dinêre mirov dibîne ku ev karekter 
di bin siha van gotinên Celadet û Kamiran de hatine afirandin 
ku hemû jî bi nasnameya xwe ya neteweyî û bi têkoşeriya xwe 
derdikevin pêş.

Vejandina bikerên çewisandî di Hawarê de li ser rêzikekê 
pêk tê. Pêşî hêzên kolonyal êrîşî gundek, bajarek yan jî komeke 

serhildêr dikin û gelek caran jî bavê kesayetê çîrokê dikujin. 
Bi vî awayî zilm û tehdaya hêzên kolonyalîst bikerê çewisandî 
hişyar dike û di dilê wî de hesta tolhildanê dilivîne. Ev hest 
kesayetê edebî ji bo têkoşînê han dide û bi vî awayî bi armanca 
derkirina dijmin û parastina gel û niştîman xwe fîda dike. Dema 
ev diqewime, mîna ku Celadet jî diyar kiribû, xortên kurd û 
keçên kurd digel hev in û dema lê diqewima keçên kurd jî 
mîna xortên kurd derdikevin pêş û di têkoşînê de ji wan kêmtir 
namînin. Mirov dikare bibêje ku di kovara Hawarê de vejandina 
bikerên çewisandî li ser vê qaydeyê xwe nîşan dide û dengê wan 
di encama vê pêvajoyê de tê bilindkirin. Di vê çarçoveyê de em 
ê niha di deqên edebî yên Hawarê de berê xwe bidin pêvajoya 
vejandina bikerê çewisandî û kesayetên van deqên edebî bidin 
nasîn.  

Rindê û Zîzê her du kesayetên keç ên çîroka Celadet a 
“Ber Tevna Mehfûrê” ne. Di Serhildana Şêx Seîd de dema bavê 
wan tê kuştin her du xwişk digel dayka xwe û birayê xwe yê 
biçûk Gefo li bajêr bi cih dibin. Her du xwişk ji bo dabînkirina 
mesrefên xwendina birayê xwe di kargeha mehfûran de dixebitin. 
Lewra Gefo li ser wesiyeta bavê wan ê şehîd divê bixwîne, 
rêzika dinyayê bigerîne û li hember dijmin wek bikerekî bihêz 
derkeve pêş. Loma zivistanê her du keçik bi cilên xwe yên tenik 
dixebitin û heqaretên serhostayê xwe dadiqurtînin. Dema Zîzêya 
biçûk ji ber sermayê ji kar dikeve, Rindê armanca xebata wan 
jê re diyar dike û Zîzê jî ji bo vê armanca pîroz zêdetir dixebite 
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û pereyên zêdetir qezenc dike. Wek ku tê dîtin her du kesayetên 
keç, ji bo ku birayê wan wek bikerekî bihêz û hişyar rûbirûyê 
dijimin bibe di amadekirina wî de roleke çalak digêrin û erkên 
xwe yên neteweyî bi awayekî serkeftî bi cih tînin.

Di şanonameya “Hevind” de Hevind kurekî biçûk 
e û di nav serhildana Agiriyê de ji bo bergiriya welat ketiye 
nav şervanan. Herçend biçûk be jî, ji armanca serhildanê baş 
têgihîştiye û bi zanîn tevdigere. Di bin top û bombeyan de jî bi 
derûdora xwe re henekan dike û hemûyan bi xwe dikenîne. Bi 
wêrekiya xwe diçe ji çeperên dijmin narincokan berhev dike û 
ji Qeşem û Menîjeyê re dibêje, “Min ji we re sêv berhev kirine.” 
Dema ku hêzên dijmin êrîşî girê ku şervanên kurd lê bi cih bûne 
dikin, li ser daxwaza Serwer Beg, jin û zarok ji çekdaran tên 
veqetandin. Di vê gavê de Hevind, ji bo ku wî jî bikin nav hêzên 
çekdar ji bijîşk re lava dike û bi arîkariya bijîşk dikeve nav 
çekdaran (Bedir-Xan C., 2012: 333). Celadet Alî Bedirxan, bi 
karekterê Hevind, di kesayetiya zarokekî de wêrekiya zilamekî 
gihîştî nîşan dide û zarokên welat jî di berevaniya welat de kara 
û bihêz nîşan dide.

Qeşem û Menîje du karekterên jin in di şanonameyê de 
û digel destgirtiyên xwe, Felemez û Gurgîn, çar sal in li serê 
çiya di nav şer de ne. Her du keç ne di eniya şer de ne, li cihekî 
nîsbeten ewletir in. Dema dengê top û çekan tê, Menîje ji bo 
destgirtiyê xwe digirî, lê Qeşem dil didiyê û dibêje ewên ku şer 
dikin hemû mîna mêr û birayên me ne û bi vî awayî helwesta 

neteweyî tîne bîra wê. Dema leşkerên dijmin nêzî wan dibin, 
ew jî dest davêjin çek û rûbirûyê dijmin dibin. Di vê navê de 
Menîje bi bombeyên balafirên dijmin birîndar dibe. Digel vê 
yekê jî dema çekdar û xelkê sivîl ji hev tên veqetandin, Qeşem û 
Menîje dixwazin bikevin nav çekdaran. Berê xwe didin Lewend 
Axa û dibêjin, “Ma axa em jî ne çekhilgir in. Te bi çavên xwe dît, 
me çawan şer dikir.” Lewend Axa wan himbêz dike û dibêje çek 
nînin. Li ser vê yekê Qeşem dibêje, “Xwezî em keç nebiwana.” 
Qeşem û Menîje jî wek du karekterên jin bi fîdakarî û dilberziya 
xwe derdikevin pêş, ku Celadet bi riya van kesayetan dixwaze 
nîşan bide ku jinên kurd jî di şerê parastina welat de dikarin 
rûbirûyê dijmin bibin û dema pêwîst be bi qehremanî têbikoşin. 

Di şanonameya “Hevind” de Serwer Beg jî kesayetekî 
nimûneyî ye. Sewer Beg fermandarê serhildanê ye, di şerê 
dawî de birîndar dikeve. Her kes dibêje qey miriye, lê çavê xwe 
vedike û dibêje ez hîn nemirime. Berî ku bimire, rênumayiyên 
xwe yên dawî ji bo hevalên xwe radigihîne û ji Qubad re dibêje, 
“Tu kirasê min ê bixwîn bibî dotmama min, kurê min tê de bi 
xwedî bikin, wî zû bigihînin û bêxin xizmeta miletî. Millet 
nikare gelek li hêviyê bimîne. Jê re canfeda û canbêzarin divêtin. 
Ji diya wî re holê bêje” Serwer Beg gotinên xwe yên dawî jî 
weha rêz dike, “Di herderî de mêranî, di herderî de kurdanî, 
lê dijmin serdest, em di herderî de qels û bêkeys, ji lewra di 
herderî de bindest in” (Bedir-Xan C., 2012: 327). Serwer Beg 
bi van gotinên xwe digel ku li bindestî û qelsiya kurdan mikur 
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jî tê, tu caran bêhêvî nabe û hêviya serketinê bi riya kirasê xwe 
yê bixwîn dispêre nifşên paşerojê û bi dengekî berz ji kurê xwe 
re wêrekî û têkoşîna xwe mîrat dihêle, herweha wek bikerekî 
neteweyî rola perwerdekirina kurê xwe jî dispêre jina xwe û bi 
vî awayî mêr û jin û zarok di riya serkeftinê de dibin pişkdarên 
rizgariya neteweyî.

Di kovara Hawarê de, Nûredîn Ûsif jî gelek serkeftî ye 
ji bo afirandina kesayetiyên neteweyî. Di çîroka “Gulê”de bi du 
kesayetên balkêş derdikeve pêşiya me. Gulêya kesayeta sereke 
ya çîrokê ji gundê Şadiyan e. Berî çend salan bavê wê bi zor ew 
daye mêrekî. Li ser vê, Gulê mêrê xwe dikuje û bi pey Qoçoyê 
rêbir dikeve. Ji ber vê çendê, gundî bi çavekî nebaş li Gulê 
dinêrin û jê re dibêjin “Gula qehpik! Gula bênamûs!”. Gelek 
caran Qoço wê davêje ber tajangan, lê ji ber ku Gulê xwe bi wî 
disitirîne dengê xwe nake û pê razî ye. Dema esker dor li gundê 
Şadiyan digirin, ew jî bi armanca berevaniya gundê xwe digel 
Qoço û gundiyan çek hildigire. Dema dijmin nêzîk dibin, Gulê 
ji bo parastina welatê xwe û Qoçoyê parêzvanê xwe li çareyekê 
digere, destê xwe davêje xencerê û winda dibe. Qoço digel çil 
gundiyî di kemînê de li benda dijmin in. Wê gavê zêrevanek 
dibêje yek tê ji aliyê dijmin ve. Her kes dibêje “Gula qehpik” 
em xistin kemînê. Qoço ji neçarî tifinga xwe dirêjî wê dike û wê 
dikuje. Piştî demekê têdigihîjin ku Gulê bi dizî çûye bin konê 
zabitê dijmin û serê wî ji laşê wî biriye. Ji ber vê çendê, Qoço 
dibêje, “We bi min gunehê paşîn da kirin, ji Gula qehpik re me 

qehpîtî kir!” 
Kesayetê duyem ê çîrokê jî Qoço ye. Dema dijmin dor 

li gundê Şadiyan digirin, digel heşt zilamên xwe tê gund û ji 
gundiyan re dibêje, “Gundîno! Ev panzde sal in ko ez gunehan 
dikim. Xelkê dikujim. Xerabiyê dikim. Ji bo avêtina gunehên 
xwe ji ser xwe min sond xwar ko dijmin ji welêt derêxim” 
(Ûsif, 2012: 489-490). Bi vî awayî Nûredîn Ûsif ji du kesayetên 
gunehkar du lehengên neteweyî diafirîne û di çarçoveya rewabûna 
berevaniya welat û derkirina eskerên dagirker de kesayetiyên 
nerênî yên civakî vediguherîne û rewabûnê dibexşîne wan. Di 
vê çîrokê de, ne ku dagirkeriya dijmin bikerên bindest bêdeng 
dike, berevajî zemîna veguherîna van kesayetên nerînî amade 
dike dengê wan bilindtir dike.

Di çîroka “Hevîna Perîxanê” de lehenga çîrokê Perîxan e. 
Hêj di diwazdeh saliya xwe de li hember romiyan kîneke wê ya 
venekuştî, kûr û bêpayan heye. Dema digel hevala xwe Eyşeyê 
di baxçe de dileyîze ew dibe eskerê kurd, Eyşe jî dibe eskerê 
romî. Ji ber vê kîna xwe ya kûr bi kevir û dar û sîlan tê Eyşeyê 
û ji bîr dike ku ev lîstik e. Dema ku Eyşeyê têk dibe, dirûşmên 
neteweyî berz dike û dibêje, “her bijî kurd! Her bijî Kurdistan”. 
Perîxan, ji ber ku tu kurên wî nînin, ji aliyê Mûsa Beg ve wek 
kurekî hatiye xwedîkirin. Her şev dema bavê wê keça xwe dike 
himbêza xwe, li çavên wê dinêre û jê re dibêje ez di çavên te de 
qedera Kurdistanê û bicihanîna hêviyên xwe dibînim. Mûsa Beg 
ji bo serbestî û serbilindiya gelê xwe civateke veşartî digerîne 
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û dema dijmin pê dihesin, wî dibin baregeha eskerî û dikujin. 
Piştî kuştina wî, Perîxan şîretên bavê xwe tîne bîra xwe û ji bo 
hildana tola wî û welat dide ser şopa bavê xwe. Piştî ku xwendina 
xwe temam dike, dibe endameke çalak a civata bavê xwe û di 
rojeke cejna romiyan de, dema civat biryara kuştina serdarê 
dijmin, hakimê Kurdistanê, dide, wek canbêzar Perîxan xwe 
davêje meydanê. Roja cejnê cilên xwe yên hevrîşim û spî li xwe 
dike, bombeyek dike bin kulîlkan û li ser navê xelkê bajêr diçe 
pêşwazîkirina serekê dijmin. Dema Perîxan nêzîkî hakim dibe 
bombeyê diteqîne û xwe û hakim dikuje. Piştî demekê, hevalên 
Perîxanê tên meydanê cihê bombeyê. Hinekî erdê dikolin dibînin 
ku laşê Perîxanê li ser laşê hakim e û pencên wê li dora histûyê 
wî kilît bûne (Ûsif, 2012: 622-624). Nûredîn Ûsif bi kesayeta 
Perîxanê jinên kurd ewçend bihêz nîşan dide ku bi zanîn, hêz 
û wêrekiya xwe dikarin hakimê kolonyal ê Kurdistanê ji nav 
bibin û serê miletê xwe pê bilind bikin. Ji vî aliyî ve Perîxan di 
nav kesayetên edebî yên Hawarê de kesayetiya herî bihêz e û di 
çarçoveya dijberiya kolonyalîzmê de mînakeke serkeftî ye.

Kamiran Alî Bedirxan jî di çîrokên xwe de kesayetên 
têkoşer ên dijkolonyal diafirîne. Di çîroka “Lawikê Min” de, 
dema serhildan dest pê dike, Gurgîn, digel ku nû zewiciye jî, 
dest davêje çeka xwe diçe bereya şer. Di vê maweyê de jina 
wî kurekî tîne. Gurgîn rojekê bi destê xwe yê xwînî tê malê, 
kurê xwe ji dergûşê derdixe û dibêje, “Tacîn! Dilê te ji bona 
arîkariya Kurdistanê ye. Xwîna te ji bona şer û rijandinê ye.” Di 

ser vê bûyerê re pênc sal derbas dibin. Rojekê Tacînê pênc salî 
ji diya xwe re dibêje, “dayê ji bavê min re binivîse ku ez mezin 
bûme, dilê min ji bo hezkirina Kurdistanê hildavêje, xurtiya min 
ji bo arîkariya Kurdistanê ye, xwîna min ji bo şer û rijandinê ye” 
(Bedir-Xan K., 2012: 61-62). Herwekî diyar e di vê çîrokê de 
Gurgîn şervanê roja îro ye û Tacîn jî bi van gotinên xwe nîşan 
dide ku jî paşerojê ew dê cihê bavê xwe bigire û dirêje bide 
xebata rizgariyê. Gotinên weha hişmendane li ser zimanê kurekî 
pênc salî ji aliyê hunerî ve kêşedar be jî, nimûneyeke balkêş e ji 
bo nîşandana vîna bihêz a xelkê Kurdistanê. 

Di çîroka “Mêrê Min di Şerî de ye” de jî serhildan û şerê 
welat di roja daweta Zîn û Zendên ku deh sal in evîndarên hev 
in dest pê dike. Zend tenê şevekê bi jina xwe re dimîne û serê 
sibehê zû di saet şeşan de digel çil xortên kurd diçe bereya şer. 
Di şeveke sar û tarî de bêriya jina xwe dike, tifinga xwe dide 
hevalê xwe û diçe mala xwe. Li derî dixe, dibêje “ez Zend 
im, mêrê te me.” Zîn derî vedike û bi çavekî sar û tehl jê re 
dibêje, “mêrê min Zend bi welatiyên xwe ve di şerî de ye!” û 
derî digire (Bedir-Xan K., 2012: 95). Helwesta Zînê hişmendî û 
dilqehîmiya jina kurd nîşan dide ku parastina welat di ser hestên 
xwe yên takekesî de digire.

Di çîroka “Du Egîd” de, Kamiran Alî Bedirxan behsa 
du egîdên kurd ên bênav dike. Ev her du şervan piştî şikestina 
serhildanê dîl dikevin. Li hember vê, şervanek mirinê ji 
qebûlkirina vê rewşê baştir dibîne. Hevalê wî jê re dibêje eger 
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jin û zarokên min nebûna min jî dixwest ez bimirim. Şervanê 
aza ji hevalê xwe re dibêje, “Jin û zarok çi ne? Di dilê min 
de pêteke bilintir heye, piştî welatê min winda bû qîmeta tiştek 
nîne.” Herweha ji hevalê xwe dixwaze ku dema bimire laşê 
wî bi xwe re bibe û wî li erdê Kurdistanê veşêre. “Kolosê min 
dane ser sînga min, tifînga min bide destê min û xencera min 
bêxe ber pişta min.” Ji hevalê xwe re diyar dike ku ew dê wek 
nobetdarekî di gorê de bimîne heta dengê topan û şehîna hespan 
bê wî. Lewra egîdên kurdan dema di ser gora wî re derbas bibin, 
ew dê bi çekên xwe ji gorê derkeve ji bo stendina welatê xwe 
tevî wan bibe (Bedir-Xan K., 2012: 27). Bi vî awayî Kamiran 
Alî Bedirxan di serdema têkçûnê de jî hêviyên kesayetên xwe 
zindî dihêle û tolhildana bavan vediguhezîne kuran.

Di gotara dijkolonyal a Hawarê de tolhildan cihekî 
girîng digire. Lewra nivîskarên Hawarê ji ber şikandina her du 
serhildanên Şêx Seîd û Agiriyê li hember dewleta tirk di nav hêrs 
û kîneke kûr de ne. Wekî ku li jorê hat dîtin piraniya kesayetên 
edebî yên Hawarê wek tolhilderên şikestina serhildanên kurdan 
derdikevin pêşberî me. Lê ne tenê kesayetên edebî, gul û kulîlkên 
Kurdistanê jî di hildana tola kurd û Kurdistanê de beşdariya 
kesayetên edebî dikin. Di çîroka “Dildiziya Gulekê” ya Kamiran 
Alî Bedirxan de, şevekê, zabitekî dijmin digel delala xwe di nav 
parîzeke Diyarbekirê de digerin. Ev parîz li serê kortalek e ku 
Şêx Seîd û hevalên wî tê de hatine veşartin. Di nav vê parîza 
mezin de sosin, rihan, lale, binefş û kulîlkên curbicur hene. Her 

şev guleke vê parîzê vedibe û gava destekî biyanî jî dirêjî wê 
dibe pelên gulê tên hev. Zabitê dijmin wek nîşaneya serdestî û 
çewsîneriyê, dema di nava parîzê de digere bi gavên hişk pê li 
çîmen û bihnûniyan dike. Ji ber vê hêşinahiyên zirav dişkên û 
pelên kulîlkan ji hev dikevin. Zabit tê ber vê gulê û dest davêjê. 
Gul dil dike xwe rabigire, lê zabit wê diçine. Di destê wî de gul 
sînga xwe vedike û xwe geş dike; lê dema zabit û delaliya xwe 
wê bêhn dikin di cih de dimirin. Bi dîtina Kamiran, tenê kesên 
ku di şerê welat de beşdarî kirine dildiziya wê gulê dizanin, 
lewra ev gul nîşaneya hêviyên Kurdistanê ye, di nav her pelekê 
wê de hezaran axên birîndaran, hezaran evdên şehîdan, hezaran 
hêstirên sêwî û jinebiyan û hezeran şînên welatiyan di xew de 
ne (Bedir-Xan K., 2012: 69-70). Ji ber vê jî di amadenebûna 
şervanên kurd de erka tolhildanê digirin ser milên xwe û ew 
jî herwek şervanên kurd peyama qebûlnekirina rewşa kolonyal 
radigihînin.

Di çîroka Telet Qedûr ya “Kulîlkên ko ji Kurdistanê Tên” 
de jî, kulîlkên çiyayên Kurdistanê wek hêmayeke neteweyî 
derdikevin pêş. Di vê çîrokê de, her sal kulîlk li derekê dicivin 
behsa karekî xwe yê baş dikin û di encamê de kîjanê karekî 
baştir kiribe ew tê padaştkirin. Di roja civînê de hemû kulîlk 
tên, lê Nêrgis, Beybûn û Xecxecok ne amade ne. Piştî demekê 
ev her sê kulîlk bi xwêdayî dikevin hundir. Dema sedemê 
derengmayînê ji wan tê pirsîn, lêborîna xwe dixwazin û diyar 
dikin ku ji dereke gelek dûr, ji çiyayên Kurdistanê hatine. Li 
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wê derê rastî sê cendekên xortên kurd hatine ku di riya welat û 
miletê xwe de bi şeref û rûmet hatine kuştin. Ji ber vê jî ji wan 
re sih çê kirine heta ku hevalên wan hatine û ew veşartine. Li ser 
vê gotina wan, kulîlkên din radibin wan didin ser milên xwe, ji 
wan re çepikan lê dixin û padaşta salê didine wan (Qedûr, 2012: 
506). Di vê çîrokê de jî bi rêzgirtina şehîdên Kurdistanê kulîlk 
di berevaniya welat de aliyê xwe diyar dikin û dibin wesîleya 
derbirîna fîdakariya şervanên kurd.

Ev mînak nîşan didin ku tolhildan, wek hêmayeke 
dijkolonyal, nîşaneya zindîbûna kesayetên edebî yên kovara 
Hawarê derdikeve pêşberî me û hesta tolhildanê wek hêza 
têkoşîna li hember desthilata kolonyal, di bilindkirina dengê 
bikerên çewisandî de roleke girîng digêre.
 5. Li Hember Zanista Kolanyal Danîna Zanista   
 Dijkolonyal di Hawarê de
 Em ji Michel Foucault û Edwar Said dizanin ku zanist ne 
tiştekî bêguneh e û bi kûrahî bi karên siyasî û desthilatdariyê 
ve girêdayî ye (Loomba, 2000: 64). Said zanistê wek baskê 
pêşeng ê kolonyalîzmê pênase dike û bi dîtina wî, ev zanista ku 
jê re dibêje oryantalîzm di bin xizmeta berdewamiya desthilata 
kolonyal de kar dike û bi tu awayî ne objektîv e (Said, 1991: 
320). Lewra qadên zanistî di bin karîgeriya komel, çalakiyên 
çandî, xwendingeh, pirtûkxane û hukumetan de dimînin; ji ber 
vê jî ne berhemên zanistî, ne jî yên fîktîf “azad” nînin û bi niyet, 
girîmane (fereziye) û xiyalên desthilatdaran ve sînorkirî ne 

(Said, 1991: 320).  
Zanista ku bi destê Rojava li hember Rojhilat hat bikaranîn, 

bi berbelavbûna pergala dewletên neteweyî re, ji aliyê hemû 
desthilatdarên serdest ve li hember netewe û mirovên bindest 
hat bikaranîn û, bi riya amrazên îdeolîk ên mîna xwendingeh, 
çapemenî û pergalên polîtîk ên dewletê (Althusser, 1989:29), 
wek çekeke veşartî li beramber gelên kolonîkirî hat bikaranîn. 
Lewra tundûtûjiya kolonyal xwedî rehendên “epîstemîk” bû û bi 
êrîşkirina ser çand, fikir û nirxên gelên kolonîkirî, pêgeha xwe 
bihêztir dikir (Loomba, 2000: 75). Ji ber vê, ne tenê di qadên şer 
de divê di qadên zanistî de jî gelên bindest li xwe varqiliyana û 
li hember van êrîşên zanistî yên serdestan berevaniya hebûn û 
kerameta xwe bikirana.

Dewleta Tirkiyeyê jî piştî ku serhildanên kurdan serkut 
kirin û di warê eskerî de pêgeha xwe xurt kir, li gor bernameya 
asîmîlasyona netewe-dewleteke serdest, bi amrazên xwe yên 
asîmîlasyonê rûbirûyê komela kurdî bû. Bi vê armancê kurdî hat 
qedexekirin û bi riya xwendingehan tirkî wek çekekê li beramber 
zimanê kurdî hat bicihkirin. Ji bilî vê, dewletê bi riya dezgehên 
xwe yên “zanistî”, wek Dezgeha Zimanê Tirkî û Dezgeha Dîroka 
Tirkî, di bin navê zanistê de dîrok, ziman, hebûn û nasnameya 
kurdan înkar kir û bi amrazên xwe yên îdeolojîk, bi awayekî 
tund êrîşî kurdan kir. Li hember vê rewşê, Celadet Alî Bedirxan 
jî, bi geşkirina zimanê kurdî û danîna alfabeyeke nû, kurdî kir 
mertal li hember zimanê fermî yê asîmîleker (Aydınkaya, 2010: 
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212) û bi vî awayî Hawar wek dezgeheke dijkolonyal derxist 
pêşiya dezgehên “zanistî” yên kolonyal. 

Di Hawarê de eger “xencer” sembola tundûtîjiya 
dijkolonyal be, “qelem” jî wek sembola hişyarkirina li hember 
zanista kolanyal derdikeve pêş. Lewra piştî şikestina serhildanên 
kurdan em dibînin ku Celadet û hevalên xwe ji xencerê zêdetir 
berê xwe didin qelemê û bi riya qelemê dixwazin dijberiya 
kolonyalîzma dewleta tirk bikin. Jixwe di nivîsa “Gazinda 
Xencera Min” de, Celadet Alî Bedirxan, li ser zimanê xencerê, 
zêdetir rola qelemê destnîşan dike û di navbera xencer û qelemê 
de tercîha xwe diyar dike. Herwekî ku dibêje, bi riya qelemê 
dixwaze miletê xwe bi xwendin û nivîsandinê, bi kurmanciyê 
vejîne, miletê xwe bike xwedan zanîn û bi vê rêgehê bigihîje 
armanca xwe. Madem zimanê kurdan tê înkarkirin, bi nebûna 
nivîs û pirtûkan di çavê kurdan de tê kêmkirin û tenê wek 
zimanê axiftin û danûstendinê tê nîşandan (Bedir-Xan C., 2012: 
180), divê kurdî bê geşkirin û pêşvebirin da ku bikare çanda 
kurdan biparêze, rê li ber dagirkeran bigire, ku nekarin bi ziman 
û zanista xwe ya îdeolojîk hişmendiya gel bimehînin.

Bi dîtina Celadet, ev êrîş û bênirxkirinên “zanistî” divê 
bi riya xwendin û zanîneke din bên jinavbirin û bi geşkirina 
zimanê kurdî bên pûçkirin. Di vê çarçoveyê de, Celadet, di 
gotara xwe ya “Zilamek û Zimanek” de, bi kesayetiya Elyêzer 
bîn Yehûda behsa çîroka vejandina zimanê mirî yê Îbranî dike 
ku bi ked û hişmendiya kesekî dibe zimanê miletekî (Azîzan, 

2012: 669). Bi vî awayî, Celadet peywendiya ziman û vejandina 
neteweyekê berçav dike û kurdiyê dike navenda vejandina 
neteweya kurd. Her di vê çarçoveyê de dema ku li Tirkiyeyê 
zimanê kurdî tê qedexekirin, ji Mustefa Kemal re nameyekê 
dişîne û bi argumentên zanistî berevaniya zimanê kurdî dike û 
îdia dike ku kurdî ji gelek aliyan ve ji tirkî pêşketîtir e û nabe ku 
kurdî bi riya zimanê tirkî bê kuştin.

Di gelek deqên Hawarê de “xwendin, kitêb, zanîn û 
ziman” wek riyeke têkoşîna li hember dagirkeriyê tên nîşandan. 
Eger ev amraz di destê kolonyalîstan de wek amrazên îdeolojiya 
dagirkeriyê bên bikaranîn, di destê nivîskarên Hawarê de 
wek amrazên berevanî û tolhildanê derdikevin pêş. Loma jî 
nivîskarên Hawarê xwendin û zanînê gelek caran digel sembolên 
tundûtîjiyê bi kar tînin û di riya vekirina tola welat de zanînê 
dikin pişkdarê xencerê. Di “Helbesta Tola Welêt” de, helbestvan 
ji bo tolhildanê dibêje, “divê ez bixwînim, bibim mezin û zana, 
piştî wî bibim mêrkujekî binavûdeng, top û tifing hilgirim û tola 
welat vekim” (Hawar, 2012:24). Di çîroka “Ber Tevna Mehfûrê 
de”, Bengî Axa, berî ku ji aliyê dewletê ve bê kuştin, wesiyet 
dike ku kurê wî Gefo bixwîne û tola bav û welatiyên xwe 
bistîne. Ji bo vê armancê her du keçên Bengî Axa di nav mercên 
dijwar de kar dikin da ku mesrefa xwendina birayê xwe dabîn 
bikin û bi zanabûna wî tola bav û bira û welatê xwe hilînin. Di 
çîrokê de li ser zimanê Rindêya keça Bengî Axa tê diyarkirin ku 
eger kekê wan Zinar qenc bixwenda, roja ku eskerên Kurdan bi 
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ser Diyarbekirê ve girtin nedihişt esker bibin çend bir û biçin 
bajarên din. Ji ber vê jî Rindê berê xwe dide Gefoyê birayê xwe 
yê biçûk û dibêje bixwîne û welat serbixwe bike (Bedir-Xan C., 
2012: 53). Di çîroka “Hevîna Perîxanê” de jî dema bavê wê ji 
aliyê eskeran ve tê kuştin, Perîxan bi armanca tolhildana bavê 
xwe diçe kitêbxaneya bavê xwe û, piştî şeş salan bi temamkirina 
xwendina xwe, dibe endameke kara ya civata bavê xwe û di 
cejneke romiyan de serekê wan ê li Kurdistanê dikuje (Ûsif, 
2012: 624).

Ji van nimûneyan tê fêmkirin ku di kovara Hawarê de 
xwendin û zanîn bi armanca berevaniya welat û tolhildan û 
raqewirandina dijminê dagirker tê pêşniyazkirin. Jixwe di 
dirûşma Hawarê de jî hatiye, “Hawar dengê zanînê ye. Zanîn 
xwe nasîn e, xwe nasîn ji me re rêya felat û xweşiyê vedike” 
(Hawar, 2012: 10). Ev jî nîşan dide ku zanîn di Hawarê de, wek 
riyeke rizgariyê tê nîşandan û ji bo ferqkirina rewşa kolonyal 
a Kurdistanê û azadkirina wê wek mercek tê danîn. Ji ber vê 
têgihiştina kovarê û rola wê ya girîng, Hawar ji aliyê dewleta 
tirk ve û bi îmzeya Mistefa Kemal wek weşaneke “muzir” tê 
nîşandan û ketina wê ya nav Tirkiyeyê tê qedexekirin (Akturk, 
2012: 13).
 Encam
 Kovara Hawarê di encama dabeşkirina Kurdistanê û 
serkutkirina her du serhildanên Şêx Seîd û Agiriyê de derdikeve. 
Damezirîner û nivîskarên Hawarê, piştî van şikestinên siyasî, bi 

riya edebiyatê bal dikêşin ser rewşa kolonyal a Kurdistanê û li 
dijî desthilata dewleta Tirkiyeyê bi gotara xwe ya dijkolonyal 
derdikevin pêş. Damezirînerê kovarê Celadet Alî Bedirxan 
û birayê wî Kamiran Alî Bedirxan xwedan roleke sereke ne 
di berçavkirina gotara dijkolonyal a Hawarê de. Ji bilî wan, 
nivîskarên wek Nûredîn Ûsif, Cegerxwîn, Osman Sebrî, Telet 
Qedûr Hecî Elî Begzade û Hevindê Sorî jî li ser rêça wan di 
gotara dijkolonyal a kovara Hawarê de beşdarî dikin.

Nivîskarên Hawarê Kurdistanê di nav rewşeke kolonyal 
de pêşkêş dikin. Dewleta Tirk bi hemû hêza xwe ya serkutker êrîşî 
gund û bajarên kurdan dike, serhildêrên kurdan bi tundî tepeser 
dike û bi leşkerên xwe yên zordest zulm û zorê li xelkê dike. Li 
hember vê tundûtîjiya dewleta tirk a li ser kurdan, nivîskarên 
Hawarê berxwedanê wek erkekî niştimanî û neteweyî dibînin 
û bikaranîna tundûtîjiyê li hember hêza kolonyal a dewleta 
Tirkiyeyê rewa dikin. Wek nîşaneya rewakirina vê tundûtîjiyê jî, 
“xencer” di kovarê de roleke kara digêre û gelek caran qelema 
wan di pesindana vê xencera kurdparêz de tê bikaranîn. 

Dewleta Tirkiyeyê û kesayetên tirk, wek dagirkerên 
Kurdistanê, xwedan wêneyekî nerînî ne di Hawarê de. Dewlet 
bi amrazên xwe yên zext û jinavbirinê li ser hebûna kurdan û 
welatê wan metirsiyeke mezin çê dike. Kesayetên tirk ên ku di 
deqên edebî yên Hawarê de jî cih digirin yan leşker in yan jî 
rêvebir in. Ev kesayet, wek nûnerên hêza kolonyal a Dewleta 
Tirk, ne tenê bi hêza xwe ya leşkerî, bi zimanên xwe yên serdest 
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jî kurdan diçewisînin. Ji ber vê, dema ku rûbirûyê kurdan dibin, 
bi tirkiyeke tijî ferman diaxivin û bi her awayî xwe li ser wan 
zal dikin. 

Nivîskarên Hawarê hilweşandina hukmê kolonyal di 
geşkirina hişmendiya neteweyî de dibînin. Ji bo çêkirina vê 
hişmendiyê jî hewl didin rûdanên trajîk ên sitemkariya li ser 
kurdan berçav bikin, dengên bikerên çewisandî bilind bikin û bi 
riya van kesayetên hişyar hêz bidin berxwedanê. Ji ber vê, hemû 
kesayetên edebî yên Hawarê wek nûnerên neteweyeke bindest 
ji bo hişyarkirina endamên neteweyê wek kesayetên nimûneyî 
hatine hilbijartin. Di nav vê çarçoveya nûnertiya neteweyî de, ne 
tenê xortên kurd, keç û zarokên kurdan heta kulîlkên Kurdistanê 
jî erkê xwe bi cih tînin. Loma jî Serwer Beg û Hevindê Celadet, 
Perîxan û Gulêya Nûredîn Ûsif û kulîlkên Kamiran Alî Bedixan 
û Telet Qedûr wek cengawerên edebiyata Hawarê derdikevin 
pêş.

Têkoşîna li hember kolonyalîzma Dewleta Tirk, di Hawarê 
de, ne tenê bi riya şerê çekdarî, bi zanîn û xwendinê jî tê kirin. 
Lewra kolonyalîzma dewleta tirk ne tenê bi tundûtîjiyê, bi riya 
biamrazkirina (enstrûmentalîzekirin) zanînê jî xwe nîşan dide. 
Qedexekirina kurdî, bêrûmetkirina dîrok û nasnameya kurdan û 
belavkirina zimanê tirkî di nav kurdan de dibe sedem ku Celadet 
û hevalên xwe jî li hember zanîna kolonyal zanîneke dijkolonyal 
li nav gelê kurd belav bikin û bi riya xwendin û hînbûna zimanê 
kurdî vê êrîşê pûç bikin. Ji ber vê çendê jî di Hawarê de “zanîn” 

xwedan naverokeke siyasî ye, şêweyekî têkoşîna neteweyî ye û 
ji bo parastina neteweyê ji xencerê girîngtir e.

NOT
1Mirov dibêje qey ev gotar wek alternatîva “Ey Tük Gençliği”ya Atatürk hatiye nivîsin.
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Hawar Dergisinde Egemen Türk İmajı ve 
Anti-Kolonyal Söylem

Zülküf ERGÜN*
Çeviren: Mesut Arslan

 1. Giriş

On dokuzuncu yüzyılda Osmanlı Devleti’nde, özellikle de 
Balkan bölgesinde baş gösteren ulusal ayaklanmalardan 

sonra Kürtler de harekete geçer. İlk olarak Hacî Qadirê Koyî 
bu yeni dönemin sözcülüğünü yapar ve Kürt edebiyatında anti-
kolonyal söylemin ilk sesi olur. Hacî, Kürdistan’ı “ezilmiş ve 
bastırılmış” bir ülke olarak tanımlar ve Kürtlere bağımsızlık 
yolunu gösterir. Bu zemin üzerinde İkinci Meşrutiyet sonrasında 
İstanbul’daki Kürt aydın ve aktivistleri cemiyet, dergi ve 
gazeteler vasıtasıyla siyasi ve toplumsal bir irade oluşturmak 
ve halka öncülük etmek isterler. Bu gayretler işe yaramaz ve 
Birinci Dünya Savaşı sonunda Kürt ülkesi dört ulus-devlet 
arasında paylaşılır. Modern anlamda sömürge bir ülke haline 
gelen Kürdistan’ın bütün tarihî, sosyal ve kültürel kodları dört 

*Mardin Artuklu Üniversitesi, Yaşayan Diller Enstitüsü, 
Kürt Dili ve Kültürü Anabilim Dalı
zulkufergun@artuklu.edu.tr

egemen ulusal devletin yasaklama ve asimilasyon çarklarına 
takılır.
 Bu durum karşısında Türkiye’de bir dizi sonuçsuz 
başkaldırı gerçekleşir ve her başkaldırının sonunda Kürtlere ve 
ülkelerine dönük baskı ve tehditler artarak devam eder. Böylesi 
bir ortamda Kürtlerin siyasal, toplumsal ve entelektüel öncüleri 
çaresiz sürgün yolunu tutar; canlarını kurtarmak ve mücadele 
imkânı bulmak için ülkeyi terk ederler. Hawar dergisi böylesi 
bir siyasi atmosferde, sürgündeki siyasi aktivistler tarafından 
Fransız yönetimi altındaki Suriye’nin başkenti Şam’da yayın 
hayatına başlar. Derginin kurucusu Celadet Alî Bedirxan 
ve kardeşi Kamiran Alî Bedirxan, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluşundan evvel Kemalistler tarafından haklarında idam 
cezası çıkarılması sebebiyle gizlice Türkiye’den ayrılırlar. Her 
iki kardeş önce Avrupa’ya gider, birkaç yıl sonra da Suriye ve 
Lübnan’a gelip yerleşirler. Hawar dergisinin diğer yazarları 
da birkaç istisna dışında çoğunluğu Şeyh Said başkaldırısının 
kırılmasından sonra ülkelerinden kaçıp Fransız idaresi altında 
nispeten özgür bir yer olan Suriye’ye yerleşen kişilerdir.  
 Hawar dergisi, bu zor şartlar altında, siyasi alanda amacına 
ulaşamamış politik şahsiyetlerin elinde ulusal edebiyatın 
sözcüsü, Kürt ulusunun arzu ve isteklerinin sürdürücüsü olur. 
Bu nedenle Hawar’ın yazarları, Türk/Rom devletinin Kürtler ve 
Kürdistan üzerindeki egemenlik ve zulmünü sürekli ifşa etmek 
suretiyle halkın öfke ve iradesini canlı tuttular. Hawar, makale, 
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şiir, öykü, piyes, deneme ve söyleşileri ile bir yandan ulusal 
bilinci canlandırırken öte yandan halkın kin ve öfkesini Türk 
sömürgeci iktidarına yöneltir ve Kürdistan’ı sömürgeleştirilmiş 
bir ülke, Kürtleri ise ezilmiş ve bastırılmış bir halk olarak 
tanımlar. Bu sebeplerden dolayı, biz de bu çalışmada kolonyalizm 
araştırma ve teorileri perspektifinden, Hawar’da Kürdistan’ın 
kolonyal hali, Türk devlet egemenliğinin görünümü, sindirilmiş 
öznelerin diriltilişi, kolonyal bilginin kılıcı karşısında anti-
kolonyal bilginin kalkanının inşası üzerinde durarak Hawar’da 
anti-kolonyal söylemi gözler önüne sermeye çalışacağız. 
 2. Kolonileştirilmiş Bir Ülke Olarak Kürdistan ve  
 Şiddetin Meşruiyeti
 Eğer kolonyalizmi başka insanların ülke ve mallarının 
işgal ve kontrolü; bir ülkenin siyasi ve kültürel sistemine 
müdahale olarak tanımlarsak (Loomba, 2000: 19), hiç şüphesiz 
Kürdistan ve Kürt halkının durumu kolonyalizm ile izah 
edilebilir. Zira Aime Cesaire’in de belirttiği gibi kolonileştirilmiş 
halklar “öz suları çekilip tüketilmiş, kültürleri ayaklar altında 
çiğnenmiş, kurumları yıkılmış, toprakları zapt edilmiş, dinleri 
darmadağın edilmiş, muhteşem sanat eserleri yok edilmiş, 
olağanüstü imkânları ortadan kaldırılmış toplumlar”dır 
(Cesaire, 2005: 78). Bu sözler gösteriyor ki kolonyalizm yalnız 
Avrupalı ülkelerin Asya ve Afrika ülkelerine karşı tarihi bir 
deneyiminden ibaret değil, egemen bir gücün bir halk ve ülkeyi 
ezmek ve güçsüzleştirmek için kullandığı bir uygulama tarzıdır. 

Bu nedenle sömürgeciliğin mevcudiyeti belirli bir zaman veya 
devletle sınırlanamaz, o daha ziyade içeriği ve muamele tarzı 
ile tanımlanmalı. Bu nedenle Amerikalı sosyolog Michael 
Hechter iç kolonyalizmden söz eder ve bu kolonyalizme karşı 
mücadeleyi de ulusçuluğun bir versiyonu olarak ortay koyar 
(Özkırımlı, 2013: 118).
 Kolonileştirilmiş bir ülkede sömürgeci iktidarın 
gücünü kırmak amacıyla kolonileştirilen halkın aydın ve 
edebiyatçıları arasında kolonyalizme karşı şiddeti meşru kılan 
anti-kolonyalist bir söylem gelişir. Frantz Fanon, ünlü eseri 
Yeryüzünün Lanetlileri’nde sömürgecinin meydan okuyuşunu 
susturmayı ve uyguladığı şiddeti kırmayı ahlaki bir sorumluluk 
olarak tanımlar (Fanon, 2001: 42) ve sömürgeciliğin yasaklarla 
dolu dar dünyasının yıkılmasını mutlak bir şiddetle mümkün 
görür (2001: 42). Zira ona göre sömürgecilik fikir sahibi bir 
makine değildir, o şiddettir ve daha büyük bir şiddete boyun 
eğer (2001: 57). Bu nedenle sömürgecilik karşıtı edebiyat, bir 
savaş edebiyatıdır. Bu edebiyatta ulusal varlığın diriltilmesi için 
halk savaşa çağrılır; ulusal bilincin şekillendirilmesi için trajik 
öyküler ve şiirler aracılığıyla ülkenin bastırılmışlığı ve egemen 
düşmanın barbarlığı ifşa edilir ve sömürülen halkın mensupları 
ulusal sorumluluğu yüklenmek üzere görevlendirilir (2001: 
222).
 Bu tespitler bütün anti-kolonyal edebiyatlar için ortak 
kodlardır ve bu kodlara anti-kolonyal bir edebiyat olarak 
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Hawar’daki edebî metinlerde de rastlarız. Zira Hawar’ın 
yazar ve şair kadrosu gözlerini kolonyal bir realitede açtılar ve 
Hebeş’in deyişiyle (1996: 29) altı yılda iki büyük isyanın ortaya 
çıkışına ve mağlubiyetine şahit oldular. Bu yüzden kalemleri 
ezilmişliğin ve bastırılmışlığın resmini çizebildi ve amacına 
ulaşamamış Şeyh Said ve Ağrı başkaldırıları vasıtasıyla ülkenin 
halini gözler önüne serebildi.
 Hawar’da Kürdistan savaş alanıdır, düşmanın hükmü 
altında inlemekte, dağ ve şehirlerinde direniş sürmektedir. 
“Tola Welêt (Vatanın Öcü)” şiirinde belirtildiği üzere vatan 
çok hastadır, eski canlılığından eser kalmamıştır, vatan bugün 
hissiz ve somurtkandır. Bu yüzden oğulları ile konuşmaz. Yara 
ve kederlerin dört yanını sardığı vatan, bu yüzden inlemektedir 
(Hawar, 2012: 24). Vatan düşman işgali altında inlerken Kürtler 
de ezilmiş bir halk olarak perişan bir haldedir. Nitekim Kamiran 
Alî Bedirxan “Welat û Dilê Min (Yurdum ve Yüreğim)” şiirinde 
vatan yolunda binlerce kişinin öldüğünü, pek çok kişinin 
yetim, evsiz, köysüz ve şehirsiz kaldığını belirtir (Bedir-Xan 
K., 2012: 216). Celadet Alî Bedirxan da “Ber Tevna Mehfûrê 
(Halı Dokuma Tezgahı Önünde)” adlı öyküsünde Kuzey 
Kürdistan’ı Türklerin işgali altında gösterir, pek çok Kürt şeyh, 
önder ve büyüğünün Türklerin eliyle idam edildiğini, kadın ve 
çocukların öldürüldüğünü, mal ve mülklerinin talan edildiğini, 
sahipsiz kalan kadın ve çocukların yabancı şehirlerde aç ve 
çıplak bırakıldığını belirtir (Bedir-Xan C., 2012: 51). Yine 

Celadet, “Tola Karwên (Kervanın Öcü)” şiirinde Kürt halkının 
dert ve çilesini, sömürge halini trajik bir şekilde gözler önüne 
serer. Şiirde askerler gözetiminde yola koyulan bir kervan 
anlatılır. Çoluk çocuk, aşiret, çiftçi, ağa, mir, molla ve şeyh 
acılar içerisinde, kar ve tipi altında aç ve çıplaktırlar; askerlerin 
hakaretleri altında inlemektedirler (Bedir-Xan C., 2012: 273-
274). 
 Bütün bu trajik sahneler Kürt ulusal başkaldırılarının 
başarıya ulaşamamasının sonucudur; bu nedenle de 
Hawar’ın edebî metinlerinde birçok kez Şeyh Said ve Ağrı 
başkaldırılarından bahsedilir. Dergide bu isyanlar ya ana tema 
olarak işlenir ya da başka bir olay çerçevesinde dolaylı olarak 
hatırlatılır. “Ber Tevna Mehfûrê” öyküsünde Rindê ve Zîzê’nin 
babası Bengî Ağa, büyük ağabeyleri Zinar ve birkaç amcaoğulları 
Şeyh Said başkaldırısında “Kürtlerin bağımsızlık savaşında 
vatan ve milletleri için” öldürülmüşlerdir (Bedir-Xan C., 2012: 
51). “Dildiziya Gulekê (Bir Gülün Gönülçeliciliği)” öyküsünde 
olay, bir parkta cereyan eder ve bu parkın aşağısındaki karanlık 
çukurda Şeyh Said ve arkadaşları gömülüdürler (Bedir-Xan 
K., 2012: 69). “Li Ber Tirba Şêx Seîd (Şeyh Said’in Mezarı 
Başında)” Kamiran Alî Bedirxan Şeyh Said’e seslenip “kabrinin 
hala yumuşak, mezarının isimsiz ve sönük, isminin Piran, 
Harput ve Diyarbakır yolu üzerinde kanla yazılmış olduğunu; 
ayak izlerinin hala Kürdistan dağlarında göründüğünü” belirtir. 
(Bedir-Xan K., 2012: 261). Yine Kamiran “Mêrê Min di Şerî 
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de ye (Kocam Savaştadır)” öyküsünde isyanın adını vermeden 
“bu ülkede güçlü bir savaş ve büyük bir isyan olmuş” diyerek 
(Bedir-Xan K., 2012: 95) bu isyanları hikayesine arka plan yapar. 
“Tola Karwên” şiirinde Celadet bu isyanlar yüzünden sürgün 
edilen bir Kürt kafilesinden söz eder ki burada da arka planda 
yine başkaldırılar vardır (Bedir-Xan C., 2012: 273). “Hevind” 
piyesinde Celadet Ağrı isyanında gerçekleşen son savaşlardan 
bahseder ve piyesin olay yeri de Ağrı dağıdır (Bedir-Xan C., 
2012: 322-334). Cegerxwîn “Şehnama Şehîdan (Şehitler 
Şehnamesi)” şiirinde bu isyana katılan şahsiyetleri ulusal 
kahraman ilan eder ve onların tekrar uyanarak Kürtlere öncülük 
etmesini diler (Cegerxwîn, 2012: 291-292). “Li Goristana 
Amedê (Amed Mezarlığında)” adlı öyküsünde Osman Sebrî, 
rüyasında Diyarbakır’a gider, Dağkapısında Şeyh Said’in idam 
edildiği yerde ona seslenir ve “Ey kavmiyetimin Kabesi koca 
Şeyh Said” der (Sebrî, 2012: 349). Nûredîn Ûsif, “Keskesor” 
öyküsünde Kürt savaşçılarının şehrin içine girdiği ve isyanın 
kırılmasından sonra geri çekildiği 1925’teki başkaldırıdan 
bahseder (Ûsif, 2012: 503). Bu örneklerden anlaşıldığı üzere 
Şeyh Said ve Ağrı başkaldırılarının Hawar dergisi tarafından 
Türk devletinin kolonyalizmine karşı gelişen isyanlar olarak 
gösterildiği ve Kürt halkının direnişinin ve ulusal kurtuluş 
gayretinin sembolü olarak tanımlandığı anlaşılmaktadır.
 Her ne kadar Hawar kadrosu, Şeyh Said ve Ağrı 
başkaldırılarının kırılmasından sonra ellerini siyasetten 

çekip yalnız kültürel faaliyetlerle alakadar olmak isteyen 
şahsiyetlerden oluşuyorsa da sömürgeci iktidarın devam etmesi 
ve Hawar yazarlarının deneyim ve hatıraları, siyaset ve şiddetin 
onların gündeminde çıkmasını engelliyordu. Bu gerçek, Celadet 
Alî Bedirxan’ın “Gazinda Xencera Min (Hançerimin Serzenişi)” 
öyküsünde kendisini açıkça gösterir: Kaleminin ucunu açmak 
için pas tutmuş hançerini yıllar sonra kitaplığın üzerinden alan 
Celadet, çaresiz onun sitemlerine kulak verir. Hançer uzun 
uzadıya faydalarından söz eder, onsuz hiçbir şeyin; ne dilin 
ne de okuma yazmanın başarıya ulaşamayacağını belirtir. En 
kadim dönemlerden bugüne Kürtlerin varlık ve kültürünün 
savunmasındaki rolünden bahseder ve Celadet’ten ondan 
uzaklaşmamasını ister (Bedir-Xan C., 2012: 179-180).   
 Fırat Aydınkaya’ya göre Celadet Alî Bedirxan bu yazıyla 
Kürtlerin inkâr ve asimilasyonuna karşı şiddeti rasyonalize 
ediyor, ona yeni bir rol tanımlıyor ve şiddeti, kurucu bir siyasi 
özne olarak gösteriyor (Aydınkaya, 2010: 214). Nitekim 
yukarıda da bahsedildiği üzere anti-kolonyal paradigmaya göre 
ulusal kurtuluş şiddetsiz mümkün değildir. Bu yüzden hançer, bir 
şiddet sembolü olarak Hawar’daki pek çok metinde karşımıza 
çıkmaktadır. “Gulê” öyküsünde Gulê, ülkesini savunmak için 
düşman zabitinin kafasını hançerle keser (Ûsif, 2012: 490). 
“Xwe Binas (Kendini Tanı)” adlı makalede Celadet, Kürt 
geçlerini hançer üzerine yemin ettirir (Bedir-Xan C., 2012: 286). 
“Hevind” piyesinde düşman Ağrı dağı isyancılarının etrafını 
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sardığında, bir yaşlı, hançere sarılıp “Hey hançer, hey hançer/
kara saplı şehla bakışlı/seni aradım ey güzel! Kara gözlü güzel! 
Neredesin, altın alınlı nerdesin” deyip düşmana saldırır (Bedir-
Xan C., 2012: 330).“Ber Tevna Mehfûrê” öyküsünde şehit Bengî 
Ağa’nın hançeri duvarda asılıdır, çocukları zor zamanlarda 
hançeri ziyaret edip babalarını anarlar (Bedir-Xan, 2012: 54). 
Bu örnekler gösteriyor ki Hawar dergisinde şiddet sembolü 
olarak hançer anti-kolonyal bir imgedir ve kolonileştirilen bir 
ülkenin savunucusu ve bekçisidir.
 3. Hawar Dergisinde Egemen Türk İmajı
 Kürdistan her ne kadar dört komşu ulus devlet 
tarafından kolonileştirilmişse de Hawar’da Türkler Kürdistan’ı 
kolonileştiren güç olarak gösterilmektedir. Hawar yazarları 
daima bu egemen düşmanın gölgesi ile mücadele halindedir 
ve onunla konuşmaktadırlar. Şüphesiz, Hawar yazarlarının 
Kürdistan’ı kolonileştiren dört devlet arasında Türk devletini 
önplana çıkarmasının sebeplerinin başında Şeyh Said ve Ağrı 
başkaldırıları gelmektedir. Zira Hawar yazarları bir şekilde 
bu isyanların aktif katılımcısı ve/veya destekçisi idiler. Bu 
nedenle Hawar’ın metinlerinde Türkler, Kürt köy ve şehirlerine 
saldırmakta, halkı sürgün etmekte, Kürdistan dağlarında Kürt 
savaşçılarını kuşatmakta, ayaklanmacıları asmakta ve geride 
kalan halkı da aç ve çıplak bırakmaktadır.

“Tola Welêt” şiirinde “Türko vatana el uzatmış, kan 
dökmüş, mir ve imamları asmış, gençleri ortadan kaldırmış”tır 

(Hawar, 2012: 24). “Hevind” piyesinde Türk devleti Ağrı 
dağının etrafını kuşatmış, savaş uçaklarıyla Kürt savaşçılarının 
üzerine bomba yağdırmaktadır (Bedir-xan C., 2012: 324). 
Nûredîn Ûsif’ın “Gulê” öyküsünde askerler Şadiyan köyüne 
saldırmaktadır (Ûsif, 2012: 489). “Keskesor” öyküsünde de 
Şeyh Said başkaldırısının kırılmasından sonra askerler aç kurtlar 
gibi şehre girer, kimilerini hemen orada öldürür, bazılarını idam 
eder, çocuk ve hamile kadınları da süngüler (Ûsif, 2012: 503).

Bütün bu sahneler Şeyh Said ve Ağrı başkaldırıları 
dönemlerini temsil ederken Kamiran Alî Bedirxan “Eyloyê 
Pîr (Yaşlı Kartal)” öyküsünde Türklerle Kürtler arasındaki 
çekişmeyi daha eski dönemlere götürür: Cizîra Botan mirinin 
oğlu Gurgîn, büyük bir savaşta “Türko”yu yendiğinde bütün 
Kürdistan halkı buna sevinir, Mir bu büyük başarıdan ötürü 
oğluna değerli bir hediye vermek ister (Bedir-Xan K., 2012: 
340). Bu da gösteriyor ku Hawar yazarlarının zihninde Türkler 
sadece şimdiki zamanın düşmanı değil, tarihsel düşmandır ve 
her türlü nefrete müstahaktırlar.
 Hawar’da Türkler, Louis Althusser’in tabiriyle baskı 
ve zorbalık aygıtlarıyla (Althusser, 1989: 28) Kürtler üzerinde 
hâkimiyet kurmaktadır. Çünkü Türkler devlettir, askerdir, 
jandarmadır, zabittir, komutandır, onbaşıdır, çavuştur, 
yüzbaşıdır, ustabaşıdır; top, tüfek, cephane, uçak sahibidirler; 
askerî karargâhlarında Kürtleri öldürürler ve daima saldırı 
konumundadır. Kürtlerle konuştuklarında egemen dilleriyle, 
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Türkçe ile onlara hakaret ederler, Kürtlerin başkaldırılarını 
bastırdıklarında egemenliklerinin sembolü olan bayraklarını 
kamu binalarına asarlar. Bütün bu imajlar gösteriyor ki 
Hawar’da Türkler, kolonyalist bir güç olarak bütün baskı 
sembolleriyle Kürtlerin tepesindeki bir korku ve uyarı imgesi 
olarak gösterilmiştir. 
 Hawar’da Türk egemenlik imajı çoğu zaman doğrudan 
doğruya bazen de metaforlar aracılığıyla karşımıza çıkmaktadır. 
Cegerxwîn “Serxwebûna Mirîşkan (Tavukların Bağımsızlığı)” 
adlı fablda egemen ve ezilen bağlamında Türk egemenliğini 
ve Kürt ezilmişliğini manidar metaforlarla anlatmaktadır. 
Cegerxwîn bu şiirinde Kürt büyüklerini horoz, savaşçılarını 
tavuk ve halkını ise hindi, civciv ve kaz olarak sembolize 
etmektedir (Cegerxwîn, 2012: 335-337). Bütün bu hayvanların 
ortak özelliği kanatlı olmaları ama uçamamalarıdır. Buna 
karşılık Türk liderleri baykuş, komutanları şahin ve askerleri 
kuş olarak karşımıza çıkarlar. Bu hayvanların da ortak özelliği 
kanatlı olmaları ve uçabilmeleridir. Cegerxwîn bu şiirsel imge 
ile Kürtlerin kölelik ve ezilmişliğini, sömürge halini uçamama 
ile; Türk hükümranlığını ise uçabilme yetisi yani sömürgecilikle 
işaretlemektedir.
 Hawar’da Türkçe de Türk egemenliğinin nişanesi 
ve bir baş ezme ve hakaret aygıtıdır. Zira Türkler Kürtlerle 
konuşurken onlara emir ve hakaret dolu bir Türkçe ile hitap 
etmektedirler. Cegerxwîn’in fablında da horoz (Kürt büyüğü), 

Kürtlerin bağımsızlığı için hazırlıklara başlayıp Türklerle yüz 
yüze görüşmek istediğinde şahin (Türk komutanı), amirane bir 
tavırla ona “Ûlan sen nerelisin” “Sizin burda ne iş war” der ve 
bu şekilde Türkçeyi bir saldırı ve hakaret aracı olarak kullanır 
(Cegerxwîn, 2012: 336-337).
 Hawar’da Türk devletini temsil eden şahsiyetler olumsuz 
özelliklere sahiptir, zira daima Kürtlere zulmetmekte, köy ve 
şehirlerine baskın yapıp talan etmektedirler. “Tola Karwên” 
şiirinde sürülen Kürtler, bir grup süvari muhafız, jandarma, 
piyade, onbaşı, çavuş ve mülazım arasında yola düzülürken 
askerler onları kırbaçlamakta, kırbaç yerlerinden kan 
akmaktadır. Kervandakilerin haykırış, inleme ve ahları göğe 
yükselirken askerler onlara hiç acımayıp “Hey kafir kurd yürü”, 
diyerek onlara direktif vermektedirler. Yolda kervan tipiye 
yakalandığında, mülazım, atını sıcak tutmak için bir yaşlının 
keçesini ondan alıp atının sırtına atar. Geceleyin zabit, jandarma 
ve askerler bir evde barınırken Kürt kadın, kız ve oğulları 
dışarıda yağmur ve kar altında kalırlar. Sabahleyin çavuş kırbaçla 
kervanın arasına dalar, keçesi alınan yaşlının öldüğünü görür. 
Bu durumu mülazıma aktarırken egemen bir yle “Efendim işte 
halo / Geberdi gitti kalo / Hiç demedi lo lo” der, mülazım da 
“Ulan be” diye cevap verip memnuniyetini belirtir. Mülazım ve 
askerleri Kürtlerden öyle nefret etmektedir ki Kürtlerin ölümü 
onlar için sevinç kaynağıdır. Nitekim kervandakiler yorgunluk 
ve halsizlikten yolda kalıp öldüklerinde mülazım sevinerek 
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“kabukların azalmasıyla başarıya ulaşacak Turan” der. Bu 
yüzden de onbaşı, çavuş ve askerlere dönüp bir kez daha egemen 
bir Türkçeyle “Arkadan yandan sürün düşürün be toptan” der. 
Bunun üzerine askerler kırbaç ve kılıçlarla kervanın arasına 
dalıp hepsini öldürürler (Bedir-Xan C., 2012: 274).

Bu şekilde Celadet, bu şiirde bir yandan Türkçeyi bize 
egemenlerin hakaret dili olarak gösterirken diğer yandan 
hayvanlarını bile sömürge halktan daha değerli gören 
sömürgeci zihniyetin öznelerine dikkat çekmektedir. Bu da 
bize Fanon’un “sömürgecinin yerliden söz ederken kullandığı 
dil, zoolojik (hayvanbilimsel) bir dildir” (2001: 40), yani 
onları tanımlamak için hayvanlarla ilgili kelimeleri seçerler 
tespitini hatırlatmaktadır. Bu şiirde de yaşlı adamın ölümü 
için “geberdi”, kervanın yola koyulması içinse “sürün” gibi 
hayvanlarla ilintili iki tabir kullanılmıştır. Bu nedenledir ki 
Aime Cesaire sömürgeciliği nesneleşme ile bir tutmakta (2005: 
77) ve bu şekilde sömürge insanların iradesizleştirilmesinden 
bahsetmektedir.

Celadet Alî Bedirxan, “Ber Tevna Mehfûrê” öyküsünde 
yine kolonyalist öznelerin zulmüne ve Türkçenin kolonileştirilen 
halka karşı bir silah olarak kullanılmasına dikkat çekmektedir. 
Bu öyküde Rindê ile Zîzê bir halı dokuma atölyesinde 
çalışmaktadır. İkisi de Türkçe bilmemektedir ve ustabaşıları 
onlara Türkçe küfretmektedir. Rindê ile Zîzê kendi aralarında 
konuşurken onlara “Yine mi lakırdı Kurd piçleri” der, o zaman 

ikisi de kendilerine küfredildiğini anlar ama çaresizlikten ses 
çıkaramazlar. Rindê ile Zîzê dışında halı dokuma atölyesinde 
çalışan kızlar az çok Türkçe bilmektedir, Celadet onların Türkçe 
öğrenmelerine sebep olarak kendini savunmayı gösterir (Bedir-
Xan C., 2012: 53). Zira Türkçe kolonyalist öznelerin dilinde bir 
silah olarak kullanılmaktadır, kolonileştirilen özneler de kendini 
savunmak için Türkçe öğrenmektedir. Bu öyküde de ezilenler 
kolonyal bir simge olarak Türkçeyle karşı karşıya kaldıklarında, 
Türkçe bütün küçültücü gücüyle onların tepesine bir bomba gibi 
inmekte ve acısının nişanesi olmaktadır.

Celadet Alî Bedirxan, Herekol Azîzan müstear adıyla 
“Biyaniyekî di Kurdistanê de Çi Dîtine (Bir Yabancının 
Kürdistan’daki Gözlemleri)” adlı röportajda yabancı bir 
gazetecinin ağzından Türk devletinin uygulamalarına ve halk 
üzerindeki zulmüne dikkat çeker. Gazeteci, Kürdistan’da 
dolaştığı altı ay zarfında pek çok dehşet verici olayla 
karşılaştığını belirttikten sonra bunlardan birini detaylı olarak 
anlatır. Buna göre, 50-60 yaşındaki ihtiyar bir Kürt, kucağında 
iki yaşında bir çocuk varken yolda yirmi yaşındaki bir Türk 
jandarmasının küfürlerine maruz kalır. Jandarma yaşlı adamı 
kırbaçlamaktadır, buna rağmen yaşlı adam kucağındaki çocuğu 
korumak için jandarmaya bakar ve yüzüne gülümser (Azîzan, 
2012: 310). Yine gazeteci bir gün 102 yaşındaki dostunu ziyaret 
için bir köye gider. Jandarma silahları toplama amacıyla köye 
baskın yapar, köyün gençlerini toplayıp akıbeti belirsiz bir 
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şekilde götürürler. Köyde bir çakı bile bulunmadığı halde yaşlı 
adama sataşırlar, onu yere atıp ayağından kan gelinceye kadar 
elli defa coplarlar. Yaşlı adam yatağa düşer, gazeteci ona dayak 
yeme sebebini sorduğunda önce “Kürt olduğum için” der, sonra 
korku ile etrafına bakıp “yok yok yanlış söyledim, önceden 
Kürt idim, şimdi Türküm, bu ülkede herkes Türktür” der. 
Celadet, gazetecinin ağzında dökülen Türkçe “Türk en büyük 
millet, Türkiye’de yaşar Türk, yok başkası” gibi sözlerle Türk 
egemenliğine ve onun Kürtlerin adını ortadan kaldırma gayretine 
dikkat çeker. Bu şekilde Türkiye Devleti’nin Kürtlerin varlığına 
ve kimliğine tahammülsüz, asimileci ve zorba yüzünü gösterir.  
 4. Hawar’da Sindirilmiş Öznelerin Diriltilişi ve   
 kolonyal bir İmge Olarak İntikam
 Sindirilmiş öznelerin ve kolonileştirilmiş grupların 
diriltilişi konusunda kolonyalizm teorisyenleri arasında farklı 
görüşler vardır. Gayatri Spivak’a göre ezilen grupların ve 
sindirilmiş öznelerin sesini diriltmek mümkün değildir (Loomba, 
2000: 261). Buna karşılık olumlu görüş ve gayretleriyle, 
kolonyal teorisyenler arasında Albert Memmi’nin tabiriyle 
“Üçüncü dünyanın peygamberi ve sömürge yıkıcılığının 
romantik kahramanı” olarak Frantz Fanon karşımıza çıkmakta 
ve sindirilmiş öznelerin diriltilebileceğini savunmaktadır. 
Fanon, sömürgecilikten kurtuluşu ulusal çerçevede mümkün 
görmektedir. Fanon’a göre kaynağını ulusallıktan alan her şey 
halk için doğrudur ve yol göstericidir. Bu gerçeklik ulusun 

yükselişini beraberinde getirmekte ve sömürgeci rejimlerin 
iktidarını sarsmaktadır (2001: 47). Aime Cesaire sömürge 
halkların temel sorununu ulusallık çerçevesinde ele almakta, 
ulusal sorunların sınıfsal mücadele ya da kapitalizm ve sosyalizm 
karşıtı mücadele çerçevesinde ele alınmasına karşı çıkmaktadır. 
Zira ona göre sınıfsal mücadele sömürge halkların sorunlarını 
çözemez (Cesaire, 2005: 29).

Hawar’da ilk kez Hevindê Sorî ulusu, sömürgelikten 
kurtuluş gücü ve halkın kurtuluş yolu olarak tanımlar. Yazar 
“Yeqyetîman (Birliğimiz)” adlı yazısında ulusallığı halkçılık 
dini olarak adlandırmakta ve Mustafa Kamil, Sa’d Zeglul, 
Yusuf Mazini, Garibaldi, Waşington de Valira, Gandi ve Ağrı 
başkaldırısının lideri İhsan Nuri Paşa gibi anti-kolonyal ulusal 
mücadelecileri bu dinin peygamberleri olarak tanıtmaktadır. Ona 
göre bu dinin kutsal kitapları özgürlük ve bağımsızlık bildirileri, 
dua ve zikirleri ise ulusal marşlardır (Sorî, 2012: 214). Bu 
konu Hawar’ın 18. sayısında Celadet Alî Bedirxan tarafından 
da işlenmektedir. Celadet de Hevindê Sorî gibi Kurdayetî’yi 
yani Kürt ulusçuluğunu Kürtlerin dini olarak göstermekte ve 
“Pendên Ayîna Kurdaniyê (Kürtlük Dininin Öğütleri)” başlığı 
altında Kürt gençlerine yol yordam göstermektedir (Bedir-Xan 
C., 2012: 286). Yalnız Hevindê Sorî ve Celadet değil, Hawar’ın 
diğer yazarları da sömürgeciliğin yıkılışını ulusal kimliğin inşası 
ve millî kahramanların yaratılması ile mümkün görmektedir. 
Bu yüzden Hawar edebiyatı bir yanıyla millî bir edebiyatken 
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diğer yanıyla da anti-kolonyaldır. Bu nedenle Hawar’ın pek 
çok metninde edebî karakterler ulusal özgürlük ve Türklerin 
sömürgeci iktidarını yıkma yolunda ulusal kimliğinin farkına 
varmakta ve bu kolektif kimlik ile olumlu ve aktif bir rol 
üstlenmektedir.
  Hawar’ın edebî metinlerinin karakterleri ulusal kurtuluş 
çerçevesinde anti-kolonyal özellikleri ile öne çıkarlar. Hawar 
yazarları, kahramanlarını ulusal anlamda olgunlaştırmak için 
çoğu kez vatanın bastırılış ve ulusal değerlerin ayaklar altına 
alınış görüntülerini kullanır ve halk ve ülkenin acılarından anti-
kolonyal ulusal şahsiyetler yaratırlar. Bu nedenle Hawar yazarları 
edebî metinlerinde trajik olaylarla uyanma ve bilinçlenme 
zeminini hazırlarlar. Fanon’un tabiriyle “sömürgelikten kurtuluş 
hiçbir zaman fark edilmeksizin olup bitmez”. Bundandır ki 
sindirilmiş özne, gerçekliğinin farkına vardığında yeni bir gözle 
kendine ve etrafına bakar ve bu yeni görüşle mevcudiyetini 
kökünden değiştirir. Bu sayede sindirilmiş özne seyircilikten 
kaderini belirleyen bir aktiviste dönüşür (Fanon, 2001: 34-
35). Bu nedenle sömürgelikten kurtuluş ancak yeni insanların 
yaratılışı ile mümkün olur ki bu yeni insanlar mücadeleci 
bir coşku ile sömürgecilik gerçeğini yener ve ezilen ulusun 
özgürlüğünü garanti altına alır.
 Hawar yazarları, Türk kolonyalizmini kırmada en çok 
gençlerle konuşurlar. Zira gençler değiştirme gücüne sahiptir 
ve kolonyal iktidarı ortadan kaldırabilirler. Bu nedenle Celadet 

Alî Bedirxan “Xwe Binas” yazısında gençlere seslenir, evvel 
emirde genç sınıfı ayağa kaldırmak ister. Yazar, “Sen kimsin? 
Hangi millet ve ırktansın? Dilin nedir? Tarihte neydin? Bugün 
ne haldesin? Bundan nasıl kurtulabilirsin?”1 gibi sorularla 
Fanon’un bahsettiği bilinçlenme ve uyanışı gerçekleştirmek 
ister. Zira bu soruların cevabı gençleri ulusal realiteye çekecek 
ve onlara yeni bir dünyanın kapısını açacaktır. Celadet’e göre 
Kürt gençleri mücadele zamanında (sömürge durumunda) 
dünyaya geldiklerinden ölümü göze almalıdır. Zira kökleri Med 
ve Arîlere ulaşan kadim bir milletin boyunduruğu kabul etmesi 
beklenemez. Ona göre gençlerin amacı vatanın ve milletin 
kurtuluşu olmalıdır, amaçlarının adı Kürt olmalı, Kurdayetî 
olmalı, Kürdistan olmalı. Yazar ülkeyi dağılmış bir bedene 
benzetir ve bunu birliğin olmayışına bağlar (Bedir-Xan C., 
2012: 286). Bu nedenle Kürt gençlerinin şahsında eski eksiklik 
ve hastalıklardan arınmış yeni insanlar yaratmak ister.
 Celadet bu yeni insan yaratma gayretinde Kürt kızlarına 
da yer verir. Bu nedenle yazının son paragrafında Kürt kızlarına 
seslenerek “Ey Kız! Bu sözlerde senin hissen de az değildir, 
zira bu genci sen eğiteceksin, onunla yaşayacaksın ve onunla 
öleceksin” der (Bedir-Xan C., 2012: 290). Bu şekilde Celadet 
genç kızlara, genç erkeklerin yanında yardımcı görevi vermekte 
ve onları etkin aktör olarak mücadele meydanına çağırmaktadır. 
Nitekim Hawar’ın edebî metinlerinin çoğunda kadın ulusal 
mücadelede erkeğin yanında yer almakta ve ondan aşağı 
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kalmamaya çalışmaktadır.   
Kamiran Alî Bedirxan da “Herwekî Hate Gotin (Söylendiği 

Gibi)” yazısında gençlere seslenmekte, bir yandan mücadele ve 
vatan müdafaası için onları şevklendirmekte, öte yandan kaçış 
ve uyuşukluğu rüsva etmektedir. Kamiran’a göre vatan yolunda 
ölmek “güzel”dir, onu bırakıp kaçmak ise “rezillik”tir. Bu yüzden 
Kürt gençlerine dönüp yüksek sesle “Göğsünüzü ve bedeninizi 
yiğitçe ve memnuniyetle vatan, kadın ve çocuklarınıza siper 
edin! Kalkın… Kalkın gençler! Savaş için kalkın! Yüreğiniz 
hiçbir zaman uyuşuk olmasın!!.. Ölmek değil korku acıdır” der. 
Kamiran gençlerin mücadelesinde uyuşukluğun önüne geçmek 
için “revîn” yani kaçmak sözünün Kürtçe olmadığını belirtir. 
Kaçan, karısını ve çocuklarını, vatan ve namusunu düşmana 
teslim etmiş olur, bu yüzden gençlere seslenir: 

Bırak göğsünde vatan savaşının gülleri açılsın! 
Düşmanın çokluğundan, coşkunluğundan 
korkmayın!! Saldırganın üstüne atlayın! Yaşamsal 
korkular yüreğinizde yer edinmesin!! Yüreğiniz aydın 
olsun, yüreğiniz şad olsun, ölümün gölgesinde vatanın 
özgürlüğü, emniyet ve namus saklıdır. Kürdistan’ın 
sevinç güneşi ölümün gölgesinden atlayacaktır. 
Kıymet, büyüklük, şöhret ölümün gölgesinde gizlidir 
(Bedir-Xan K., 2012:378-379).

 Bu şekilde Kamiran Alî Bedirxan, vatan yolunda canını 
feda edenleri övmekte, mücadele ruhunu diriltmektedir. 

Nitekim Hawar’daki edebî karakterlerin hepsi ulusal kimliği 
ve mücadeleciliği ile öne çıkmakta, bu da onların Celadet 
ve Kamiran’ın bu sözlerinin etkisi altında yaratıldığını 
göstermektedir.
 Sindirilmiş öznelerin diriltilişi Hawar’da belli bir sıra 
içinde gerçekleşmektedir. Önce kolonyal güçler bir köye, şehre 
ya da gruba saldırmakta ve çoğu kez de öykü kahramanının 
babasını öldürmektedir. Bu şekilde sömürgeci güçlerin zulüm ve 
baskısı sindirilmiş özneyi uyandırmakta ve yüreğinde intikam 
duygusunu hareketlendirmektedir. Bu duygu edebî karakteri 
mücadeleye sevk etmekte ve böylece kahraman düşmanı kovmak 
ve halkını ve yurdunu korumak için kendini feda etmektedir. 
Bu gerçekleştiğinde Celadet’in de belirttiği üzere, Kürt genç 
kız ve oğulları yan yanadır ve gerektiğinde Kürt kızları da 
Kürt oğulları gibi öne çıkmakta ve mücadelede onlardan geri 
kalmamaktadır. Denilebilir ki Hawar’da sindirilmiş öznelerin 
diriltilişi bu esas üzerine gerçekleşmekte ve sesleri bunun 
sonucunda yükselmektedir. Bu çerçevede şimdi Hawar’ın edebî 
metinlerinde sindirilmiş öznelerin diriliş sürecine göz atıp bu 
metinlerdeki karakterleri tanıtacağız.

Rindê ile Zîzê Celadet’in “Ber Tevna Mehfûrê” öyküsünün 
iki kız karakteridir. Şeyh Said başkaldırısı döneminde babaları 
öldürüldükten sonra anneleri ve küçük kardeşleri Gefo ile 
şehre yerleşirler. Her iki kız kardeş küçük kardeşlerinin okul 
masrafını karşılamak için halı dokuma atölyesinde çalışırlar. 
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Zira şehit babalarının vasiyeti gereği kardeşleri Gefo okumalı, 
dünya nizamını öğrenmeli ve düşmanın karşısına güçlü 
bir özne olarak çıkmalıydı. Bu yüzden kış günü her iki kız 
kardeş incecik elbiseleri ile çalışmakta ve ustabaşılarının 
hakaretlerine katlanmaktaydılar. Küçük Zîzê soğuktan iş 
yapamaz hale geldiğinde Rindê ona çalışma gayelerini anlatır 
ve bunun üzerine Zîzê bu kutsal amaç için daha fazla çalışıp 
daha fazla para kazanır. Görüldüğü üzere her iki kız karakter 
kardeşlerinin bilinçli ve güçlü biri olarak düşmanla yüzleşmesi 
için onun hazırlanma sürecine aktif olarak katılmakta ve ulusal 
sorumluluklarını hakkı ile ifa etmektedirler.

“Hevind” piyesinde Hevind vatan müdafaası için 
Ağrı başkaldırısına savaşçı olarak katılmış küçük bir oğlan 
çocuğudur. Her ne kadar yaşı küçük de olsa başkaldırının 
amacını iyi özümsemiştir ve bilinçli hareket etmektedir. Top 
ve bombalar altında bile etrafı ile şakalaşmakta ve herkesi 
kendine güldürmektedir. Cesaretiyle düşman siperlerinden el 
bombası toplayıp Qeşem ile Menîje’ye “Size elma topladım” 
demektedir. Düşman kuvvetleri Kürt savaşçıların bulunduğu 
tepeye hücum edince Serwer Beg’in isteği üzerine kadın ve 
çocuklar savaşçılardan ayrılır. O zaman Hevind kendisinin de 
savaşçılar arasına alınması için doktora yalvarır ve sonunda 
onun yardımıyla direnişçilere katılır (Bedir-Xan C., 2012: 333). 
Celadet Alî Bedirxan, Hevind karakteriyle bir çocuğun şahsında 
yetişkin bir adamın cesaretini göstermekte ve ülke çocuklarının 

vatan müdafaasındaki aktif ve güçlü rolüne işaret etmektedir.  
Qeşem ile Menîje piyesin iki kadın karakteridir ve 

nişanlıları Felemez ve Gurgîn ile beraber dört yıldır dağda 
savaşın içindedirler. Her iki karakter cephede değil, nispeten 
güvenli bir bölgededir. Top ve silah sesleri geldiğinde Menîje 
nişanlısı için ağlamakta ama Qeşem onu yüreklendirerek 
savaşanların hepsinin onların kocası ve abisi gibi olduğunu 
belirterek ona ulusal duruşu hatırlatır. Düşman askerleri 
yaklaşınca onlar da silaha sarılıp düşmanla yüzleşir. Bu arada 
Menîje düşman uçaklarının bombası ile yaralanır. Buna rağmen 
direnişçilerle siviller birbirinden ayrılacağı zaman ikisi de 
direnişe katılmak ister. Lewend Ağa’ya dönüp “Biz de savaşçı 
değil miyiz, gözünle gördün nasıl savaştığımızı” derler. Lewend 
Ağa onları sarılır ve silah olmadığını söyler. Bunun üzerine 
Qeşem “Keşke kız olmasaydık” der. Celadet, Qeşem ile Menîje 
gibi fedakârlık ve yüksekgönüllülükleri ile öne çıkan iki kadın 
karakter vasıtası ile Kürt kadınlarının da vatan müdafaasında 
düşmanla karşı karşıya gelebileceğini, gerektiğinde kahramanca 
savaşabileceğini göstermek istemektedir.

“Hevind” piyesinde Serwer Beg de örnek bir şahsiyettir. 
Başkaldırının kumandanı olan Serwer Beg son çatışmada 
yaralanır. Herkes öldüğünü sanır, ama o gözlerini açıp “henüz 
ölmedim” der. Ölmeden evvel arkadaşlarına son direktiflerini 
verip Qubad’a “Kanlı gömleğimi amcakızıma götürün, 
oğlumu içinde büyütsün, onu çabuk yetiştirsin ve milletinin 
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hizmetine soksun. Millet daha fazla bekleyemez. Ona canfeda 
ve serdengeçtiler lazımdır. Anasına böyle söyle” der. Serwer 
Beg son sözlerinde “her yerde yiğitlik, her yerde Kürtlük; 
ama düşman egemen, biz her yerde zayıf ve düzensiziz, bu 
yüzden de boyunduruk altındayız” der (Bedir-Xan C., 2012: 
327). Serwer Beg bu sözleriyle Kürtlerin boyunduruk altında 
oluşunu ve zayıflığını itiraf etse de hiç umutsuzluğa kapılmaz 
ve zafer umudunu kanlı gömleği ile sonraki nesillere havale 
eder ve yüksek bir sesle oğluna cesaret ve mücadelesini miras 
bırakır. Ayrıca millî bir özne olarak oğlunun eğitimi vazifesini 
de karısına verir ve böylece erkek, kadın ve çocuk zafer yolunda 
ulusal kurtuluşun ortakları olurlar.

Hawar dergisinde Nûredîn Ûsif da millî karakterler 
yaratma konusunda oldukça başarılıdır. Gulê öyküsünde iki 
ilgi çekici karakter karşımıza çıkmakta; bunlardan ilki Gulê, 
öykünün başkahramanıdır ve Şadiyan köyündendir. Birkaç yıl 
önce babası onu zorla istemediği biriyle evlendirmiştir. Bunun 
üzerine Gulê kocasını öldürüp eşkıya olan Qoço’nun peşine 
düşer. Bu nedenle köylüler Gulê’ye kötü gözle bakmakta ona 
“Kahpe Gulê! Namussuz Gulê” demektedirler. Qoço çoğu kez 
onu kırbaçlamaktadır, ancak Gulê onu himayecisi gördüğünden 
sesini çıkarmaz, haline razı olur. Askerler Şadiyan köyünü 
kuşatınca o da köyün savunması için Qoço ve köylülerle 
beraber silaha sarılır. Düşman köye yaklaşınca Gulê köyü ve 
hamisi Qoço’yu savunmak için bir çare arar, eline hançeri alıp 

ortadan kaybolur. Qoço, beraberinde kırk köylü ile beraber 
pusu kurmuş düşmanı beklemekteyken bu esnada gözcülerden 
biri düşman yönünden birinin geldiğini söyler. Herkes “Kahpe 
Gulê” bizi tuzağı düşürdü der, Qoço çaresizce tüfeğini ona 
doğrultur ve onu vurur. Sonradan anlaşılır ki Gulê gizlice 
düşman zabitinin çadırına gidip başını gövdesinden ayırmıştır. 
Bu durum karşısında Qoço, “Bana en büyük günahı işlettiniz, 
kahpe Gulê’ye kahpelik ettik!” der. 

Öykünün ikinci kahramanı da Qoço’dur. Düşman 
Şadiyan köyünü kuşatınca Qoço, sekiz adamıyla gelip köylülere 
“Köylüler! Onbeş yıldır günah işliyorum, halkı öldürüyorum, 
kötülük yapıyorum. Günahlarımı omuzumdan atmak için 
düşmanı ülkeden çıkarmaya yemin ettim” (Ûsif, 2012: 489-
490) diye seslenir. Bu şekilde Nûredîn Ûsif iki günahkâr 
karakterden iki millî kahraman yaratır ve vatanın meşru 
müdafaası ve düşmanın çıkarılması çerçevesinde toplumun 
olumsuz karakterlerini dönüştürerek onlara meşruiyet sağlar. 
Öyküde düşman işgali ezilen özneleri susturmamakta aksine 
olumsuz karakterlerin dönüşüm zeminini hazırlayarak seslerini 
yükseltmektedir.     

“Hevîna Perîxanê (Perîxan’ın Sevdası) öyküsünde on 
sekiz yaşındaki kadın başkahraman Perîxan’ın Türklere karşı 
söndürülemez, derin ve benzersiz bir kini vardır. Arkadaşı Eyşe 
ile bahçede oynarken o Kürt askeri, Ayşe ise Türk askeri olur. 
Derin nefreti yüzünden oyun olduğunu unutup Eyşe’ye taş, 
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tahta ve tokatla saldırır, onu yenince de millî marşlar söyleyip 
“Yaşasın Kürt! Yaşasın Kürdistan” der. Perîxan’ın babası 
Mûsa Beg, hiç oğlu olmadığı için onu erkek gibi yetiştirmiştir. 
Her akşam babası kızına sarıldığında gözlerine bakar, ona 
“Senin gözlerinde Kürdistan’ın kaderini ve ümitlerimin 
gerçekleşeceğini görüyorum” der. Mûsa Beg halkının özgürlüğü 
ve onuru için gizli bir cemiyeti yönetmektedir. Düşman bundan 
haberdar olunca onu askerî karargâha götürüp infaz eder. Onun 
ölümünden sonra Perîxan babasının öğütlerini hatırlar, babasının 
ve yurdunun intikamı için onun yolundan gitmeye karar verir. 
Okulunu bitirdikten sonra babasının yönettiği cemiyetin aktif bir 
üyesi olur. Cemiyet, Kürdistan’ın müstemleke valisi olan Türk 
komutanını bir Türk bayramı gününde öldürmeye karar verince 
Perîxan gönüllü olarak ortaya atılır. Bayram günü beyaz ve 
ipekli elbisesini giyip bombayı çiçeğin altına yerleştirerek şehir 
halkı adına düşman kumandanını karşılamaya gider. Perîxan 
ona yaklaşınca bombayı patlatır, kendini ve işgal kumandanını 
öldürür. Bir süre sonra arkadaşları olay mahaline gelirler. Yeri 
biraz kazınca Perîxan’ı, elleri müstemleke valisinin boğazına 
kilitlenmiş bir halde bulurlar (Ûsif, 2012: 622-624). Nûredîn 
Ûsif, Perîxan karakteri ile Kürt kadınını öylesine güçlü gösterir 
ki o, bilgi, güç ve cesaretiyle Kürdistan kolonyal yöneticisini 
ortadan kaldırabilir ve milletini gururlandırabilir. Bu açıdan 
Perîxan Hawar’ın edebî karakterleri arasında en güçlüsüdür ve 
sömürge karşıtlığı çerçevesinde en başarılı örnektir.

Kamiran Alî Bedirxan da öykülerinde anti-kolonyal 
mücadeleci karakterler yaratmaktadır. “Lawikê Min (Oğlum)” 
öyküsünde Gurgîn, daha yeni evli olduğu halde başkaldırı 
başlayınca silaha sarılıp savaş cephesine gider. Bu zaman 
zarfında bir oğlu olur. Gurgîn bir gün kanlı elleriyle eve gelip 
oğlunu beşikten çıkarır ve “Tacîn! Yüreğin Kürdistan’a yardım 
içindir. Kanın savaşta vatan uğruna dökmek içindir” der. Bu 
olayın üzerinden beş yıl geçtikten sonra oğlu “Anne, babama 
yaz, de ki ben büyüdüm, kalbim Kürdistan sevgisi ile atıyor, 
gücüm Kürdistan’a yardım için, kanım savaşta vatan uğruna 
dökmek içindir” der (Bedir-Xan K., 2012: 61-62). Öykü de 
Gurgîn bugünün savaşçısı iken, oğlu Tacîn gelecekte babasının 
yerini alacak ve kurtuluş mücadelesini sürdürecek kişidir. Böyle 
bilgece sözleri beş yaşındaki bir çocuğun ağzından duymak 
edebî açıdan problemli de olsa Kürdistan halkının güçlü iradesini 
göstermesi bakımından ilgi çekici bir örnektir.

“Mêrê Min di Şerî de ye” öyküsünde de başkaldırı 
birbirlerini on yıldır seven Zîn ile Zend’in düğün günü başlar. 
Zend karısıyla yalnız bir gece geçirebilir, sabah altıda erkenden 
kırk Kürt genciyle beraber cepheye gider. Soğuk ve karanlık 
bir gecede karısını özler ve tüfeğini arkadaşına verip eve gider. 
Kapıyı çalar, “Ben Zend, kocan” der. Zîn kapıyı açar ve soğuk ve 
tatsız bir bakışla “Benim kocam yurttaşlarıyla beraber savaşta” 
deyip kapıyı kapatır (Bedir-Xan K., 2012: 95). Zîn’in tavrı Kürt 
kadınının vatan savunmasını şahsi duygularından üstün tutan 
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bilinç ve sağlam yürekliliğini göstermektedir.
“Du Egîd (İki Yiğit)” öyküsünde Kamiran Alî Bedirxan 

iki isimsiz Kürt yiğidinden söz eder. Her iki savaşçı da 
başkaldırının kırılmasından sonra esir düşmüştür. Savaşçılardan 
biri ölümü bu durumdan yeğ görür. Diğeri “Eğer karım ve 
çocuklarım olmasaydı ben de ölmek isterdim” der. Arkadaşı 
ona “Kadın ve çocuk nedir? Benim yüreğimde daha yüksek bir 
kor var, yurdumu kaybettikten sonra hiçbir şeyin kıymeti yok” 
diye cevap verir. Arkadaşından cesedini Kürdistan’a götürüp 
gömmesini ister: “Külahımı göğsümün üstüne koy, tüfeğimi 
elime ver ve hançerimi belime tak. Top sesleri ve at kişnemeleri 
gelinceye dek bir nöbetçi gibi bekleyeceğim mezarda. Kürt 
yiğitleri mezarımın üstünden geçince vatanın kurtuluşu için 
silahımla kalkıp onlara katılacağım” (Bedir-Xan K., 2012: 27) 
der. Bu şekilde Kamiran Alî Bedirxan, yenilgi esnasında da 
karakterlerinin umutlarını diri tutmakta ve babanın intikamını 
oğluna aktarmaktadır.             

Hawar’ın anti-kolonyal söyleminde intikam önemli 
bir yer tutmaktadır. Zira Hawar yazarları Şeyh Said ve Ağrı 
başkaldırılarının yenilgiye uğraması nedeniyle Türk devletine 
derin bir öfke ve kin duymaktadır. Yukarıda görüldüğü üzere 
edebî karakterlerin çoğu bastırılan başkaldırıların intikamcısı 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Üstelik yalnız edebî karakterler 
değil Kürdistan’ın çiçekleri de Kürt ve Kürdistan’ın intikamında 
bu edebî karakterlere eşlik etmektedir. Kamiran Alî Bedirxan’ın 

“Dildiziya Gulekê” öyküsünde düşman zabiti bir gece sevgilisi 
ile beraber bir Diyarbakır bahçesinde gezmektedir. Bu bahçe 
Şeyh Said ve arkadaşlarının gömülü olduğu çukurun üzerindedir. 
Bu büyük bahçenin içinde kır çiçekleri, reyhan, lale, menekşe 
ve daha çeşit çeşit çiçekler vardır. Bu bahçedeki bir gül her 
gece açılmakta ve bir yabancının eli ona uzandığında yaprakları 
kapanmaktadır. Düşman zabiti bu bahçede dolaşırken efendilik 
taslarcasına sert adımlarla çimenlere basmaktadır. Bu yüzden 
zayıf çimenler kırılmakta, çiçeklerin yaprakları dağılmaktadır. 
Zabit o gülün önüne gelip ona el uzatır, gül kendini korumaya 
çalışır ama koparılır ve zabitin elinde sinesini yırtıp açılır. Zabit 
ve sevgilisi onu koklayınca da anında ölürler. Kamiran’a göre 
yalnız vatan mücadelesine katılanlar bu gülün gönülçeliciliğini 
bilirler, zira o gül Kürdistan’ın umutlarının nişanesidir, her 
bir yaprağında binlerce yaralının iniltisi, binlerce şehidin 
öcü, binlerce yetim ve dulun gözyaşları ve binlerce yurttaşın 
yası saklıdır (Bedir-Xan K., 2012: 69-70). Bu yüzden de Kürt 
savaşçılarının yokluğunda intikam vazifesini üstlenmekte ve 
Kürt savaşçıları gibi sömürgeliği reddediş mesajı vermektedirler.

Telet Qedûr’ın “Kulîlkên ko ji Kurdistanê Tên 
(Kürdistan’dan Gelen Çiçekler)” öyküsünde Kürdistan dağlarının 
çiçekleri ulusal bir imge olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
öyküde çiçekler her yıl bir yerde toplanmakta, her biri yaptığı bir 
işi anlatmakta ve en iyi işi yapan ödüllendirilmektedir. Toplantı 
günü bütün çiçekler gelir ama Nergiz, Papatya ve Gelincik 
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eksiktir. Bir zaman sonra bu üç çiçek kan ter içinde içeri girer. 
Geç kalma sebepleri sorulunca özür dilerler ve çok uzaklardan, 
Kürdistan dağlarından geldiklerini belirtirler. Orada vatan ve 
millet yolunda şeref ve onurlarıyla savaşıp öldürülmüş üç Kürt 
savaşçısının cesedine rastladıklarını ve arkadaşları gelip onları 
gömünceye değin onlara gölgelik olduklarını anlatırlar. Bunun 
üzerine diğer çiçekler onları omuzlarına alıp alkışlarlar ve o 
yılın ödülünü de onlara verirler (Qedûr, 2012: 506). Bu öyküde 
çiçekler, Kürdistan şehitlerine saygılarıyla vatan savunmasında 
taraflarını belli etmekte ve Kürt savaşçılarının fedakârlığının 
ifadesine vesile olmaktadır.

Bütün bu örneklerde -kolonyal bir imaj olarak intikam, 
Hawar dergisinin edebî karakterlerinin canlılığının nişanesi 
olarak karşımıza çıkmakta; intikam duygusu sömürgeci iktidara 
karşı mücadelede ve sindirilmiş öznelerin sesinin yükselmesinde 
önemli bir rol oynamaktadır.
 5. Sömürgeci Bilgiye Karşı Hawar’da Anti-kolonyal  
 Bilginin İnşası
 Michel Foucault ve Edwar Said’in anlatımlarından 
bilginin masum olmadığını ve siyasi işlere ve iktidarlara 
derinlikli ve sıkı bir şekilde bağlı olduğunu biliyoruz (Loomba, 
2000: 64). Said’e göre bilgi sömürgecinin öncü kanadıdır ve 
oryantalizm adını verdiği bu bilgi katiyen objektif olmayıp 
sömürgeci iktidarın varlığını idame etmesine hizmet eder (Said, 
1991: 320). Zira bilgi alanları toplum, kültürel faaliyet, okul, 

kütüphane ve hükümetlerin etkisi altındadır; bu yüzden ne 
bilimsel ne de kurmaca eserler tam olarak “özgür”dür, hepsi 
iktidarların niyet, faraziye ve hayalleri ile sınırlanmıştır (Said, 
1991: 320).
 Batı tarafından Doğu’ya karşı kullanılan bilgi, ulus-
devlet sisteminin yayılması ile bütün egemen güçler tarafından 
ezilen ulus ve insanlara karşı kullanılmış ve devletin kütüphane, 
basın ve politik sistemleri gibi ideolojik aygıtları vasıtasıyla 
(Althusser, 1989: 29), sömürge halklara karşı gizli bir silah olarak 
kullanılmıştır. Zira sömürgeci şiddet epistemik köklere sahiptir 
ve sömürge halkların kültür, fikir ve değerlerine saldırarak 
mevkisini güçlendirmektedir (Loomba, 2000: 75). Bu yüzden 
ezilen halklar yalnız savaş alanlarında değil, bilgi alanlarında 
da kendilerine gelip farkındalık yaratmalı ve egemenlerin bu 
bilgi yoluyla yapılan saldırılarına karşı varlık ve farklılıklarını 
savunmalıydı.
 Hawar’da “hançer” anti-kolonyal şiddetin sembolü ise 
“kalem” de sömürgeci bilgiye karşı uyanışının sembolüdür. 
Nitekim Kürt başkaldırılarının sonuçsuz kalmasından 
sonra Celadet ve arkadaşlarının hançerden ziyade kaleme 
yöneldiklerini görüyoruz. “Gazinda Xencera Min” adlı yazısında 
Celadet hançerin ağzından kalemin rolünü vurgulamakta, 
hançer ile kalem arasındaki tercihini belirlemektedir. O, kalem 
sayesinde halkını okuma ve yazma ile, Kürtçe ile diriltmek 
ister, milletini bilgi sahibi yapmak ve böylece idealine ulaşmayı 
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arzulamaktadır. Madem Kürt dili inkar ediliyor, yazısı ve 
kitabının olmamasından dolayı küçültülüyor, yalnız konuşma 
ve alışveriş dili olarak gösteriliyor (Bedir-Xan C., 2012: 180), 
o zaman Kürt kültürünü korumak, işgalcilerin dil ve ideolojik 
bilgileriyle halkın bilincini aşındırmasının önünü kesmek için 
Kürtçe geliştirilmeli ve ilerletilmeliydi.
 Celadet’e göre bu saldırı ve “bilimsel” itibarsızlaştırma, 
okuma ve yeni bir bilgi ile ortadan kaldırılmalı, Kürt dilinin 
gelişimi ile çürütülmeliydi. Bu çerçevede Celadet, “Zilamek 
û Zimanek (Bir Adam ve Bir Dil)” yazısında Eliezer Ben-
Yehuda şahsında ölü İbrani dilinin bir kişinin bilinç ve emeğiyle 
dirilişinden bahsetmektedir (Azîzan, 2012: 669). Bu şekilde dil 
ile bir ulusun dirilişi arasındaki bağı gören Celadet, Kürtçeyi 
Kürt ulusunun dirilişinin merkezine yerleştirmektedir. Yine 
bu çerçevede Türkiye’de Kürt dili yasaklandığında Mustafa 
Kemal’e mektup yazarak bilimsel argümanlarla Kürtçeyi 
savunmakta ve Kürtçenin pek çok yönden Türkçeden daha 
gelişmiş olduğunu ve Türkçenin Kürtçeyi öldüremeyeceğini 
iddia etmektedir.
 Hawar’ın pek çok metninde “okumak, kitap, bilgi ve 
dil” işgale karşı bir mücadele yolu olarak gösteriliyor. Bu 
aygıtlar nasıl ki sömürgecilerin elinde ideolojik işgal araçları 
olarak kullanılıyorsa Hawar yazarlarının elinde de direniş ve 
intikam aygıtı olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle de Hawar 
yazarları çoğu kez okuma ve bilgiyi şiddet sembolleri ile birlikte 

kullanmakta ve vatanın öcünü alma yolunda bilgiyi hançere 
yoldaş eylemektedirler. “Tola Welêt” şiirinde şair öç için 
“Okumalıyım, büyük ve bilgili olmalıyım, sonra namlı bir kıyıcı 
olmalıyım, top ve tüfek kuşanıp yurdumun öcünü almalıyım” 
der (Hawar, 2012: 24). “Ber Tevna Mehfûrê” öyküsünde Bengî 
Ağa devlet tarafından öldürülmeden evvel oğlu Gefo’nun 
okumasını ve babası ile vatanının öcünü almasını vasiyet 
eder. Bunun için Bengî Ağa’nın her iki kızı kardeşlerinin okul 
masrafını karşılamak, onu okutarak babalarının ve yurtlarının 
intikamını almak için zor şartlarda çalışmaktadır. Öyküde Bengî 
Ağa’nın kızı Rindê’nin ağzından bilginin (okumanın) yurt 
savunması ile olan ilişkisi gözler önüne serilir. Ona göre eğer 
abileri Zinar iyice okumuş olsaydı Kürt askerleri Diyarbakır’ı 
kuşattığında askerlerin gruplara ayrılıp başka şehirlere gitmesine 
izin vermeyeceği belirtilir, daha sonra Rindê kardeşi Gefo’ya 
dönüp “oku ve yurdu bağımsızlaştır” (Bedir-Xan C., 2012: 
53) der. “Hevîna Perîxanê” öyküsünde de Perîxan, babasının 
öldürülmesinden sonra onun kütüphanesine gider, altı yıl sonra 
okulunu tamamlayınca da babasının kurduğu cemiyetin aktif 
bir üyesi olur ve bir Türk bayramında onların Kürdistan’daki 
liderini öldürür (Ûsif, 2012: 624).

Bu örneklerden de anlaşılıyor ki Hawar dergisinde 
okumak ve bilgi, vatanın müdafaası, intikamı ve işgalci düşmanın 
çıkarılması için önerilmektedir. Zaten Hawar’ın sloganında 
da “Hawar bilginin sesidir, Bilgi kendini tanımaktır, kendini 
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tanımak bize kurtuluş ve iyiliğin yolunu açar” denilmektedir 
(Hawar, 2012: 10). Bu da göstermektedir ki Hawar’da bilgiye bir 
kurtuluş yolu olarak işaret edilmekte ve Kürdistan’ın sömürge 
halinin fark edilmesi ve kurtarılması için bir şart olarak ortaya 
konulmaktadır. Derginin bu idraki ve önemli rolü nedeniyle Türk 
devleti tarafından ve Mustafa Kemal’in imzasıyla “muzır” bir 
neşriyat olarak ilan edilmiş ve Türkiye’ye girişi yasaklanmıştır 
(Akturk, 2012: 13).  
 Sonuç
 Hawar dergisi, Kürdistan’ın paylaşımı ve Şeyh Said ve 
Ağrı başkaldırılarının kırılmasından sonra çıkmaya başlamıştır. 
Hawar’ın kurucu ve yazarları bu siyasi kırılmaların ardından 
edebiyat yoluyla Kürdistan’ın sömürge haline dikkat çekmekte 
ve Türkiye Devleti’nin egemenliğine karşı anti-kolonyal 
söylemle öne çıkmaktadır. Derginin kurucusu Celadet Alî 
Bedirxan ve kardeşi Kamiran Alî Bedirxan, Hawar’ın anti-
kolonyal söyleminin inşasında başat role sahiptir. Ayrıca 
Nûredîn Ûsif, Cegerxwîn, Osman Sebrî, Telet Qedûr Hecî Elî 
Begzade ve Hevindê Sorî gibi yazarlar da Hawar’ın bu anti-
kolonyal söylemine eşlik etmektedir.
 Hawar yazarları Kürdistan’ı sömürge olarak 
tanımlamaktadırlar: Türk devleti bütün baskıcı gücüyle Kürt 
köy ve şehirlerine saldırmakta, Kürt ayaklanmacılarını şiddetle 
sindirmekte ve zorba askerleriyle halka zulmetmektedirler. 
Onlar, Türk devletinin Kürtlere yönelik bu şiddetine karşı 

direnişi, ulusal ve yurtsever bir vazife olarak görmekte ve Türkiye 
Devleti’nin sömürgeci gücüne karşı şiddeti meşru kılmaktadır. 
Bu meşru kılışın nişanesi olarak da “hançer” dergide aktif bir 
rol oynamakta ve çoğu zaman yazarlar bu Kürtperver hançeri 
övmek için kalem oynatmaktadır.
 Türkiye Devleti ve Türk şahsiyetler, Kürdistan’ın 
işgalcileri olarak Hawar’da olumsuz bir görünümdedir. Devlet, 
baskı ve ortadan kaldırma aygıtları ile Kürtlerin ve ülkelerinin 
varlığı üzerinde büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Hawar 
dergisinin edebî metinlerinde yer tutan Türk karakterler ya 
asker ya da idarecidir. Bu karakterler Türk devletinin sömürgeci 
gücünün temsilcisi olarak yalnız askeri güçleriyle değil, egemen 
dilleriyle de Kürtleri sindirmektedir. Bu yüzden Kürtlerle yüz 
yüze geldiklerinde, emir dolu bir Türkçe ile konuşmakta ve her 
yönüyle onlar üzerinde egemenlik kurmaktadırlar.
 Hawar yazarları sömürgeciliğin hükmünün kalkmasını 
ulusal bilinçte görmektedir. Bu bilinci oluşturmak için de 
Kürtlere yönelik trajik zulüm olaylarını gözler önüne sermeye, 
sindirilmiş öznelerin sesini yükseltmeye ve bu bilinçli şahıslar 
vasıtasıyla direnişe güç vermeye gayret etmektedir. Bu yüzden 
Hawar’ın edebî metinlerindeki bütün karakterler ezilen bir 
ulusun temsilcisi olarak milletin diğer fertlerini uyandırmak 
için örnek kişiler olarak seçilmişlerdir. Bu ulusal temsiliyet 
çerçevesinde yalnız Kürt delikanlıları değil, Kürt kadın ve 
çocukları hatta Kürdistan’ın çiçekleri dahi vazifelerini yerine 
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getirmektedir. Bu yüzden Celadet’in Serwer Beg ve Hevind’i; 
Nûredîn Ûsif’ın Perîxan ve Gulê’si; Telet Qedûr ve Kamiran Alî 
Bedirxan’ın çiçekleri Hawar edebiyatının cengâverleri olarak 
öne çıkmaktadır.
 Hawar’da Türk devletinin sömürgeciliğine karşı mücadele 
yalnız silahlı direnişle değil, bilgi ve okuma ile de yapılmaktadır. 
Zira Türk devletinin sömürgeciliği yalnız şiddetle değil, bilginin 
araçsallaştırılması yoluyla da kendini göstermektedir. Kürtçenin 
yasaklanması, Kürt kimliği ve tarihinin itibarsızlaştırılması, 
Türk dilinin Kürtler arasında yaygınlaştırılması Celadet ve 
arkadaşlarını Kürtler arasında sömürgeci bilgiye karşı anti-
kolonyal bilgiyi yaymaya; okuma ve Kürt dilini geliştirme 
yoluyla bu saldırıları etkisizleştirmeye mecbur kılmaktadır. 
Bu yüzden de Hawar’da “bilgi” siyasi bir içeriğe sahiptir, bir 
ulusal direniş tarzıdır ve ulusun savunmasında hançerden daha 
önemlidir.
NOT
1Bu yazı Atatürk’ün “Gençliğe Hitabe”sine alternatif olarak yazılmış intibası veriyor. 
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Monograf Buluşmaları

“Edebiyat Tarihinin Kendi Tarihini Yazmaya 
İhtiyacımız Var”

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. 



monograf 2015/3

Edebiyat Tarihinin Kendi Tarihini Yazmaya İhtiyacımız Var  • 481480
M

O
N
O
G
RA

F 
BU

LU
ŞM

AL
AR

I

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 
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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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Bener ile Sahtegi, Lağım ile Buzdolabı, 
İroni ile Alegori

Hakan Atay*
“SAHTEGİ’liğe devam.  Önerin bu mu 
aşağılık herif! Kurtulamayacak mıyım 
senden.” “Sabret, öfken çiçek açacak 
bir gün” 

             (Bener, Siyah Beyaz 75)

ÖZ
Edebi yazı, yaşama ilişkin bir esneklik ve katılıktan pay almaya çalıştığı 
oranda yeni bir zihinsel çerçeve kazanıyor. Bu yeni alanda edebiyatın 
romantik varsayımları olduğu gibi kabullenilmek yerine mantıksal bir 
incelemeye tabi tutuluyor. Türk edebiyatının benzersiz yaratıcılarından 
Vüs’at O. Bener de (1922-2005) 1991 yılında yayımlanan romanı 
Bay Muannit Sahtegi’nin Notları’nda romantik sayılabilecek bir tür 
olan günlük yazımını, gene romantik mantığa ait bir yöntem olan ironi 
aracılığıyla dönüştürür. Bunun için öncelikle, günlüklerin tek bir zaman 
dizisi üzerinde tanımlanan düzçizgisel olay kurgusuyla oynayarak ikinci 
ve hatta üçüncü bir zaman hattı oluşturur. Notların sahibi Sahtegi, evlatlık 
kızı Fatoş’la yaşadıklarını bu farklı zaman hatlarında ileri geri giderek 
kaydeder. Her türlü kayıt çabasında olduğu gibi, bazen arzu edilen şeyler 
yerine en sıradan şeyler kaydedilir. Bazen de her türlü ses ve görüntü, kayıt 
işlemine doğrudan katılır ve kompozisyonu iyice zorlaştırır. 

Bener’in çetrefil yapıtlara duyduğu yakınlık biliniyor. Bu tür yapıtlarda 
– Bener’in saydığı isimler arasında Beckett, Borges ve Cortázar var 
– gerçekliği kaydetmenin, onu bir düşünsel alanda tekrar yaratmanın 
koşulları ve zorlukları dile gelir. Sahtegi’nin “eski yazdıklarımın temize 
çekilmesi kasetçiliği” olarak adlandırdığı girişim de benzeri bir çabanın 
sonucudur. Amaç, günlük yazımının ardındaki temel arzuyu, yani yaşanan 
olayları yaşandıkları zamana en yakın noktada tekrar gözden geçirme 
ve kayıt altına alma isteğini, gene bu arzuya ait bir biçim aracılığıyla, 
yani ironiyle kaydetmektir. Günlük yazımının beslendiği ironik akla 
ironik bir mesafeyle yaklaşma tarzı ise üretilen anlatının iyiden iyiye 

süreksizleşmesine yol açar.   

Ünlü edebiyat düşünürlerinden Paul de Man’ın Körlük ve İçgörü kitabında 
yer alan “Zamansallık Retoriği” yazısında bu süreksizleşme durumu, 
ironinin ve ironideki ironiyi dile getirme çabalarının kaçınılmaz sonucu 
olarak betimleniyor. De Man’a göre alegori, bu zamansal sorunu aşmak 
için kullanılan bir araçtır. Bay Muannit Sahtegi’nin Notları’nda da, Bener 
anlatılarının ortak temalarından olan dönüşsüzlük ve gecikmişlik, deyim 
yerindeyse, bir pişmanlık alegorisiyle çevrelenir. Fakat bu tarz bir alegori 
Bener ile Sahtegi ya da Sahtegi ile Fatoş arasındaki mesafenin diyalektik 
bir kolaylıkla aşılmasını sağlayamaz. Bir kere Bener’in ironideki ironiyi 
kayıt altına almak için kurduğu alegorinin simgeleri herhangi bir ruhani 
kaynaktan değil, taşan bir lağımdan ve bir buzdolabından gelmektedir. 
Ayrıca, Muannit Sahtegi, yani İnatçı Sahtelik, iyice karikatürleşmiş bir 
kurmaca karakter olarak, yazarla arasına gerçek bir mesafe koymayı da 
başarır. Bener’in giriştiği deneyin okur üzerindeki etkisi işte bu başarının 
ayırt edilmesine bağlıdır.
Anahtar sözcükler: Vüs’at O. Bener, Bay Muannit Sahtegi’nin Notları, 
Paul de Man, ironi, alegori

Bener and Sahtegi, Sewer and Refrigerator, 
Irony and Allegory

ABSTRACT
Literary prose, in so far as it endeavors to partake of the elasticity and 
solidity which belong to life, gains a new form of mental orientation. In 
this new realm, the romantic presuppositions of literature are subjected to 
a logical inquiry rather than being taken for granted.  One of the unique 
creators of Turkish literature, Vüs’at O. Bener (1922-2005), in his novel 
Bay Muannit Sahtegi’nin Notları (The Notes of Mr. Muannit Sahtegi), 
published in 1991, transforms the romantic genre of diary writing by using 
a specifically and logically romantic method, that is irony. To make this 
transformation possible, he first plays with the diaries’ linear development 
which is depicted along a single chronological line. Then he multiplies this 
first line with a second and even a third one. Sahtegi, the writer of the diary 
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entries, records or inscribes the things that they lived together with his 
adopted daughter, Fatoş, going back and forth along these disparate lines 
of time. Like in every other recording, sometimes the most ordinary things 
end up in it instead of the things that one wants to record. And sometimes 
all kinds of voice and image directly become a part of the recording activity 
and complicate the way in which the composition takes its shape. 
Bener’s sympathy for difficult works is well known. In suchworks – 
Beckett, Borges and Cortázar are the names in Bener’s list – the effort of 
recording the reality and the conditions and difficulties of recreating this 
reality in a field of thought find a particular utterance. Sahtegi’s enterprise 
of, what he calls, “the casette recording of the things I wrote in the past 
by tidying them up” is a result of a similar effort. The purpose is to record 
the main desire behind diary writing, which is to examine and inscribe the 
events in a point of time nearest to the actual events, by means of a form 
which also belongs to this desire, namely irony. To approach the ironic 
reason, which fuels diary writing, by establishing an ironic distance, paves 
the way for a gradual discontinuity in the produced narrative.
Famous literary theorist Paul de Man, in the article “The Rhetoric of 
Temporality”, included in his Blindness and Insight, defines this state of 
discontinuity as the inevitable effect of the irony and the efforts to express 
the irony of irony. According to him, allegory is an instrument to overcome 
this problem of temporality. In the novel, two of the most common themes 
of Bener’s works, that is irreversibility and belatedness, are overarched 
by, as it were, an allegory of remorse. However, such an allegory cannot 
yield to an easy dialectical transgressing of the distance between Bener 
and Sahtegi or Sahtegi and Fatoş. Firstly, the symbols of the allegory 
that Bener uses to inscribe the irony of irony do not stem from a spiritual 
source, rather they come out of a sewage overflow and a refrigerator. 
Secondly, Bay Muannit Sahtegi, or Mr. Obstinate  Artificiality, as a  much 
caricatured fictional character, succeeds in putting a real distance between 
himself and the author. The effect that Bener’s experiment causes on the 
reader depends upon the realization of this success.
Keywords:Vüs’at O. Bener, Bay Muannit Sahtegi’nin Notları, Paul de 
Man, irony, allegory

Yazı, gerçek olanı, gerçek olmayanı ve gerçeğin her türlü 
anlamını içinde barındıran ve durmadan dönüşen bir 

düzlemde gerçekleşiyor. Yaşamın ve edebiyatın eş zamanlı 
olarak var olduğu bir yerden bahsediyoruz. Portekizli şair 
Fernando Pessoa’ya ait heteronim karakterlerden Bernardo 
Soares’in yazdığı Huzursuzluğun Kitabı’nda bu eş zamanlılık 
her noktada hissedilir.  Pessoa’ya çok yakın bir tarzda 
yazdığından aslında bir “yarı-heteronim” olan Soares, olaysız 
ve “yaşamasız” bir hayatın dökümünü yaptığı – yazarın asıl 
mesleği muhasebeciliktir –  kitabın bir yerinde koku duyusundan 
bahsediyor. Koklamanın garip bir görme biçimi olduğundan dem 
vuran Soares, bir sokakta aldığı yoğun kokuları duyumsarken 
belleğinin derinliklerine dalar. Bu anlık yolculuğun sonunda 
zihninde canlanan bir şairin yardımıyla (Cesário Verde) şöyle 
söyler:  “Ey sevgili Cesário! Karşımda belirirsin, nihayet 
mutluluğa kavuşurum ben de, çünkü anılar sayesinde biricik 
gerçekliğe, edebiyata geri dönmüşümdür” (266). Yaşamla 
edebiyat arasındaki bu gelgitler, olmadık zamanlarda olmadık 
gerilimler yaratırlar. Edebiyat, yaşamın sıradan gerçekliğine 
kendi sıradan gerçekliğini bu gerilimlerle dayatır.

Türk edebiyatının en etkileyici ve sıra dışı isimlerinden olan 
Vüs’at O. Bener de yaşamını bu “gerilim kendine özgülüğüne” 
adamış, yaşamıyla kendine adanmış bir yazar. Okurlar üzerinde 
yarattığı en dolaysız etkinin, isminden, isminin tuhaflığından 
kaynaklandığını belki alçakgönüllü, belki ironik bir şekilde 
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kabullenen Bener, bir yapıtında “Değerim bilinmemiş. Oysa 
fazla bile bilindi, bana kalırsa” diyor (Mızıkalı Yürüyüş 123).  
 1922 yılında Samsun’da doğmuş, gençliğinin önemli bir 
kısmını orduda geçirmiş ama ilk fırsatta ayrılıp hayatının geri 
kalanını memur olarak yaşamış, ardından emeklilik rütbesine 
erişmiş ve 2005 yılında aramızdan ayrılmış bir Ankara sakini, 
Vüs’at Orhan Bener. İlk öykülerini 1950’li yılların başında 
Seçilmiş Hikayeler Dergisi, Varlık ve Yeditepe’de yayımladı.  
Daha sonra bu öyküler Dost ve Yaşamasız adlarıyla kitaplaştırıldı. 
Ardından uzun aralarla yayımlanan iki tiyatro oyunu geldi: 
Ihlamur Ağacı ve İpin Ucu. Şiirlerini Manzumeler adı altında 
bir araya toplayan Bener, diğer anlatıları Siyah Beyaz, Mızıkalı 
Yürüyüş, Kara Tren ve Kapan’la yazı hayatını sürdürdü.  Bener, 
bu arada iki de roman yazdı: 1984 yılında yayımlanan Buzul 
Çağının Virüsü ve 1991’de yayımlanan ve bu yazının da 
çerçevesini oluşturan Bay Muannit Sahtegi’nin Notları. 
 Bu yazı, üç bölümden oluşuyor. Yazının başlığına da 
bu bölümlere ait başlıkların yan yana getirilmesiyle ulaşılıyor. 
Bağlaçların belki de en edebisi olan “ile”, birbirine benzeyen, 
birbirini anımsatan şeyleri olduğu kadar aralarında hiçbir 
ortak nokta olmayan şeyleri de yan yana getirmemizi sağlar. 
Alegorik aşk hikâyelerininde vazgeçilmezi olarak, bir araya 
getirdiklerini ayırma ve ayırdıklarını birkaç farklı düzlemde 
benzeştirme gibi tuhaf bir işleve sahiptir. Yazı, bu işleve 
yaslanarak, ilk bölümde, yazarla kurmaca anlatıcı arasındaki 

bağlara odaklanıyor. İkinci bölümde anlatıcının, metnin hem 
içinde hem dışında olmasını sağlayan ilişkilere ve bu ilişkilerin 
alegorik arka planına değiniliyor. Üçüncü ve son bölümde de 
Bener anlatılarındakiironik ifade çeşitliliğiyle söz konusu arka 
plana ortak bir yön veren edebi üslup ele alınıyor ve bu amaçla, 
Paul de Man’ın ironi ve ironideki ironi kavramlarına dikkat 
çekiliyor.1 
 Bener ile Sahtegi: İnadına Yaşamış Gibi Yapma ve  
 Kayıt Altına Alma Hastalığı

Bener, bir söyleşide “çetrefil” ve “çözümü güç” 
kitaplardan söz ederek, Beckett, Borges, Cortázar gibi yazarları 
anıyor (“Öykü Sanatında Zenaat Adamlığı” 17). “Çetrefil” 
kitaplar, uzun süre üzerlerine düşünülen, ayrıntıları belirginlik 
kazandıkça, dilleri içinden çıkılmaz bir hâl alan yapıtlardır. 
Başka bir deyişle, siz yaklaştıkça onlar uzaklaşır, baş 
dönmesine benzer bir etki yaratırlar. Bay Muannit Sahtegi’nin 
Notları’nı da kolaylıkla bu “çetrefil yapıt” sınıflaması içinde 
değerlendirebiliriz. Çetrefilliğin ya da zorluğun doğasını 
anlamadan önce onu biraz tanımalı.

Bay Muannit Sahtegi’nin Notları, yaşlı ve emekli bir devlet 
memurunun tuttuğu günlük, hatta saatlik notlardan oluşuyor. 
Ancak, bu notlar tek bir zaman dizisi etrafında düzenlenmiş 
sıradan günlük notları değil.2Anlatının baş kişisi Bay Muannit 
Sahtegi, evlatlık kızı Fatoş’u istemeye istemeye İngiltere’ye 
gönderdikten sonra tuttuğu notları, tam beş yıl sonra, gözden 
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geçirerek ve ayıklayarak yeniden yazar. Bu arada, beş yıl 
önceki notlarıyla birlikte bu notları kaleme aldığını söylediği 
günlerde olup bitenleri de güncesine ekler. Dolayısıyla, anlatıda 
birbirinden net olarak ayrılmış görünen iki farklı zaman 
dizisi göze çarpar. Bunlardan ilki 1 Ekim 1979 Pazartesi, saat 
22.45’ten 6 Kasım 1979 Salı, saat 22.10’a; ikincisi 7 Mart 1984 
Çarşamba gecesinden 13 Kasım 1984 Salı, saat 22.00’ye kadar 
sürer. Bunların dışında, anlatının sonunda birbirinden farklı 
beş tarih daha bulunmaktadır. Bu noktada, birden 12 Eylül 
1987’ye geçer anlatı zamanı. Anlatı kişisi rastgele görünen 
birkaç tarih düşürdükten sonra 13 Eylül 1987’de notlarını 
sonlandırır. Ama hiçbir şeyin göründüğü kadar açık olduğu 
söylenemez. Bir kere, günlük yazımının doğası gereği, birçok 
kişisel ayrıntı hiçbir önbilgi aktarımına gereksinim duyulmadan 
yazılır; bu anlamda Bay Muannit Sahtegi’nin Notları bir istisna 
değildir. Ayrıca, birbirinin içine girmiş iki farklı zaman dizisi 
bu kişisel notların tuhaf kesişmelerine olanak sağlayarak, sözü 
edilen olay ve kişilerin ancak silik belirginlikler kazanmalarına 
yol açar. Başka bir deyişle, hem beş yıl önceki, hem şimdiki 
zaman düzlemindeki notlar kendi içlerinde bazı anımsamaları 
yansıtacak şekilde dönüşlüdür. Dahası, verilen bazı tarihler 
kesinlikten de yoksundur. Bunlara bir de yapıtın çift boyutlu 
kompozisyonu eklenebilir. Böylece, beş yıl önceki notlarını 
ayıklayarak, onları tarihleri ayrıntılı olarak verilmiş bir günlüğe 
dönüştürme çabasındaki Bay Muannit Sahtegi’nin yanı sıra, 

bütün yapıtı nedense yedi bölüme ayırmış bir yazardan da söz 
edilebilir. Anlatının daha başında – hatta dışında demek daha 
doğru – iki farklı sunuş yazısı bulunuyor. Bunlardan biri yazar 
Vüs’at O. Bener’e, öteki Bay Muannit Sahtegi’ye aittir.

Bu tarz çetrefil metinlerde, ilk ve hızlı okuma geride fazla 
iz bırakmıyor. Bener’in anlatısı ekseninde düşünüldüğünde ilk 
okuma hızının iyiden iyiye ivmelendiği söylenebilir. Bunun 
gerekçesini Bener’in sentaksına şöyle bir göz atarak bile 
anlayabiliriz. Orhan Koçak’ın da dikkat çektiği gibi Bener, 
neredeyse hiç “ve” bağlacı kullanmaz (6). Sürekli virgüllerle 
bölümlenen tümceler, “-lik” ekinin tüm kavramsallaştırma 
gücü kullanılarak yapılan sıfat tamlamaları, yarım kalmış 
ya da yerli yerinde olmayan yan tümceler, okumaya bazen 
kontrol edilemez bir hız katıyor. Örnek olarak şu kısa bölüm 
verilebilir: “Belli, besbelli, paraşütü açılmıyor ürkütücülüğünü 
kullanan planör pilotçuğum, umutsuzluk ağıtçısı sen. Bildiğim 
sınırlılığın hacıyatmaz deliliği oyununa kapılıp gideceksin. 
Gülümse” (14). Bu hız, günlüğe düşülen tarihlerin çoğalması ve 
italik harflerle yazılan sözcükler ve tümcelerle metne bütünüyle 
hakim oluyor. Sona geldiğinizi düşündüğünüzde, kendinizi, her 
şeyi yeniden başlatacak yerde, metnin görece başlangıcında 
buluyorsunuz. “Görece” sözcüğü, aslında metnin sonucunun 
da bu başlangıçta yattığını vurgulamak için seçildi. Ayrıca, 
anlatının başında anlatıcı “saçmayı saçma kılmayı deneyeyim, 
geri dönüşlerin artık taşınamazlığında, unutarak, geri dönüşler 
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ve tortulaşmaların havası alınmışlığında bocalayacağıma 
diyordum, biliyorum demeyi yeğliyorum hâlâ, hep o geçmiş 
zaman kipi kullanılacak” der (12). “Saçmayı saçma kılmak” 
deyimi, sıradan bir anlatının zaman kullanımına gönderme 
yapan bir ifade olarak düşünülebilir.  “Saçma”, burada yazınsal 
bilincin kendisini geçmişte görüp, bu geçmiş görüntünün 
peşine düşmesidir.  Sahtegi, saçmalığa son vermeye çalışırken, 
bir yandan da bu durumu bir zorunluluk olarak algılar. 
Günlüğünün son notlarından birinde ise “notlarımı okumayı 
içim kaldırmıyor, saçmayı saçma kılamamışım besbelli” 
sözleriyle anlatının başlangıç ve bitiş bölümleri arasında verili 
zamansallığını aşan bir örtüşmeye işaret eder (102). Saçmanın 
saçma kılınamamış olması, anlatıcı bilincinde metinden 
beklenmeyen bir bütünlüğün farkına varıştır. Anlatıcı, notlarında 
tek bir günün ya da anın anlatılmasına bağlı zamansallığı aşan 
bir bütünleyicilik görmüştür. Anlatıcı bu farkındalığını, “Hadi 
ordan bilinçsizliğimin aç bilinci” sözleriyle dile getirir (12).

Muannit Sahtegi karakteriyle temsil edilen anlatıcının 
özelliklerini anlayabilmek için ise notları gözden geçirmek 
yeterli olacaktır; çünkü bu notların işleyişi bütünüyle kişisel 
bir dile ve yaşantıya dayalıdır. Öyleyse, anlatıcının nitelikleri 
aynı zamanda anlatı üslubu olarak da anlaşılabilir. Bay Muannit 
Sahtegi’nin Notları’nda anlatıcı, 1979’da kaleme aldığı notları 
beş yıl sonrasında tekrar yazmaya başladığında bu yeni notları 
parantezlerle eski notlarının arasına yerleştirmektedir. Örneğin 

9 Ekim 1979 Salı, saat 20.15’teki notları “Haberler’e on beş 
dakika var” tümcesiyle başlar (47). Bu arada birden aklına Fatoş 
gelir ve onun hakkında düşünmeye koyulur Sahtegi. Fatoş’un 
nasıl bir okur olduğuna değinirken şunları söyler: “Sıkılınca da 
mıncıklayacak elbet, ıcığını cıcığını çıkaracak yanındakinin, 
olmadık ıvır zıvırla uğraşacak uğraştıracak. Başucunda bir 
kitap aylarca bitirilemez. (O yüzden mi iyi bir W. Faulkner 
yorumcusu)” (47). Metne sonradan katıldıkları anlaşılan bu 
gibi yorumların yanında, örneğin “28 Nisan 1984 Cuma notunu 
düşelim” gibi ifadelerle notlarını temize çektiği günlerin 
şeceresini çıkarır. Bu sonraki notların büyük kısmı çoğu zaman 
dönemin ekonomik koşullarını oldukça tutumlu bir adamın 
ağzından dinliyormuşuz izlenimini verir. Bu notlardan, örneğin 
Efes Pilsen’in şişesi kaç lira olmuş öğrenebilirsiniz. Tekele 
zam yapılmış mı yapılmamış mı, döviz kurlarında bir değişim 
var mı? Ayrıca, eğer Sahtegi notlarını aldığı sırada televizyon 
seyrediyorsa, televizyonda da haberler varsa sizi şöyle ifadeler 
bekliyor olabilir: “Nato Kararlılık Tatbikatı’ndanGörüntüler. 
Nato Başkomutanı: ‘Sovyetler, korkunç geliştirdiler deniz 
güçlerini.  Büyük tehlike altında Orta-Doğu güney kanadı” (49).  

Kimi zaman oldukça sıkıcı olan, okuyanda anlatılanı 
izleme zorluğu yaratan, çünkü artık okura doğru yazıldıkları su 
götüren bu betimlemeler, daha doğrusu ad sıralamalar sıkça yer 
alıyor anlatıda. Bu noktada italik harflerle yazılmış sözcüklerin ve 
tümcelerin metin içinde kazandığı çeşitli işlevleri de düşünmek 
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gerekiyor. Anlatıcı bu yöntem yardımıyla kendisine dair önemli 
ipuçları verir. Yaptığı vurgular, böylece hem görsel hem de 
işitsel bir düzleme taşınır.  Örneğin metinde, Kızılay, Ümitköy 
gibi semtlerin ve Adler, Cahit Sıtkı Tarancı, Faulkner, Nazım 
Hikmet, Sartre, Schönberg, Turgut Uyar gibi ünlü düşünür, yazar, 
şair ve müzisyenlerin adları ile Bafra, Efes Pilsen, Samsun gibi 
markalar hep italikle yazılır. Sahtegi’nin büyük ihtimalle Oğuz 
Atay’dan söz ettiği bir bölümde, sadece adını anarak italikle 
Oğuz yazdığını görürüz. Sözcük ve tümceleri birbirlerinden 
ayıran tek yöntemi de bu değildir Sahtegi’nin.  Bazen, bir adın 
bütün harflerini büyük yazar. Çok heyecanlandığı ya da yazdığı 
şeyi gerçekten önemsediği izlenimini yaratır böylece. Kendisiyle 
alay etmenin de iyi bir yoludur bu. Anlatının son bölümünde 
şöyle der örneğin: “ARAGON’du yanılmıyorsam bu yöntemi 
benimseyen. Ben de ne Aragon’um ya! Alkışlarla, alkışlarla 
geçivermedi hayat!” (103-4). Anlatıcının neden böyle bir 
yöntem kullandığını anlamak için kendi sözlerini yorumlamalı. 
Sahtegi, metnin ilk kısmında kendisine şöyle sesleniyordu: 
“Demek ben hep geçmişi tüketmemiş varsayacağım, günümden 
caydım, dakika aynılığından bile söz edemeyeceğim.  Her 
anlatım, yaşamaları değil, ölüm saptamalarının, değişimlerinin 
karikatür öykülemesi olacak” (12). Bu sözlerden de anlaşıldığı 
üzere, anlatıcı, geçmişine değinirken bütün gerçeklikleriyle 
ondan taşan her şeyi ayrıca kaydetmek ister gibidir. İçinde 
yaşadığı ve not aldığı zaman dilimine tutunabilmek için onun 

herkesçe bilinen ve böylece gözden kaçırılan sıradan gerçeklik 
yanını dolaysızca sergilemek ister. Sahtegi bu yolla gerçekliğine 
gerçeklik katar görünürken, bir yandan da yaşamının kendisine 
ait olmadığını vurgulamış olur.  

Kendisine ait olmayan yaşam, yaşandığı andaki 
canlılığını yitirmiş ve karikatürleşmiştir.  Böylece, kendi yaşam 
metni, zorunlu olarak bütün yaşam metinleri içinde kaybolmaya 
yazgılı olmuştur. Zaten anlatıcının adı Muannit Sahtegi’dir.  
Biri Arapça, öteki Farsça olan bu iki sözcük, Türkçeye çevrilip 
yan yana konduğunda şöyle bir manzarayla karşılaşırız: İnatçı 
Sahtelik.3 Bay İnatçı Sahtelik kendisini tanıtırken diyor ki, 
“Tamam canlar. Soyu Sahtegi, muannittir ve tepeden tırnağa ittir, 
def olur gider, mağarası bol bir yerlere, gidemese de gittiğini 
varsayar. Canına kıyamaz, o kesin” (17). Bay Muannit Sahtegi 
avukattır, başdanışmanlıktan emeklidir, çok yoksul değilse de 
iyi durumda da sayılmaz, ama cimridir, alkoliktir ve öfkelidir.  
Üç kere evlenmiş ve boşanmış entelektüel bir okur ve şairdir 
aynı zamanda. Tiyatroya çok meraklıdır. Yalnızlığa dayanamaz, 
içe kapanık, bir o kadar da şendir. Ölümü aklından çıkaramaz.  
Etrafındaki insanların yüzlerinde ölümün ışıyıp ışımadığına 
bakar. Kendisini ise daha çok yüzsüz bulmaktadır; onun, yani 
yüzünün ölüme gelen bir yanı yoktur. Yüzünde ölüm ışımaz. 
Bundan da şikâyetçi görünmektedir; çünkü yaşamını sürdürmeye 
yazgılı olduğunu bilir ve ölümden, ölümü akla getirebilecek her 
türlü olasılıktan korkmaktadır. Bu korku ve duyarlılık yazmasını 
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zorunlu hâle getirmiştir. Kendini yazması gerekmektedir. Aksi 
takdirde, ne ölmüş ne de ölmemiş sayılacaktır.
 Lağım ile Buzdolabı yahut Sahtegi ile Fatoş

Bay Muannit Sahtegi’nin Notları, birden bire, hiçbir 
hazırlık ve ön değiniye gerek duymaksızın girer söze. Bener, 
kısa öykülerinde de sık sık kullandığı yoğun ve özetleyici 
başlangıçlardan birini yapar: “Yine öldürgen bir intihar sabahı, 
yirmi miligram nobraksin almama karşın, ellerimin titremesini 
önleyemiyorum; kaydın bay Muannit Sahtegi, yapma, seni 
konuşmak değil, yazmak kurtarır derken, yani günlük adı 
altında ilk üç beş tümcenin yazıldığı günden tam üç yıl sonra, 
yeniden başlamayı deniyorum” (11). Bu, içinde bir sürü soru, 
cevap ve hayret barındıran bir giriş bölümüdür. Metin daha 
başlangıçta, yarıda bırakılmış bir projenin, deyim yerindeyse 
bir yaşam projesinin yeniden elden geçirilmesi olduğunu 
duyuruyor okuyucuya. Anlatıcının, “eski yazdıklarının temize 
çekilmesi kasetçiliği” olarak adlandırdığı bu çaba, anlaşılıyor 
ki bilinçli ya da zorunlu bir “girişim”dir.4Anlatıcı, sonradan 
ayıklayarak bir araya getireceği notları tutmaya başlamasının 
gerekçesini dile getirirken şöyle söyler: “Neymiş, iki nedeni 
varmış girişimimin. İlki, aşağı yukarı sekiz yılı dolduran, 
yasal deyimiyle evlat edindiğim çocuğa tuhaf uyduluğumun 
bir yıla yakın bir süre için kesintiye uğrayacak olması, Fatoş’u 
uzak bir yabancı ülkeye yolcu etmiştim, ikincisi, yaşımın 
göstergelerini sönüş yakınlığına yapışık saymaklığım. Başka 

gerekçeleri yok diyebilsem” (13-14). Anlatının ilk bölümüne 
denk düşen bu sözler, notlarını gözden geçirdikten sonra anlatıcı 
tarafından kaleme alınmış görünmektedirler. Anlatıcı temize 
çektiği notlarını tekrar gün ışığına çıkarırken onlarla küçük 
bir hesaplaşmaya girişmiş ve oluşan yeni metnin amacını da 
alttan alta sezdirmiştir. Bu noktada, Bay Sahtegi’nin, yapıtını 
kızı Fatoş’a sunduğunu hatırlamakta yarar var. Sunuş yazısında 
Sahtegi, Fatoş’a, E. E. Cummings’in “Hiç Gitmediğim Bir 
Yerde” şiirinin son dörtlüğünü armağan ederek, “bağışlaması 
dileğiyle sunu yerine” şeklinde bir ifadeyle seslenir. Açıkça bir 
pişmanlık ilanıdır bu sözler. Anlaşılıyor ki Sahtegi, kızından 
uzak kaldığı bir yılın notlarını, ardından bu notlara düşülen beş 
yıl sonrasının notlarını seçerek ve yeniden bir araya getirerek 
pişmanlığının bir göstergesi olarak ona sunmak niyetindedir. 
Sahtegi’nin dağınık günlük notlarını bir yaşam projesine 
dönüştüren de bu pişmanlık teması olsa gerektir.

Anlatının çerçevesini çizen bu temanın, metnin bazı 
düğüm noktalarında özellikle vurgulandığını görürüz: Fatoş, 
İngiltere’den döndükten sonra babasıyla evlerini ayırmaya 
karar verir. Sahtegi, notlarında bu durumun kendi üzerindeki 
etkisini gene italiklere başvurarak gösterir. 19 Mayıs Cumartesi 
saat 16.00’da şunları yazar: “Fatoş, ‘pazara gideceğim, biraz 
taze salatalık, yeşil biber alacağım, sen de git evine, biraz bir 
şeyler karala’, dedi, sepetledi evinden” (51). Yine anlatının ilk 
bölümünde, adını anmadan Fatoş’tan şöyle bahsetmektedir: “Ara 
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sıra gereksindiğini umarak uğruyorum yine de ona. Kuyruğum 
kısık. Deliriyorum dayanmasına tekbaşınalığa” (16). Görülüyor 
ki bu kadar bağlı olduğu evlatlık kızından ayrı kalmak Sahtegi 
için dayanılmazdır. Bu yüzden, Fatoş’un bağımsız bir hayatı 
yeğlemesine karşı tepkisi de kıskançlık olacaktır. Fatoş’un kendi 
iradesiyle değil, İngiltere’ye birlikte gittiği Davut’un etkisiyle 
uzaklaşmayı seçtiğini düşünür. “Sonunda etti ağzıma.  Kalıbımı 
basarım o at suratlı, genç deve kandırdı bunu” diyerek içini 
döker (27).2 Temmuz 1984, Pazar, saat 14.10 tarihiyle parantez 
içinde yazdığı bir notta da Sahtegi, “Yazdıklarıma bakmıyorum 
artık. Hezeyan kuşkusuz.  Kıskançlık mı?  Olabilir” demektedir 
(82). Bay Muannit Sahtegi’nin evlatlık kızıyla arasındaki 
ilişkinin cinsel bir boyutu da vardır. Ancak bu cinsel boyut, bir 
itirafın üstü örtük ifadeleriyle dillendirilir. Sahtegi, İngiltere 
seyahati için kızını hava alanına kadar geçirip yolcu ettikten 
sonrasını anlatırken şöyle yazmaktadır: “Bana da bakıldı uzak 
yumuşaklıkla, kuşkusuz hukuksal bağ kurulmadan önceki 
‘neci’liğim üzerine yoğunlaşan dedikodular anımsanarak.  
Babası yerindeki adamcağızın tomur kızcağızı kandırdığı 
kösnük imgelemelerinden, öznel, kıskanç boşalım tadlarından 
utanılsa da kurtulunamayarak” (21). Bay Muannit Sahtegi, 
Fatoş’la ilişkisine böyle yan gözle bakılmasını istemeyecektir. 
“Yirmi beş yaş fark var aramızda. Evlat edinenlerin karıştırdığı 
haltlarla ilgili hikâyeleri yakıştırmaya kalkmayın bana da. 
Boğarım!” der (27). Ancak, bu satırlar yalnızca asıl itirafın 

öncülleridir. Kızına karşı yıllar içinde farklılaşan tavrı üzerine 
düşünürken, Sahtegi’nin belleği beklenmedik bir hatırayı 
yeniden canlandırır.  Fatoş’un uzaklaşmasının tek nedeninin 
kendisi ve kötü alışkanlıkları olduğunun farkına varan Sahtegi 
itirafını şöyle dile getirir:

Ben göz delisiyim. Gözetimciliği, her an üstümdeliği 
olmasa vurulabilirdim bal gibi. Yeşille elâ karışımı, 
koskocaman, hüzne batık, nemli gözleri. Ağladığı 
zaman – ne kadar da duru damlacıklarla doluyor 
gözleri - çılgına dönüyorum,  Çünkü o zaman 
güzel, cana yakın, tatlı şırfıntı. Ne bilsin bu yüzden 
tokatladığımı.  İçini çeke çeke, ‘vurma babacık!’ 
dedikçe daha deliriyorum. Ağzımdan köpükler 
saçılıyor, adinin bayağısı küfürler. Bir kezkarşılık 
vermedi, ağzından hak ettiğim canavar sözcüğünü 
bile duymadım. Kuşkusuz körkütük sarhoş 
olduğum geceler...  of of..  kes rica ederim. Niye 
gitti? Soruyorsun bir de. (28)

Bay Muannit Sahtegi, geçmişi, arzuları ve pişmanlığı 
arasında kalmıştır. Bu sıkışmışlık durumu anlatı boyunca 
değinilen intihar temasıyla da pekiştirilmektedir. Sahtegi, 
sağlıksız yaşamını neden sürdürdüğünü bir türlü anlamamakta, 
ama bir yanıyla da hayata tutunmak zorunda olan insanlardan 
olduğunu sezmektedir. İntiharın eşiğinde olmasa bile sürekli 
ondan söz etmesi ise durmadan yaşadığı gecikmişlik ve 
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dönüşsüzlük hislerinden kaynaklanmaktadır.  
 Sahtegi’nin anlatısı, bu iki hissin pişmanlık temasıyla 
kesiştiği önemli bir olaya da yer vermektedir.  “Galiba ilk kez, 
başlık gününü sıcağı sıcağına geçiriyorum defterime” dediği 21 
Temmuz 1984 Cumartesi, saat 22.35 tarihli notta, Sahtegi, her 
zamanki gibi daktilosunun başına geçememiştir; çünkü ancak o 
gecenin sabahında anlatabileceği bir felaketle karşılaşmıştır. Bu 
felaket şu sözlerle dile getirilir: “Kontakt! Ayıldım. Bok basmıştı 
inimi” (91). Sahtegi’nin bodrum katındaki evini lağım suları 
basmıştır. Bu felaket manzarası karşısında soğukkanlılığını 
korumaya çalışan Sahtegi, her şeye rağmen evine girer ve 
olup biteni anlatmaya koyulur. Bu beladan nasıl kurtulacağını 
düşünürken, “En iyisi götiçi kadar mutfaktaki patlayacak da beni 
paramparça edecek korkusunu bir türlü yenemediğim piknik 
tüpünün düğmesini açayım da, yatayım ölüme, ne bu be! Adalet 
Ağaoğlu yatar da ben yatamaz mıyım!” diye geçirir aklından 
(92). Ancak bu düşüncesinden hemen vazgeçer ve kendince 
başka türlü bir çözüm yolu bulur: “Sıç ulan odanın ortalık yerine 
pantolonunu sıyırıp oldu olacak! İyi de neyle taharetleneceğiz!  
Cebinde mendil var ya, daha ne istersin! Tamam! Oh, dünya 
varmış! Tüü, unuttum, buzdolabında iki şişe bira vardı, niye 
akıl edemedim” (92). Sahtegi, lağım suları arasında zamanını 
böylece değerlendirmeye karar verdikten sonra, sabaha kadar 
uyanık kalabileceği uygun bir yer bulur ve beklemeye koyulur. 
Ardından, kızı Fatoş’un şehir dışında olduğunu ama sabahleyin 

geleceğini hatırlar. Sabah olunca da kendisini kurtarması için 
yardımını istemek üzere Fatoş’un evinin yolunu tutar. Kızını 
görür görmez, içine düştüğü felaketi anlatıp ondan yardım 
dilenir: “‘Akla pakla beni, ölücem!’ Hâlâ bakıyor suratıma. 
‘Ulan açsana şu kapıyı mor zambak, eksik etek! Bir dolu konyak 
ver, ya da ambulans çağır, deliler koğuşuna kapatsınlar beni’” 
(94).  
 Sahtegi’nin notları temize çekme düzenini bozan bu olay, 
anlatıda önemli bir kırılma noktası oluşturuyor. Bu parça, günlük 
düzlemini 1979’dan 1984’e kaydırmasının yanı sıra metnin 
tümünün bir alegorisi olarak da okunabilir. Semih Gümüş’ün, 
Bener’in iki romanı ve bazı öyküleri üzerine yazdığı yazıları bir 
araya getirdiği kitabı Vüsat O. Bener: Kara Anlatı Yazarı’nda, 
böyle bir alegorik okuma denemesi bulunmaktadır. “Bir Kenef 
Taşkını Alegorisi” başlığını taşıyan bölümde Gümüş, bu anlatı 
parçasının, toplumsal yozlaşma ve çözülmenin alegorisi olarak 
düşünülebileceğini söyler (25).5Ancak, Gümüş’ün yorumu 
fazlasıyla geneldir ve bu bölümün metnin geri kalanıyla kurduğu 
ilişkiyi yeterince vurgulamaz.Bu, toplumsal yozlaşma temasının 
anlatıda yeri olmadığı anlamına gelmiyor. Aksine, Sahtegi, 
toplum hayatının yoz kültürel atmosferini, bu atmosferin bir 
parçası olduğunu bilerek yazının içinde tekrar kurar.  Fakat, 
lağımın taşmasıyla Sahtegi’nin başına gelenleri anlatma 
arzusu ve ilk defa bu bölümde, günlüğüne yazdığı anda tarih 
düşmesi, vurgulanması gereken başka bir düzlem olduğunu 
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göstermektedir. Bay Muannit Sahtegi’nin karşı karşıya kaldığı 
durum, onu önce hayattan bezdirmiş, sonra kayıtsız bırakmış 
ve son olarak da Fatoş’un devreye girmesiyle çözülmüştür.  Bu 
kısa anlatı parçası, Sahtegi için dönüşü olmayan bir felaketin, 
sıradan ama her şeyi altüst eden bir felaketin anlatısıdır ve 
ancak Fatoş’un ortaya çıkışıyla sonlanabilecektir; fakat, Fatoş 
da Sahtegi’nin yardımına zamanında koşamamış, geç kalmıştır. 
Bu temel çerçevede düşünüldüğünde, notların ana temalarını 
oluşturan dönüşsüzlük, gecikmişlik ve pişmanlığın bu parçada 
kesiştiği ve alt metniyle neredeyse bütünüyle örtüşen bir 
alegoriye yol açtığı söylenebilir. Geçmişe dönme çabası, bir 
iradenin işidir. Geçmişe gönderilen pisliğin tekrar su yüzüne 
çıkması ise bu iradeyi geçersizleştirir. Şeylerin bozulmasını, 
çürümesini önlemesi gereken buzdolabının elinden bir şey 
gelmeyecektir. Öyle anlaşılıyor ki lağım taşkını, Sahtegi’nin 
kaydetme gayretini simgelerken, buzdolabı, Fatoş’un her şeyi 
kayıtsızca saklamasına işaret etmektedir. Bu ikisi arasında 
uygun bir yer bulup beklemekten başka çare kalmamıştır.
 İroni ile Alegori: Süreksiz Süreklilik Olarak Hayatın  
 Romanı ya da Yaşamasız Yaşamöyküsü

Anlatının son günlük notuna “13 Eylül 1987 Pazar, Saat 
12.45” tarihi düşülmüş. Bu günün notlarından Sahtegi’nin saat 
17.00’ye doğru Fatoş’a gideceğini öğreniriz. “Fatoş” adını anar 
anmaz onun hakkında bir görüş bildirme alışkanlığı burada da 
kendini gösterecektir. Sahtegi, Fatoş’un “yoruldum babacık 

beni de götür” sözlerini hatırlatır ve “Kırk yaşına daha yeni 
bastı.  Onu da çürüttüm. Aferin bana” der (104). Arkasından 
gelen satırlarsa daha ilginçtir. Bay Muannit Sahtegi’nin 
Notları’ndaki son tümceler şunlardır: “Birkaç ay önce miydi? 
Evine uğramıştım. ‘Fatoş’cuğun hasta da pasta’ dedi, kapının 
eşiğinde. Ayakkabılarımı çıkardım. ‘Ateşin var mı?’ ‘Var’ Serçe 
parmağımla ağzından yoklayacaktım her zamanki gibi. Önledi.  
Boynunu gösterdi. Dudaklarımı dokundurdum usulca. Titredi 
hafifçe, ürperdi. Kızardım galiba.  ‘Olsa olsa 37.1. Korkma bir 
şeyciğin yok’” (104). Sahtegi’nin belleğinde, yaşadığı suçluluk 
duygusu kadar kuvvetli bir iz bırakmışa benziyor bu son olay. 
Baba ile evlatlık kızı arasında belki de baştan beri varolan cinsel 
elektriğin çok dolaysız bir dışavurumudur bu. Sıradışı olanın 
sadelikle dile getirilmesindeki bu anilik Bener’in kısa öykü 
tekniğinden ödünç aldığı bir özelliktir.  

Anlaşılan bu anlatı için de bir öykü sonu yazmış 
Bener. Ancak, bu noktada vurgulanması gereken daha 
önemli şey, anlatının ana hatlarını çizen pişmanlık temasının 
dönüşümüdür.  Anlatının sürekliliğini sağlayan asıl tema 
olduğunu söyleyebileceğimiz “pişmanlık”, Sahtegi ile Fatoş’un 
karşılıklı olarak alışılmadık biçimde davranmalarıyla sağlar 
bu dönüşümü. Aslında Sahtegi ile Fatoş arasında hiçbir şey 
değişmemiş görünmektedir; ancak ikisinin karşılıklı tutumları 
bir an için bile olsa alışılmış olandan büyük bir sapma gösterir. 
Sahtegi’nin, temize çektiği ve kızına sunduğu notlarını bu 
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tuhaf anla noktalaması duyduğu pişmanlığın yersizliğine işaret 
etmektedir. Başka bir deyişle, beklenmeyen bir karşılaşma, 
Sahtegi’nin, yaşadığı suçluluk duygusunu bir kenara bırakıp 
istediği gibi davranmasına yol açmıştır. Ancak bu rahatlık sadece 
kısa bir an içinde yaşanmış ve her şeyi eski haline döndüren 
birkaç sözcükle anlatı sonlanmıştır.  

Bu noktada anlatı sürekliliğinin ironik olandan nasıl 
etkilendiğini anlamak Bay Muannit Sahtegi’nin Notları’nı 
değerlendirebilmemiz için önemli ipuçları sağlayacaktır; çünkü 
metni ironik bir anlatıya dönüştüren unsurlar aynı zamanda 
onu bir bütün olarak düşünmemizi sağlayan sürekliliğin yapı 
taşlarıdır. Anlatıda ironik öğeyi belirginleştiren iki temel 
unsur ise kullanılan dil ve anlatıcı söyleminin farklılaşmasıdır. 
Bener’in her türlü ironik bakışa olanak tanıyan dil 
özelliklerinden daha önce ana hatlarıyla söz etmiştik; şimdi 
kısaca söylemdeki farklılaşma üzerinde duralım: Günlük 
notlarını temize çeken anlatıcıyı bazı noktalarda tek bir 
kişinin eylem alanıyla sınırlamak imkânsız hale gelmektedir. 
Başka bir deyişle, anlatı içinde anlatıcının seslendiği ya da 
anlatıcıya seslenen, ama kimliklerine hiç değinilmemiş ötekiler 
yer almaktadır.  Bu ötekiler, kimi zaman anlatıcı söyleminin 
dolaysız ürünleridir. Yani, anlatıcı bazı yerlerde kendi kendisine 
seslenir, memuriyetten kalma alışkanlıklarıyla ya da kendisini 
kayıt altına alıp ölümsüzleştirme arzularıyla dalga geçer: “Sen 
de hoşgörmesene sakalı kurallı adam”; “İmdi kardeş, lotus 

çiçeklerinin çelebi tohumu, bizim köyün gömütlüğü göründü” 
(16). Ancak bu seslenmeler kimi zaman belirli bir özneye 
yönelirler. Örneğin ilk bölümde Sahtegi, kimliği açık edilmeyen 
birine şöyle seslenir: “Akıl küpü belki, lakin çılgınlık züğürdü 
sanırım, yenileyin ayrımına varmış değilim bil, karıcığınla 
konuş, şu kışı sağ çıkarabilirsem, o yörelere gelmek düşüne 
kaptırmak istiyorum kendimi” (17). Anlatıcının notları 
üzerinden geçerken belirsiz bıraktığı kişiliklerden biri de beşinci 
bölümde ortaya çıkar. Anlatıcı, yeğeni Cevdet’in kendisine 
gönderdiği bir mektuptan söz açmış, ancak mektubun içeriği 
hakkında henüz hiçbir bilgi vermemiştir.  Bu bölümde günlük 
notları bir parantezle kesintiye uğrar. Parantezin içinde şöyle 
bir ifade bulunmaktadır: “(Cevdet’in kısa mektubundan söz 
edecektin, diyor biri, kim?)” (71).  Burada parantez içine alınan 
tek şey bir soru değildir; metnin içindeki bu sığınağa notların 
hem yazılmasına, hem derlenmesine eşlik eden birkaç okur da 
yerleşmiştir. Metinde, bu belirsiz göndermeyi bir yere bağlama 
imkânı verecek bazı ifadeler var. Örneğin üçüncü bölümün 
ilk paragrafı şu şekildedir: “DOLAŞIK, aman vermez biçem 
oyunlarını bozmaya, anlaşılırlığa yöneldiğimi kanıtlamaya 
çabaladığımdan bu yana övgüler almaya başladım. Bu gün 
Tevfik Soylu telefon etti. Ne yaptığımı artık biliyormuşum! 
Ne diyeyim doğrudur! Okumuş, dayanıp, Muannit Bey’in 
notlarını” (39). Bu alıntılar, Semih Gümüş tarafından, yazarın 
kendisini, yegâne anlatı kişisi olan Bay Muannit Sahtegi 
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ile özdeşleştirdiği şeklinde yorumlanmıştır. Gümüş’e göre, 
Sahtegi’nin notlarını okunuyor olarak göstermek ancak 
yazarın elindedir (52). Örneğin, yukarıda alıntılanan parantez 
içindeki soru, Bener’in, anlatıcısının zihnindeki yansımasının 
sonucudur (53). Burada Gümüş, Sahtegi’yi, kendi notları içinde 
kalmış bir anlatı kişisi olarak yorumlamaktadır; metnin, iki 
farklı zaman düzleminde bu tek anlatıcının ruhsal dönüşümüne 
uygun bir biçimde anlaşılabileceğini var sayar. Hâlbuki 
öncelikle, metnin bütünlüğünün kaynağını anlamak ve ironinin 
bu bütünlükteki anlamlı yerine işaret etmek gerekiyor. Bunun 
için de yazarın, metninde kendini hangi yollarla duyurmak 
istediği anlaşılmalıdır. Vüs’at O. Bener anlatısı söz konusu 
olduğunda bu bütünlük, tek bir metinle içinden çıkılamaz bir 
“örgü” oluşturmaktadır. Bener’in ilk romanı Buzul Çağının 
Virüsü ile Bay Muannit Sahtegi’nin Notları arasındaki anlatım 
benzerliği ve yakınlık, daha sonraki eserlerde de tekrarlanan 
tutarlı bir çerçevenin varlığına işaret eder. Bu yüzden, Bener 
ironisini tek bir yapıtın alanıyla sınırlamak yapıtı da sınırlamak 
anlamına gelecektir. Öyleyse, Sahtegi’nin notlarındaki ironiyi 
metinlerarası bağları göz ardı etmeden ve Sahtegi karakterini 
odağa alarak yorumlamak daha doğru olur.  Bener’in kendi 
metinleri arasında kurduğu bağlar açısından Bay Muannit 
Sahtegi’nin Notları gerçekten çok zengin bir içerik sunuyor. 
Örneğin, notlarının bir yerinde Sahtegi şöyle yazar: “Tarih 
düşürmemişim. 9 Ekim 1979 gününü bir yerinden kestiğim 

günden sonra, rakıya yatırılmışlığı besbelli, ancak manzume 
denebilecek bir şiir döşenmişim, alacağım olduğu gibi aşağıya, 
düzeltmeye kalkışmadan” (51). Bu sözlerin ardından Sahtegi, 
“Tanrılar ahmaklığı, yalvaçlık yaratan” dizesiyle sonlanan 
şiirini kâğıda geçirir. Bu şiir, Vüs’at O. Bener’in 1994 yılında 
yayımlanan şiir kitabı Manzumeler’e “Eskitmeyecek” adıyla 
alınmıştır (52). Aynı şekilde “Neden” ve “Bilin” şiirleri de 
Manzumeler kitabı yayımlanmadan önce Sahtegi’nin notları 
arasında boy gösterirler. Ancak, yazarla kahramanı arasındaki 
alışverişin daha öncesi de vardır.  Siyah Beyaz’da yer alan “Minik 
Kuş” öyküsünde Bener, öykü anlatıcısıyla Sahtegi arasında 
bir diyaloğa yer vermektedir. Bir noktadan sonra kimin kime 
seslendiği anlaşılmayan bu öyküde, anlatıcı kendisiyle Sahtegi 
arasındaki ilişkiyi Charlie Chaplin ile Chaplin’in Sahne Işıkları 
filminde canlandırdığı Calvero tiplemesi arasındaki ilişkiye 
benzetmektedir (73). Buna göre, Chaplin’in komik yüzündeki 
maske bu tiplemeyle düşmüş, acısını artık gizleyemeyen usta 
ortaya çıkmıştır.  Öyleyse yazar-anlatıcı da kendi maskesi olarak 
düşünmektedir Sahtegi’yi. Ancak Sahtegi sadece bir maske 
değildir. Diyalogun bir yerinde şöyle bir konuşma geçer: 

“Herkes, daha doğrusu notlarını okuyan kimileri, 
bizi özdeşleştirdi gibi, aynılaştırmaktan kaçınmaya 
özen göstermelerine karşın... Ne dersin, bu kuşkuyu 
besleyelim mi, çözülelim mi?”
“Başaramayız.  Sürdürelim bence.  Bay SAHTEGİ 
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serüveni ölümle bitecek nasıl olsa” (73-74)
Bu noktada, Sahtegi, kendi kurmaca kimliğinin farkındalığını 
yazara dayatmaktadır. Başka bir deyişle, Sahtegi bir maske 
olarak var olmadığını, her şeyi kendi kontrolünde tuttuğunu 
düşünen yazar-anlatıcıya beyan eder. Böylece yazar, kurmaca 
da olsa kendi gerçekliğinden bağımsızlaşmış olan kahramanı, 
kendisine özgü gerçekliği içinde kabullenir.  

Bu durumu biraz daha açık kılmak için yazarla 
kahramanının karşı karşıya geldiği başka bir anlatıdan söz 
etmek yerinde olacak. Sis romanında, romanın baş kahramanı 
AugustoPerez, romanın yazarı Miguel de Unamuno’yu 
öldürmeye karar verir. Kahramanın dileği yaratıcısının 
boyunduruğundan kurtulmak ve özgür olmaktır. Ama Perez’in 
planı suya düşer. Unamuno, kendisini öldürmeye karar vermiş 
bu çılgın kahramana hiddetlenmiş ve bir sonraki bölümde 
evine döner dönmez onu öldüreceğini söylemiştir (239). Bunun 
üzerine, Perez yapmaya yeltendiği şeyden pişman olarak, “Beni 
öldürmek istediğiniz için yaşamak istiyorum şimdi” der (240).  
Böylece, kendi kurmaca gerçekliğinin bir bağımlılık ilişkisi 
olduğunu kabullenir.  Sahtegi, Perez’den farklı olarak kendi 
kurmacalığının sonuna kadar bilincinde olan bir karakter gibi 
davranmaktadır. İşte, Bener ironisinin temel vurgusu da bu 
noktada belirginlik kazanıyor.  Bay Muannit Sahtegi’nin Notları 
yayımlanmış ve Sahtegi’nin serüveni anlatı sınırları içinde 
sonlanmıştır. Ancak, Sahtegi, bütün sahteliğine rağmen yazarın 

bilincindeki yerini bütünüyle kurmaca bir karakter olarak 
korumaktadır. Sahtegi’nin izlerine Bener’in öteki metinlerinde 
de rastlanmaktadır. Örneğin son yayımlanan kitabı Kapan’daki 
“Dönüşsüzlüğe Övgü” adlı öyküde şöyle bir ifade yer alır: 
“Yarın cuma.  Cumartesi döneceğim karanlığıma. Bay Muannit 
Sahtegi’nin Notları’nda, ölümü beklerken, gece gündüz içeceğini 
yazmıştım. Olanakları sınırlı.  Bunu da beceremeyeceği doğal” 
(12). Yazar-anlatıcı, yazıp bitirdiği serüveni sonlanmış olsa da 
Sahtegi’nin canlılığını yeniden vurgular bu satırlarda. Ancak, 
kahramanının sınırlı olanaklarından ya da kurmaca niteliğinden 
de söz etmeyi unutmaz.  

Gerçek yaşamla kurmaca yaşam arasında kurulan bu 
ironik ilişki, Bener’in özyaşam öyküsü olarak değerlendirilen 
Mızıkalı Yürüyüş anlatısında da sürmektedir. Askerlik hayatını 
merkeze aldığı bu anlatıda Bener, Sahtegi üslubuna çok 
yakın bir üslup kullanmaktadır.  Anlatının bir yerinde, “Bu 
satırları dönüşsüzlüğe eriştiğim güne değin sürdürmeliyim.  
Okuyanlar için hiçbir özelliği olmasa da” der (73). Böylece 
Bener ironisinin öteki yüzüyle de karşılaşırız. Bener, kendi 
yaşamını bir kurmacaya dönüştürme uğraşındadır. Yaşamın 
temel dinamiklerinden birisi olarak duyumsadığı dönüşsüzlüğü 
kurmaca düzlemde de yaşamayı arzu eder. Bu arzu her yönüyle 
ironik bir dünya algısına dayanır.

Bu farklı dünyanın içine girmenin çeşitli yollarından 
birisi, retoriğin yeni bir düşünme uzamına taşındığı kuramsal 
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bir bakış açısından geçiyor. Ünlü edebiyat kuramcısı Paul 
de Man, Körlük ve İçgörü kitabında yer alan “Zamansallık 
Retoriği” makalesinde edebiyata ait bu uzamı, simge, alegori 
ve ironi kavramları aracılığıyla ve romantik dönemi merkeze 
alan tarihsel bir yorumla betimliyor. De Man’ın ironik anlatı 
hakkındaki temel tarihsel gözlemlerinden biri, 19. yüzyılda, 
Kierkegaard, Hoffmann, Baudelaire, Mallarmé ve Nietzsche 
gibi ironi yazarlarının roman yazmamış olmalarıdır. De Man’a 
göre, bu ironi ustaları roman tekniklerine yönelmişler, ancak 
daha çok, aforizmalara dayanan, kısa ve hızlı anlatılar kaleme 
almışlardır. Bunun gerekçesi ise roman türünün süreklilik 
yanılgısı üzerine temellenmesidir. Başka bir deyişle, ironi bir 
eş zamanlı yapı oluşturarak, olayların birbiri ardına gelmesine 
dayanan roman türünün sınırlarını zorlar (240-41). Michel 
Butor’un Roman Üstüne Denemeler kitabında Kierkegaard’dan 
yaptığı bir alıntı bu noktada iyi bir örnek oluşturabilir. Butor, 
Kierkegaard’ın Stadierpaa Livets Vei, yani Hayat Yolunun 
Basamakları adlı eserinin “Acılar Anlatısı” bölümünden şöyle 
bir alıntı yapmaktadır: “Sabahleyin yazdığım satırlar geçmişle 
ilgili ve geçen yıla aitti; şu anda yazdığım bu ‘gece düşünceleri’ 
ise içinde yaşadığım yılın güncesini oluşturmaktadır” (135). 
Kierkegaard’ın iki ayrı zamana ait farklı bilinç durumlarını tek 
bir günlük notunda birleştirmesi ironik bir an oluşturmuştur. 
Zaten, de Man’a göre ironi, farklı olay zincirleri arasında bir 
eş zamanlılık yaratılmasıyla oluşur. Bu görüşünü, Baudelaire’in 

Gülmenin Özü(De l’essencedurire) adlı yapıtına gönderme 
yaparak pekiştirir de Man. Baudelaire, incelemesinde, ironinin 
bir “dédoublement”a, yani bir “ikileşme”ye dayandığını 
söylemektedir.  Buna göre, “‘ikileşme’, kişinin kendisini, 
insani-olmayan dünyadan farklılaştırmasını sağlayan bir 
bilincin faaliyetine işaret eder” (243). Bu bilinç, örneğin ayağı 
kayıp düşen bir adamın kendine gülmesine olanak sağlayan 
bilinçtir. Baudelaire’e göre bu bilinç durumuna ancak dil 
üzerine düşünen insanlar ulaşabilir; çünkü yalnız onlar genel 
ve değişmez bir benlik kavramına inanmazlar. De Man, 
Baudelaire’in bu temel saptamasını alarak, Fredrich Schlegel’in 
“Anlaşılmazlık Üzerine” (“Überdie Unverständlichkeit”) 
makalesiyle birlikte değerlendiriyor.  Schlegel bu yazıda, kendi 
fragmanları ve kısa romanı Lucinde’den başlayarak her gerçek 
ironinin aslında ironideki ironiyi ifade etmeye ya da kayıt altına 
almaya çalıştığını söylemektedir. De Man, bu noktayı özellikle 
vurgular: “Her türlü gerçek ironinin hemen yaratmak zorunda 
olduğu ironinin karesini alma ya da ‘ironideki ironiyi’ bulma 
hissi, dünyaya dönüş olma şöyle dursun, kurmaca dünyasını 
gerçek dünyayla barıştırmanın olanaksızlığının devam ettiğini 
ifade ederek, kendi kurmaca niteliğini öne çıkarır ve devam 
ettirir” (248-9). Dolayısıyla sentezsiz ve bitimsiz bir süreç söz 
konusudur: “[…]ironik aklı karakterize eden kendi kendini yok 
etme ve kendi kendini yaratma diyalektiği hiçbir senteze yol 
açmayan sonsuz bir süreçtir” (250). Bu şekilde nitelenen ve 
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sürekli eş zamanlı bir yapı olduğu vurgulanan ironi, tek başına 
roman anlatısını oluşturamaz. De Man’a göre romanın oluşması, 
alegorinin devreye girmesiyle mümkün olabilir ancak. İçinde 
ironik anlar barındıran bir anlatı, alegorinin sağladığı ardışıklık 
sayesinde süreklilik yanılsaması yaratacaktır (256-7). Vüs’at 
O. Bener’in Muannit Sahtegi karakteri etrafında oluşturduğu 
anlatının temel işleyişini bu betimlemeler doğrultusunda 
yeniden gözden geçirebiliriz. Buna göre, Sahtegi’nin iki ayrı 
zaman dilimine ait günlük notlarını bir araya getirme uğraşı, bir 
eş zamanlılık ütopyasının ironikniteliğini açığa çıkarmaktadır. 
Sahtegi karakterinin, bu notlarla çevrelenen anlatının dışına 
çıkması ise yazarın bilincindeki bir “ikileşme”ye işaret eder: 
Kurmaca karakterle gerçek yazar arasında bir diyalektik 
etkileşim doğmuştur. Ancak, de Man’ın “ironideki ironi” 
kavramını açıklarken dile getirdiği üzere, bu etkileşim bir sentez 
yaratamayacaktır; çünkü anlatının kurmaca niteliği, anlatının 
kendini yok etmek ile kendini keşfetmek arasındaki kararsızlığına 
bağlıdır. Bu durum ise kurmacanın kendi sınırlarını gerçek 
yaşama dayatması sonucunu doğurur. Sahtegi’nin kurmaca var 
oluşu da böyle temellendirilebilir. O ironik bir anlatı kahramanı 
olarak, anlatısını ironideki ironinin kaydedilmesine adar. Başka 
bir deyişle, genel kanı tarafından mizah olarak görülmeyecek 
bir şeyi mizahlaşmaya zorlar. Fakat kendi kurmacasını bir 
noktada zamanın sürekliliğine bağlamadan edemez. Bu nokta, 
dönüşsüzlük ve gecikmişliği de içine alan pişmanlık temasıyla 

temsil edilmektedir. Gene, de Man’ın yargılarına başvuracak 
olursak, Bay Muannit Sahtegi’nin Notları’nda bütünlüğü 
sağlayan da pişmanlık teması üzerinden gelişen alegorik 
anlatımdır. Bu alegorik düzen, bir iç süreklilik aracılığıyla 
anlatıya romansal bir bağ kazandırır. Bu bağ çok kuvvetli 
değildir. Dolayısıyla ironi, alegorinin sağladığı sürekliliği birçok 
noktada altüst eder. Metnin, bu altüst oluşu zaman dizisine 
ve sentaksa olduğu gibi yansıtmayı seçerek aksiyomatik bir 
kesinlikle işlediğini gördük. Bay Vüs’at Bener’in “vüsati”, yani 
genişliği/uzamı, Bay Muannit Sahtegi’nin “inatçı sahteliğine” 
zihinsel bir alan açmış, onu birçok yüzeye değen bir probleme 
çevirmiştir. Okur, bu problemi keşfettiği ölçüde, içine düştüğü 
süreksiz sürekliliğin tadına varacaktır.     
NOTLAR
1Okuyacağınız yazı ilk olarak 2002 yılında kaleme alındı. Dolayısıyla aradan geçen süre 
zarfında yazılmış ve yayımlanmış olan eleştirel çalışmaların sağladığı bakış açılarından 
mahrum kaldı. Yazının bu hâliyle de Bener okurları ve edebiyat düşünürleri için ilginç 
olacağını düşünmekle beraber söz konusu çalışmaların en dikkate değer üçünü burada 
anmak istiyorum: İlki, Nurdan Gürbilek’in 2003 yılında, Virgül dergisinin 66. sayısında 
yayımlanan “Anlatabilmeliydim” başlıklı yazısı. Gürbilek, Benjamin ve Adorno’dan 
el alarak geliştirmeye çalıştığı bir tür “anlatma etiği” disiplinini Bener’in metinlerinde 
sınıyor bu yazıda. Alpagut Gültekin’in editörlüğünde hazırlanan ve Gürbilek’in yazısını 
da içeren Vüs’at O. Bener: “Bir Tuhaf Yalvaç” başlıklı derleme ise Bener metinlerini 
odağa alan çeşitli eleştirel incelemelere ve yazarla yapılmış söyleşilere yer veriyor. Son 
olarak, Reyhan Tutumlu’nun doktora tezi olarak kaleme aldığı ve 2010 yılında Metis 
Yayınları tarafından yayımlanan Yaşamasız Yazabilmek: Vüs’at O. Bener’in Yapıtlarına 
Anlatıbilimsel Bir Yaklaşım başlıklı çalışması, Bener anlatıları boyunca yol almak 
isteyen bütün dikkatli okurların kolaylıkla yararlanabileceği bir harita ve kılavuz işlevi 
görüyor.  
   
2Reyhan Tutumlu, ilk dipnotta anılan çalışmasında, Bay Muannit Sahtegi’nin 
Notları’ndakitarihlendirme ve zaman düzenini daha anlaşılır hâle getirmek için son 
derece yararlı bir tablo hazırlamış (83-84).
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3“Sahtegi” kelimesinin birinci ve üçüncü harfi yer değiştirilirse “hastegi”ye ulaşılıyor. 
“Hastalık, yorgunluk” anlamlarına gelen hastegi ve “sahtelik, düzmece” anlamlarındaki 
sahtegi, Bener’in zihninde birbirini tamamlayan iki işlev gibidir.     

4Beckett’in Türkçeye Son Band olarak çevrilen Krapp’sLastTape oyununda bu girişim, 
çok çarpıcı bir şekilde sahneye konmaktadır. Tıpkı Sahtegi gibi burnundan soluyan bir 
ihtiyar olan Krapp, Sahtegi’ninkine benzer bir amaca, kasetleri bir ileri bir geri sararak 
ulaşmaya çalışır.   

5Yazımı değerlendiren hakemlerden biri, Nurdan Gürbilek’inEv Ödevi kitabını 
oluşturan denemelerin sonuncusuna (“Kendine Ait Olmayan Oda”), özellikle de yazının 
son bölümüne dikkatimi çekmiş ve ilginç bulabileceğimi belirtmiş. Sayesinde, ilk 
olarak Semih Gümüş’ün yorumlamaya çalıştığı “kenef taşkını” sahnesinin farklı bir 
izdüşümünden haberdar oldum. Gürbilek, düşüncesini dünyanın dışına çıkmak için 
adeta bir merkezkaç kuvveti olarak kullanan yazar imgesiyle, her noktada yer çekimine 
maruz kalan yazar imgesinin bu sahnede etkili bir şekilde üst üste geldiğinden dem 
vuruyor. Yaşama çabasıyla, düşünme (ve tabii ki yazma) gayretinin kesiştiği zaman ve 
mekanların Bahtin-vari bir dökümünü çıkarmak için harika bir başlangıç noktası olabilir 
bu.     
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Didem Madak Sempozyumu’nun Ardından

Ayşe Duygu Yavuz*

1970, İzmir doğumlu şair Didem Madak 1990’lı yıllarda öne çıkan 

şiirleri ile çeşitli edebiyat dergilerinde adını duyurmaya başlamıştı. 

Grapon Kâğıtları (2000), Ah’lar Ağacı (2002) ve Pulbiber Mahallesi 

(2007) isimli şiir kitapları bulunan Madak’ın özellikle son yıllarda giderek 

genişleyen bir okur kitlesine sahip olduğu söylenebilir. Üçüncü kitabında 

şiir tekniğini daha iddialı bir boyuta taşıyan Didem Madak, 2011 yazında 

çok erken aramızdan ayrıldı. Yaşasaydı, şüphesiz yeni kitapları ile şiir 

dilinde farklı atılımlar gerçekleştirerek bizleri selamlayacaktı. 

 Şairin yaşamı ve dildeki serüvenini farklı disiplinlerle bir araya 

getirmek üzere bir sempozyum düzenleme fikri, onun şiirdeki yerini teslim 

etmek noktasında çok anlamlıydı. Asuman Susam ve Didem Madak’ın 

yakın dostu Müjde Bilir, bu fikri Ege Üniversitesi öğretim üyelerinden 

Solmaz Zelyüt, Dilek Direnç ve Şerife Yalçınkaya’ya taşıdı ve şair adına 

bir sempozyum düzenleme projesi hayata geçirildi. Ege Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı bünyesinde 

11-12 Aralık 2014 tarihinde düzenlenen “Didem Madak Sempozyumu” 

kapsamında uzmanlık alanlarına göre farklı alanlardan araştırmacılar 

Madak’ın şiirlerini değerlendirdi. 

 Sempozyum, hayatını zaman zaman çevresindeki insanların 

isimlerine değin dolaysız biçimde yansıtan Madak’ın biyografisine dair 

eksikleri, tanıkların aktardıkları ile tamamlayarak önemli bir boşluğu 

*Bilkent Üniversitesi, Türk Edebiyatı Bölümü, Doktora Öğrencisi
ayavuz@bilkent.edu.tr

doldurdu. Yaşamı ile şiiri neredeyse koşut olmasına karşın hakkında çok 

az şey bilinen şairin yakınlarının paylaştıklarına şahit olmak, dinleyici için 

de özel bir deneyimdi. 

 Sempozyumun ilk oturumdaki bildirilerin ortak noktası, Didem 

Madak’ın şiir dili ve kadın kimliği bağlamında yazın dünyasında yarattığı 

farktı. Konuşmacıların incelemelerinde odaklandığı noktalara kısaca 

değinecek olursak, Şükran Yücel, “çiçekli şiirlerin şairinin” kurduğu dilin 

ardında, aslında “kadının yazgısına itiraz” olduğunu belirtti. Yücel, Didem 

Madak’ın şiirinde kadından beklenen “yumuşak” dilin aksine, yarattığı 

imgelerle erkeğin egemenliğine kafa tutan güçlü bir dil olduğunun altını 

çizdi. Şükran Yücel, şairle ilgili anılarına da yer verdiği bildirisinde 

Madak’ın yarattığı dille: “kadının dilinin de şiirin dili olabileceğini 

kanıtladı[ğından]” söz etti. Yine bu oturumda söz alan İpek Şahbenderoğlu 

ise “Didem Madak’ın Şiirlerinde Bir Direnme Mekânı Olarak ‘Ev İçi’ ve 

Direnme Eylemi Olarak ‘Yuva İşi’” başlıklı bildirisinde ev içinin Madak 

şiirindeki dönüşümüne dikkat çekti. Şahbenderoğlu, ev işlerinin kadına 

yüklenmesi sonucunda erkeğin kadının görünmez emeğinden istifade 

ettiği bir düzende “feminist politika”nın ev içini kadın özgürlüğünde 

engel olarak gördüğünü aktardı. Aksu Bora’nın Kadınların Sınıfı: Ücretli 

Ev Emeği ve Kadın Öznelliğinin İnşası adlı kitabında ücretsiz ev işini 

imleyen “yuva işi” adlandırmasını ödünçleyen Şahbenderoğlu, kadın 

çalışmalarında ev içinin kadın özgürlüğünde bir engel olarak görüldüğüne 

değindi. Buna karşılık Didem Madak şiirine baktığımızda, ev içinin 

kadın özgürlüğünde engelleyici bir vasıfla karşımıza çıkmadığına temas 
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etti. Kadının öznellik inşasında bu ücretsiz emeğin, eril olana direnme 

aygıtına dönüşmesi etrafında şairin ev içine kazandırdığı yeni anlamı 

irdeledi. Madak, şiirinde çoğunlukla kadınların yaptığı ev işlerini, tam 

da kadın olmanın doğası ile örtüştürüp sahiplenirken kurduğu kadınca 

söylemle, eril dünyaya ev içinden direniyordu. İpek Şahbenderoğlu’nun 

okuması, Didem Madak’ın şiirine has, mutlaka değinilmesi gereken, ezber 

bozan bu tutuma odaklanması bakımından önemliydi. Bu oturumdaki 

konuşmalardan biri de bana aitti. Bildirimde Didem Madak’ın son kitabı 

Pulbiber Mahallesi’ndeki teknik değişimi, şairin yaşadığı kentin İzmir’den 

İstanbul’a kayması ile ilişkilendirmeye çalıştım. Bu yeni, kozmopolit 

kentin çoksesli ortamının şairin dilinde postmodern anlatının kapılarını 

daha görünür biçimde araladığını belirttim ve çalışmamda Didem Madak’ın 

öykülemeci anlatımının Edip Cansever şiiri ile ayrılma noktalarını mekân 

ve dil düzleminde açıkladım.

 Sempozyumun ikinci oturumunda Riitta Cankoçak, Ahlar Ağacı’ 

nı dua geleneğinden izler barındırması çerçevesinde şiirle teolojinin 

yakın ilişkisinin post-modern dünyada yeniden doğuşu üzerinden ele aldı. 

Riitta Cankoçak, bu şiirde anlatıcı şairin ölüme seslendiğinden söz etti. 

Madak’ın bir şair olarak değil de bir kadın şair olarak adlandırılmasını ise 

nesneleri cinsiyetlendirmesine bağladı. Cankoçak’a göre Madak’ın şiirinde 

nesnelerin yeni imgelemleri üzerinden şairin bireysel ve kolektif kadın 

kimliği arasında mesafe vardır. Ölüme seslenen anlatıcının bu varoluşsal 

kimliğini oluşturma anında aldığı rol; Cankoçak’ın deyimi ile “bıkkın 

Tanrıça” üzerine kuruludur ve anlatıcı bu yönüyle Kalevala Destanı’ndaki 

bir hikâyenin kadın kahramanının parçalanmış benliğinden de izler taşır. 

Aynı oturumda Mahmut Temizyürek, bu kez Grapon Kâğıtları’nı temel 

alarak Didem Madak şiirine bir yorum getirdi. Temizyürek’in detaylı 

analizinde en akılda kalır nokta bu şiirlerin bir origami oluşturacak 

düzeneğe sahip olmasıydı. Bu yenilikçi ve ilham verici konuşmaların 

ardından tanıklıkların da yer aldığı üçüncü oturuma geçildi.

 Mehmet Kazım, Müjde Bilir ve Zeynep Köylü’nün söz aldığı 

üçüncü oturumda en dikkat çeken konuşmalar Didem Madak’ın dostları 

tarafından yapıldı. Özellikle şairin biyografisine dair çok önemli 

anekdotların yer aldığı bu konuşmaların yayımlanmasının, okuru 

bambaşka bir yere taşıyacağı muhakkak. Bu oturumda Mehmet Kazım ise 

çok önemli bir tartışmayı başlattı denilebilir. Mehmet Kazım, bildirisi ile 

Didem Madak’ın kadınlığının şairliğinden önce anılmasının ne kertede 

doğru olabileceğini sorgulattı. Madak’ın poetikasında “hakikatin peşinde 

koşmak yerine, kendi hakikatini kabullenme”nin olduğunu zikretti ve bu 

poetikayı “kendiliğinden ve sahici” olma nitelikleriyle andı. 

 Sempozyumun ikinci günü Ayşegül Ergül, Cemal Salman ve Derya 

Acuner’in sunumları ile başladı. Bu oturumda konuşmacılar tarafından 

ağırlıklı olarak Didem Madak şiirinde mekân ve eşya meselesine değinilen 

bildiriler yer aldı. Ayşegül Ergül, yazmayı da kadınlığın bir eylemi olarak 

gören Didem Madak’ın şiirinde kadının nasıl yer bulduğu sorusuna geniş bir 

perspektifle yanıt aradı. Cemal Salman, şairin dilinde zaman ve mekânın iç 

içe geçişini ele alırken Madak’ın toplumsal kültürde kadınla ilişkilendirilen 

mikro ölçekli mekânları nasıl makro ölçekli ifade imkânıyla kucakladığını 
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belirtti. Bu oturumun son konuşmacısı olan Derya Acuner ise ev içindeki 

eşyalar ve ev işlerinin Madak şiirinde neyi imlediğine değindi. Bu bildiri 

ile ev içi aygıtların baskın havasının kadın kimliğinin oluşumundaki rolünü 

yeniden düşünerek Madak şiirindeki kadınca başkaldırı havasını soluduk.

 İkinci günün ikinci oturumunda dinleyiciler bu kez de Miray 

Çakıroğlu, Nazmi Ağıl, Neşe Yaşın ve Esra Yalazan’ın Madak şiiri hakkındaki 

görüşlerini dinledi. Miray Çakıroğlu anlatıcı öznenin yalnızlığına temas 

ederken mekân ve öznenin birbirine dönüşmesi meselesini aydınlattı. 

Nazmi Ağıl, Madak’ın şiirlerini dünya edebiyatından esinlerle okudu. 

Ağıl, Didem Madak’ın şiirlerinde anlatı olanaklarından söz ederken 

şairin benliğinden izler taşıdığını da vurguladı. Nazmi Ağıl, şairin anlatı 

olanakları çevresinde ironiyi kullanma tarzına yönelik görüşlerini sundu. 

Neşe Yaşın ise eril edebiyat kanonunun içinde kadın sesini duyurması yönü 

ile Madak şiirine yaklaştı. Yaşın, hatırlama eyleminin dişil niteliğini şiirle 

buluşturan Didem Madak’ı toplumsal belleği kamusaldan özele çekmesi 

ekseninde değerlendirdi.

 Sempozyumun sonlarına yaklaşırken Zeynep Direk, Asuman 

Susam, Hazel Melek Akdik, Melek Aydoğan ve Osman Konuk’un yer 

aldığı oturumda dinleyiciler farklı disiplinlerden okumalarla temasa 

geçti. Bu oturumun başında Zeynep Direk, arzulayan-arzulanan 

kimlikleri üzerinden Didem Madak’ın kadın varoluşunu ve toplumsal 

cinsiyeti kırmada yarattığı tekinsizliği aktardı. Asuman Susam, Pulbiber 

Mahallesi’ni minör edebiyat ile ilişkilendirdi. Kurgudaki mahalle 

sakinlerinin azınlık oluşundan, şairin iktidar ile mesafeli olma durumuna 

değin Madak’ın bu şiirinin minör edebiyat örneği olarak okunabileceğine 

dair tespitleri ile farklı bir okuma biçimi sundu. Hazel Melek Akdik ve 

Melek Aydoğan ise, Madak şiirinin mihenk taşı olan unutma-hatırlama 

meselesine odaklandı. Madak’ın şiirindeki öznel belleği açıklarken 

“hatırlama alanları”na temas edilen bu bildiride birer bellek yükü taşıyan 

nesne ve mekânların konumuna yer verildi. Diğer yandan da cinsiyet 

referansları ayrı tutularak “anne ve baba kimlikleri”nin bu noktadaki 

işlevi göz önünde bulunduruldu. Oturumun son konuşmacısı olan Osman 

Konuk, Didem Madak şiirinde benlik meselesini irdeleyen bir okuma ile 

dinleyicilerin dikkatini çekti. Konuk, Didem Madak’ın üç şiir kitabında 

üç ayrı benliğin izlerine rastlanabileceğini belirtti ve birbiriyle karşılıklı 

ilişki içinde olan bu üç benliği konuşmasında şu şekilde sıraladı: “Birincisi 

toplumsal benlik, ikincisi bireysel benlik ve üçüncüsü de şiirsel benlik”. 

Osman Konuk’un bildirisinin asıl ilgi çeken yönü, yaygın görüşün aksine, 

Didem Madak’ın şiirinde kadınlıkla ilgili sorunların ötesinde şairlikle ilgili 

bir meselenin daha ön planda olduğuydu. Konuk, bir şair olarak Didem 

Madak’ın şiirle ilişkisinin “düzenli, sürekli ve kurumsal olmaktan çok, 

bir tür zorunluluk hâli” barındırdığını zikretti. Oturum sonunda tartışmalı 

bir konu olarak Didem Madak’ın “kadın şair”liğine ve şiirlerinin salt 

bu bağlamda ele alınmasına da değinildi. Bu noktada özellikle Osman 

Konuk’un bildirisinde üzerinde durduğu nokta, kadın şairin cinsiyetinin 

şiirinden önde okunmasına dair bir tartışmayı da mümkün kılıyordu. 

Şairlerin kadın olması durumunda, cinsiyet rolü üzerinden adeta güdümlü 

bir okumaya tabi tutulması yaygın bir eğilim. Bu tip yaklaşımlar, metnin 
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anlam katmanlarını geniş bir perspektifle değerlendirmenin önüne geçiyor 

ve şairin kısır bir kimlikle değerlendirilmesi riskini doğuruyor. Bu anlamda 

metnin farklı okuma imkânlarını davet edişine yüz çevirmeme esasıyla, 

kadınlığı kadar şairliğinin de daha derinlikli bir biçimde tartışılması Didem 

Madak’ın dildeki yaratımının biricikliğini irdeleyen çalışmalar açısından 

elzem.  

 Sempozyumun son oturumunda ise Erdem Çolak, Didem Madak 

şiirinin politik olduğunu buna karşılık “poetikayı politikaya feda etmeyişini” 

aktarmaya çalıştı. Çolak, Didem Madak şiirinin “hâkim ideolojik-politik 

söylem karşısında kurduğu karşı-söylemi” dinleyicilerle paylaşma 

niyetinden yola çıkarak bildirisini sundu. Aynı oturumda Songül Çelik, 

Tamer Özşeker ve Ümran Altan Kebapçıgil ortak bir bildiri ile “kadının 

toplumdaki yeri”ni sorunsallaştıran Madak şiirinin politik yönüne şiirden 

örneklerle daha geniş bir biçimde yer verdi. Değerlendirme oturumunda 

ise Dilek Direnç eril edebiyat kanonuna rağmen sesini duyurmayı başaran 

bir şair olarak Didem Madak’tan söz etti.

 Sempozyumun ardından, ilk olarak, açık ve yalın anlatımına rağmen 

Didem Madak şiirinin arka planında barındırdığı anlamlarla çok yönlü 

okumalara imkân tanıdığı belirtilebilir. Buna bağlı olarak, ilk bakışta kadın 

sesi ile ön plana çıktığı düşünülen bu şiir, iç katmanlarına nüfuz edildikçe 

varoluşçuluktan, bellek çalışmalarına ve minör edebiyata kadar pek çok 

yaklaşımla değerlendirilebileceğini gösterdi. Ne var ki, bildirilere ayrılan 

sürenin kısalığı, makale bütünlüğü taşıyan çalışmalara kısıtlı biçimde 

vâkıf olunması riskini doğurdu. Bu noktada sunulan bildirileri içeren bir 

sempozyum kitabı yayımlanacağı bilgisini eklemek gerekiyor. Yakın bir 

tarihte Metis Yayınları tarafından yayımlayacak olan bu kitap, Didem 

Madak’ın Türkçe şiirdeki yerinin teslim edilmesi ve poetik duruşuna dair 

tartışmaların gündeme taşınması bakımından önemli. Böylelikle Didem 

Madak şiiri üzerine yapılan bir dizi akademik çalışmanın sempozyum 

etkinliğinin ötesine geçerek daha geniş çevrelere ulaşması ve uzun vadede 

yeni yaklaşımlara zemin hazırlaması mümkün olabilir.



monograf 2015/3

PA
SA

J
Edebiyat Laboratuvarı-Sayısal Biçimcilik: Bir Deney • 567566 • Franco Moretti, Matthew Jockers, Sarah Allison, Ryan Heuser, Michael Witmore

Edebiyat Laboratuvarı
Sayısal Biçimcilik: Bir Deney

Franco Moretti, Matthew Jockers, Sarah Allison, 
Ryan Heuser, Michael Witmore

Çeviren: Nefise Kahraman

Bu makale dördü Stanford, biri Wisconsin Üniversitesi’nden 
olmak üzere beş kişilik bir grup tarafından yürütülmüş 

bir çalışmanın raporundan yola çıkıyor. Söz konusu çalışma 
bilgisayarda oluşturulmuş algoritmaların edebi türleri “tanıma” 
ihtimalini saptamayı hedeflemiştir.  David Copperfield’ı 
alıyorsunuz, dışarıdan hiçbir veri girmeksizin –yaygın söyleniş 
şekliyle, “denetimsiz” olarak - bir bilgisayar programında 
çalıştırıyorsunuz ve... acaba program bunun bir gotik roman ya 
da Bildungsroman olduğunu bulabilecek mi? Aslına bakarsanız 
bu sorunun cevabı evet, ama bu cevap bütün bir çalışma 
sürecimizi göz önünde bulundurmayı gerektirecek kadar çok 
engelle yüklü. Burada yeni metotlar kullanıyoruz ve bu yeni 
metotlarla çalışma süreci en az sonuçlar kadar önem arz ediyor. 
 1. Önsöz: Docuscope Shakespeare Okuyor
 2008’in Güz döneminde Franco Moretti Madison’a gider. 
Burada Michael Withmore Moretti’ye Jonathan Hope ile beraber 
Shakespeare tiyatrosundaki türler üzerine yürütmekte oldukları 

çalışmadan bahseder. Çalışmalarında Docuscope adında metin 
etiketlemeye yarayan bir yazılım kullanmaktadırlar. Docuscope; 
dilbilgisi, anlambilim ve söz sanatı kategorilerine ayrılmış 
birkaç milyon İngilizce kelimeden (ve kelime öbeklerinden) 
oluşan titizlikle hazırlanmış bir külliyattır.1

 Docuscope özünde akıllı bir sözlük: her biri “Dil Eylem 
Modelleri” (DEM) [“Language Action Types” (LATs)] adlı 101 
işlevsel dilbilim kategorisinden birine tahsis edilmiş olan 200 
milyonun üzerinde olası İngilizce kelime öbekleri listesinden 
oluşmaktadır.2 Docuscope bir metni “okuduğunda” bunu 
“tanıyabildiği” kelimelere ve kelime öbeklerine bakarak yapar. 
Yani içindeki 101 DEM’den biriyle eşleyerek “okur”. Yani 
her DEM’e bir görüntü (appearance) atfedilmiştir. Örneğin 
Docuscope “Ben” ve “Bana”ya “BirinciŞahıs’” DEM’ini 
tahsis ettiği için “Ben” ve “Bana” bir metinde geçtiği takdirde 
“BirinciŞahıs’” DEM’inin görüntüsü olarak kaydedilirler.3

 Bu verilere dayanarak Hope ve Witmore denetimsiz faktör 
analizi kullanmıştır. Burada faktör kelimesi bazı kategorileri 
dışarıda bırakıp bazılarını değişen ölçülerde içeren bir örüntü 
anlamına gelir. Hope ve Witmore’un bu analizi kullanma sebebi 
First Folio editörlerinin (Heminges ve Condell) yaptığı kabul 
görmüş tür ayrımlarının ve ilk kez on dokuzuncu yüzyılda 
tanımlanmış “romans” türünün betimlemesini yapmaktır. Çok 
değişkenli analizler ve kümeleme teknikleri, sadece geleneksel 
tür gruplarına uymayıp aynı zamanda eleştirmenlerin aykırı 
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değer olarak nitelendirdiği metinlerle de benzerlikler taşıyan 
oyunları gruplandırmıştır.4 Böylece program Shakespeare’in 
Folio oyunlarını kümelerken Henry VIII adlı eserini Tarihi 
oyunlar kümesinden çıkararak “son dönem oyunları” kümesine 
yerleştirebilmiştir. Oyunun Folio tarafından uygun görülen ilk 
kümesinden çıkarılmasıyla gerçekleşmiş bu yeni düzenleme 
daha sonraları eleştirmenlerce de desteklenmiştir. Oyunların 
daha önceki tam bağlantı kümelemesinden alınan bu gruplama 
örüntüleri Şekil 1’de görülebilir. 
Bu sonuçları gördükten sonra Moretti, Witmore’a roman türlerini 
kümelemeyi düşünüp düşünmediğini sorar. Witmore olumlu 
yanıt verince 2009 Şubat’ında Stanford’da gerçekleşecek bir 
toplantı planlanır. 
 Folio Oyunlarının Kümelenme Analizi 
 Şekil 1: Dil Eylem Modelleri (DEM) tarafından 

sınıflandırılmış Shakespeare oyunlarının kümelenişini gösteren 
2003 tarihli şema. Kümeleme yöntemi: tam bağlantı, Öklid 
uzaklığı. Birinci ve üçüncü sütundaki komediler, ikinci 
sütundaki son dönem oyunları ile tragedyalar ve dördüncü ve 
beşinci sütundaki tarihi oyunlar gözden kaçmamalı. Othello ve 
Love’s Labours’ Lost gibi ‘’yanlış sınıflandırmalar’’ Witmore’un 
bloğunda (www. winedarksea.org) tartışılmıştır. 
 2. Şubat 2009: Docuscope Roman Türlerini Tanıyor
 Çalışmanın çıkış noktası Chadwick-Healey 
koleksiyonundan  19. yüzyıla  ait 250 adet İngiliz romanı 
külliyatıdır.5 Moretti, hâlihazırdaki roman türlerinin 
kaynakçalarıyla çalışarak kabaca ilk Docuscope deneyinden 
çıkma Shakespeare külliyatına benzer 12 farklı türde, altışarlı iki 
gruba ayrılmış 36 metinden oluşan bir model meydana getirir. 
İlk grup (set 1-6) 4 adet, korku ve macera öğeleriyle bezenmiş 
gotik roman; 4 adet tarihi roman; 4 adet ulusal hikâye; 4 adet 
işçi sınıfını konu alan endüstriyel roman; 4 adet üst sınıfların 
yaşamlarını konu edinen gümüş-çatal romanı (sosyete romanı 
adıyla da anılır) ve 4 adet, karakterin olgunlaşma dönemine 
odaklanan oluşum romanı da denilen, Bildungsroman’dan 
oluşur. İkinci gruptaki 6 setten üçü ilk grupta da yer alırken 
(set 8, 9 ve 12: endüstriyel romanlar, gotik romanlar ve 
Bildungsroman türlerinin her birinden ikişer metin) diğer üçü 
sadece ikinci gruba aittir (set 7, 10, ve 11: Fransız Devrimi’ne 
karşı görüşler içeren Jakoben karşıtı romanlar, Protestan 
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öğretileriyle ilgili Evangelical romanlar ve suçluları konu alan 
Newgate romanlarının her birinden ikişer metin). Docuscope’un 
görevi birinci grupta da yer alan ikinci gruptaki 3 seti bulup 
eşlemekti.6

 Witmore, farkında olmadan Docuscope’dan elde 
edilen sonuçları daha önceden belirlenmiş bir yöne doğru 
‘’kaydırabileceği’’ endişesiyle kendisine sunulan metinlerin 
gizli tutulmasını talep etmiştir. Bu sebeple başlıkların yazılı 
olduğu ilk sayfalar dosyadan çıkarılmıştır (‘’başlıklar çoğu kez, 
metin içinde bulunan mikro dilbilimsel düzeydeki hareketler 
kadar ilgi çekici olmayan hazır ipuçları içerirler’’) ve Witmore 
Docuscope’un nasıl bir sonuç verdiği hakkında herhangi bir 
bilgi sahibi olmadan toplantıya katılmıştır. Witmore toplantıdan 
birkaç gün önce bize gönderdiği bir mailde ‘’umarım 
Docuscope bu testi geçemez’’ yazmıştı. ‘’Docuscope’un 
Shakespeare’in oyunları söz konusu olduğunda açıktan bir tür 
ayrımı yapabilmesine imkân tanıyan işleyişi üzerinde doküman 
sınırlamasının etkili olduğu iddiasında bulundum. Bu sebeple, 
eğer Docuscope roman türlerini seçme konusunda da başarı 
gösterirse, dil pratikleriyle ilişkisi bağlamında ‘’doküman 
sınırlaması’’ fikrimi gözden geçirmek zorunda kalacağım’’. 
(Witmore sonraları Docuscope’un roman türlerini ayrıt etmedeki 
başarısından memnun kalmış görünüyordu).
 Witmore iki gruptaki türleri eşlerken çeşitli ölçüler 
kullandı. Örneğin, çok değişkenli sayısal analizin çiftleri 

birbirinden ayıracak ‘’faktörleri’’ üretebilme derecesini 
belirledi - burada ‘’faktör’’ kelimesiyle anlatılmak istenen belli 
DEMleri içerip belli DEMleri dışında bırakan ‘’örüntü’’dür. 7 
Bunun yanı sıra Witmore, her bir eşleşmeyi Frown Corpus adlı 
(1990ların başında American English adıyla bilinen) metin 
derlemesiyle karşılaştırdı. Witmore böyle bir karşılaştırmayı, 
hem tür çiftlerinin hem de derleme içindeki metinlerin Frown’un 
ortalama skoruna kıyasla ne zamanlar  DEMler içinde aynı 
derecede yüksek ve düşük skorlar sergilediklerini görmek 
için yaptı.8  Withmore’un bu teknikleri birleştirerek elde ettiği 
eşleme şöyledir: 2:9 (kıl payı ıskalanmış 1:9 ), 4:8 ve 6:12. Perde 
kaldırıldığında Docuscope’un tek hatasının 9. grubu (gotik 
romanlar) 1. grup (gotik) yerine 2. grupla (tarihi romanlar) 
eşlemiş oluşuydu: böylesi bir karışıklık birçok edebiyat tarihçisi 
için görmezden gelinebilir bir durum; iki tür arasındaki sınırın 
geçirgenliği göz önüne alındığında belki de kaçınılmazdır bile.  
(Sonrasında Witmore’un sunumunda yazdığı gibi doğru olan 
1-9 çifti ‘’kılpayı’’ eşleşmeyi kaçırmıştır.)
 Toplantı sona yaklaşırken John Bender henüz sorulmamış 
olan o içinden çıkılması güç soruyu sordu: Çarpıcı olsalar bile 
elde edilen bu sonuçların yeni bir bilgi ürettiğini söyleyebilir 
miyiz? Cevap, elbette ki, “Hayır”dı: Docuscope, bazı metinler 
aynı sınıfa dâhildir türünden edebiyat uzmanlarının zaten bildiği 
–ya da öyle ikna edildiği- konuları doğrulamıştı. Bu noktada 
yeni bir bilgi söz konusu değil. Ama insan aklı ve denetimsiz 
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sayısal analiz, tür sınıflandırması konusunda hemfikirdi– testin 
sunduğu yenilik işte tam da buydu. Docuscope bu konudaki 
mevcut bilgi birikimini doğrularken mevcut bilgi birikimi de 
Docuscope’un güvenilirliğini doğrulamış oldu. Merak ettiğimiz 
şey Docuscope’un Shakespeare sonuçlarını başka bir alanda 
tekrar edip edemeyeceğiydi. Docuscope beklentileri boşa 
çıkarmadı; ilk deney hiç de beklenmedik bir başarı değildi. 
Bir bilgisayar pekâlâ edebiyat metinlerini sınıflandırabilirdi ve 
Witmore, üstünde pek durmadan, sonradan sırf aklına geldi diye 
Shakespeare çalışmasına ait eski, yayımlanmamış bir grafik 
gösterdiğinde bu olasılığın pek akla gelmeyen noktalarda başarı 
umutları yeşerttiğini düşündürdü. 
 3. Mart 2009: Sık Karşılaşılan Kelimeler (SKK)  
 Roman Türlerini Tanıyor
 Docuscope testi geçmişti. Peki, bunu yapabilen tek 
program o muydu? Bir süre yazarlık çalışmaları üzerine 
araştırma yapmış olan Matthew Jockers bu alanda geliştirdiği 
yöntemlerin tür tanımada kullanılıp kullanılamayacağını görmek 
istedi. Tür sınıflandırması çoğu yönden yazar atfetmeye benzer 
bir süreç. Yalnız aralarında altı çizilmesi gereken bir fark var. 
Bir metnin yazarı tespit edilmeye çalışılırken bağlama duyarlı 
özellikleri analiz dışı bırakan bir özellikler grubu oluşturmaya 
çalışılır. Hemfikir olunan nokta, çoğunluğu sık karşılaşılan, 
diğer bir değişle kapalı küme, kelimelerden oluşan setin en 
isabetli sonucu doğuracağıdır. Öte yandan tür sınıflandırmasına 

bakıldığında belli bir bağlam içinde kullanılan kelimelerin –
örneğin gotik romanlarda ‘’şato’’ kelimesinin- önem arz ettiği 
daha en baştan kabul görür. Fakat Jocker’ın elde ettiği ilk 
sonuçlara göre yüksek-frekans özelliklerine sahip küçük bir 
grupta eşit derecede farklı tür ‘’işareti’’ saptanabilir.
Jokers, sadece 44 kelime ve noktalama işaretleri kullanarak 
– daha sonraları Sık Karşılaşılan Kelimeler ya da SKK diye 
adlandırdık – tıpkı Witmore’un Docuscope ile yaptığı gibi, hatta 
Docuscope’dan daha karmaşık özellikler bütünü kullanarak 
romanları sınıflandırmayı başarmıştır.9 Jockers, açık kaynak 
kodlu ‘’R’’10  istatistik uygulamasında bulunan ‘’dist’’ ve 
‘’hclust’’ işlevlerinden yararlanarak metinleri şekil 3.1’deki 
şemada bir araya getirmiştir:

RomanTürleri
Tam Bağlantılı Öklid Uzaklığı ve 42 Özellik Kullanımı
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 Çizen: mjockers, 9 Şubat 2009
 Şekil 3.1: Sık Karşılaşılan Kelimeleri (SKK) kullanılarak 
kümelenmiş roman türlerinin şeması
 Jokers elde ettiği sonuçları Witmore ile paylaşınca 
Witmore bu metodolojiyi Shakespeare külliyatında test etmeyi 
önerdi. SKK, bir kez daha, Shakespeare oyunlarının büyük bir 
kısmını ‘’tragedyalar’’, ‘’komediler’’ ve ‘’son dönem oyunları’’ 
olarak yanlışsız kümeledi (Şekil 3.2). 
 Bu makalenin başlığı ‘’Sayısal Biçimcilik’’. Biçimcilik 
çünkü hepimiz bir şekilde türün biçimsel özellikleriyle ilgiliyiz. 
Ayrıca sayısal çünkü edebî türler arası farkları belirlemede 
daha kesin – ölçülebilir – yöntemler peşindeyiz. Bu yüzden 
hem Docuscope’un hem SKK’nın iyi sonuçlar vermesini 
gönülden istedik. Nihayetinde tahmin ettiğimizden daha iyi 
sonuçlar verdiler. Öyle ki tür işaretleri çarpıcı nitelikteydi – 
her biri, birbirinden tamamen farklı metin düzeylerinde eşit 
derecede görünür hâldeydiler: hem Docuscope’un dilbilgisi ve 
anlambilim karması hem de SKK’nın bir avuç işlevsel kelimesi 
tür işaretlerini kolayca tanıdı. Birleştikleri noktalar neredeyse 
ürkütücü derecede belirgindi: edebî türlerin işleyiş mantığı 
kimsenin hayal bile edemeyeceği bir derinliğe ulaşmıştı. Ayrıca 
kimse bunu nasıl açıklayacağını bilmiyordu. Artikellerin ve 
bağlaçların sıklığı bir metnin Bildungsroman türüne mi yoksa 
Newgate romanlara mı ait olduğunun tespitine imkân tanıyorsa, 
bunu gerçekten de bir türün işleyişi için elzem kabul edebilir 

miyiz? Peki, ama neden?
 Shakespeare Oyunları

Tam Bağlantılı Öklid Uzaklığı ve 37 Özellik Kullanımı

 Çizen: mjockers, 4 Şubat 2009
 Şekil 3.2: Kutu içinde belirtilmiş ana kümeleriyle Sık 
Karşılaşılan Kelimeler kullanılarak elde edilen Shakespeare’in 
First Folio oyunlarının şeması. Burada Jockers göreceli ortalama 
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frekansı .03%’e eşit ya da daha yüksek olan Shakespeare 
oyunlarından 37 özellik kullanmıştır. Docuscope’un şekil 
1.1’deki şeması ile bu şema arasındaki benzerlikler gözden 
kaçmamalı. Özellikle Winter’s Tale ve Cymbeline’in; 2 Henry 
VI ve 3 Henry VI’ın yakın eşlemiş oluşu ve Coriolanus’un 
Cymbeline-Winter’s Tale’e yakınlığı kayda değer. 
 Okullar kapanır kapanmaz tekrar buluştuk.
 4. Haziran 2009: Çatallı Yollar
 Stanford’daki bir sonraki toplantımız Witmore’un bize 
Docuscope’un bütün külliyat içinde en ‘’gotik’’ bulduğu, yani 
yüksek sayıda karakteristik gotik özellikler barındıran bir 
sayfayı göstermesiyle başladı (şekil 4.1):

Koyular: Anlatı Fiileri, Zaman Kaydırmalar, Zaman Aralıkları
Eğikler: Aktarılan Olaylar
Altı noktayla çizilmiş olanlar: Geçmişe Yönelik İfadeler
Altı düz çizgiyle çizilmiş olanlar: Kişi Şahısları
KÜÇÜK BOYDAKİ BÜYÜK HARFLER: Korku, Üzüntü
 Şekil 4.1: Ann Radcliffe’in A Sicillian Romance 
(Sicilya’da Bir Aşk Hikayesi) (1790) adlı romanında gotiği 
diğer türlerden ayırt eden işaretlerin bulunduğu Docuscope 
ekran görüntüsü. Ayırt edici bu DEM öbekleri, Tukey testiyle 
ayıklanmış faktörlerden oluşan faktör analizi ve ANOVA 
yoluyla belirlenmiştir. 
 Bir türün ‘’karakteristik’’ özelliklerinin bulunduğu bir 
sayfa fikri hem alışılmadık hem de şaşırtıcıydı. Dahası, Sarah 
Allison’ın dikkat çektiği üzere Docuscope’un gotiği Sarah’ın 
deyimiyle ‘’Humanscope’’un gotiğinden bir hayli farklıydı: 
yani bizim gotik olarak algıladıklarımızla Docuscope’un gotik 
olarak algıladıkları aynı değildi. Bizim için bu sayfayı gotik 
yapan bastırılmış korku, kemerli geçit, harabe, kaygı, titreyen 
uzuvlar; Docuscope’un dikkatini çekenler ise ‘’he’’, ‘’him’’, 
‘’his’’, ‘’was’’, ‘’struck the’’ ve ‘’heard the’’. İki yaklaşım 
arasında hiçbir ortak nokta yokmuş gibi görünüyordu. Ya da, 
daha doğrusu: inceledikleri öğeler farklılık gösterirken elde 
ettikleri sonuçlar aynıydı: ister haydut ve kan ister ‘’uttered 
the’’ ve ‘’covered him’’ aracılığıyla olsun Docuscope ve 
Humanscope bu sayfanın sadece gotik türüne ait olduğu yolunda 
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hemfikirdi. Tam da bu noktada, birkaç ay öncesine kadar 
aklımızı karıştırmış bir fikir bu sefer belirginlik kazanmıştı: 
türler, tıpkı binalar gibi, incelemenin muhtemel her aşamasında 
kendilerine özgü özelliklere sahiptiler: harç, tuğlalar ve mimari, 
Ryan Heuser’ın dediği gibi: Sık Karşılaşılan Kelimeler harç ya 
da kum tanecikleri; Docuscope’un sözlük-dilbilgisi kategorileri 
tuğlalar; ve okurların aşina olduğu konular ile olaylar işin 
mimari kısmı. Bu üç katman hiçbir şekilde çakışmıyordu; 
işaretleri bir diğerininkinden farklıydı. Bu üç katman kendi 
aralarında farklılıklar sergiledikleri gibi her türün katmanları 
diğer türün katmanlarından farklıydı: gotiğin ‘’harç’’ı ulusal 
hikayenin ya da Jakoben karşıtı romanın ‘’harç’ına benzemezken 
gotiğin kullandığı ‘’tuğlalar’’ diğer türler tarafından kullanılan 
‘’tuğlalar’’dan farklıydı. Buna benzer bir durum daha belirgin 
mimari şekiller için de geçerliydi. 
 Bu gözlemler ışığında ortaya konulan kavramsal sorulara 
makalenin sonunda geri döneceğiz. Toplantının yapıldığı o 
haziran günü özellikle bir şey oldukça ilham vericiydi: ikinci 
bölümün sonunda kısaca değindiğimiz, Shakespeare oyunlarını 
X-Y düzleminde gösteren grafik (Şekil 4.2: Shakespeare 
Oyunları)

[grafik diğer sayfada] 

     

  
  
  
 

  

 Şekil 4.2: Docuscope tarafından sayıldıktan ve sahip 
oldukları DEMlerin toplamına göre incelendikten sonra ilk 
iki temel bileşeni üzerinden sınıflandırılmış olan Shakespeare 
oyunlarını gösteren saçılma grafiği. TBA (Temel Bileşen Analizi) 
eşdeğişirlik matrisi, yani ölçeklendirilmemiş veri üzerinde işlem 
gördü. Öğe anahtarı: A= Komediler, B= Tarihi Oyunlar, C= Son 
Dönem Oyunları, D= Tragedyalar. İki bileşenin komedileri sağ 
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üst köşeye, tarihi oyunları sol alta ve son dönem oyunlarının 
birçoğunu sağ alt köşeye yerleştirdiği gözden kaçmamalı. 
(Nedense tragedyalar dört bir yana dağılmış vaziyette)
 Witmore ve Hope, görüşlerini kelimeler aracılığıyla ifade 
etmenin daha etkili olacağını düşünüp bu grafiği geleneksel 
edebiyat eleştirisinden oluşan akademik bir kitap içerisinde 
basma fikrinden vazgeçmişler. Ne var ki grubumuz her türün 
bir diğeriyle ilişkili olarak konumlandırıldığı grafikte edebiyat 
alanının sezgisel, sentetik bir görünüşünün vaadiyle karşılaştı. 
Moretti özellikle bu grafikle Cavalli-Sforza’nın (vd.) The 
History and Geography of Human Genes adlı kitabında insan 
toplulukları arasındaki ilişkilerin izini sürmek için kullandığı 
temel bileşenler grafiği arasındaki benzerliği çarpıcı buldu.11 
Benzer şekilde, anlatı türleri de iki temel değişkene indirgenebilir 
miydi? Peki, bunu takip eden dağılım, misal Bourdieu’nun 
elinden çıkma (bir hayli öznel) Fransız edebiyat alanının toplum 
bilimsel haritasıyla bağ kurar mıydı? Gerçekten de toplumsal 
farklara bakarak bir morfoloji (biçimbilim) haritası çıkartabilir 
miydik? 
 Withmore’un grafiği tüm bunlar için biçilmiş kaftan gibi 
görünüyordu. Tarih nasıl kusursuz değilse, diğer türlerin daha 
düzenli örüntülerine müdahil trajedileriyle Withmore’un grafiği 
de kusursuz olmaktan uzak fakat tam da bu yüzden güven 
vericiydi. Nihayetinde aynı işlemi roman türleri üzerinde de 
tekrarlamaya karar verdik. Sonuçlar beklediğimiz gibi çıkarsa 

iki adım ötesi hayal edilebilir bir hâl alacaktı. İlkin, türler sistemi 
birbiriyle bağlantısız kategorilerin12 oluşturduğu karmaşadan 
tekil, birbiriyle bağlantılı ve kurallara uygun değişkenler 
matrisine dönüşecekti. İkinci olarak, bu işlem Henüz Okunmamış 
Kitaplar Bütünü’nün (the Great Unread) grafiğini mümkün 
kılabilirdi. Bu söz konusu kitaplar bütünü, edebiyat tarihinin 
dar kanonu altında yatan henüz keşfedilmemiş muazzam bir 
arşive gönderme yapmaktadır. SKK ve Docuscope’a türü 
bilinmeyen metinler verebilir ve daha iyi bilinen türlerin çekim 
sahası içinde nereye düşeceklerini gözlemleyebiliriz. Edebiyat 
gezegeninin kuşaktan kuşağa aktarılmış haritalarını gezegenleri, 
süper novaları ve kara delikleriyle tahayyül edebiliriz.
 Kafamızda bu sorularla, şubat ve mart verilerini Şekil 4.2’yi 
göz önünde bulundurarak tekrar kullandık. SKK’yı kullanarak 
elde ettiğimiz ilk görüntü –Şekil 4.3- oldukça muğlaktı: umut 
verici ve bir o kadar da kafa karıştırıcı. Shakespeare’inkinden 
daha karmaşık bir görüntüydü bu fakat unutmayalım ki biz 
burada daha uzun bir zaman dilimine yayılmış, iki kat daha fazla 
sayıda türün grafiğini elde etmeye çalışıyorduk. Aslında bazı 
örüntüler açıkça ayırt edilebiliyordu: birkaç istisna dışında gotik 
ve tarihi romanlar birinci temel bileşenin eksi kısmına (yatay 
eksenin sol yanına) düşmüşken Bildungsroman ve endüstriyel 
romanlar açıkça görüldüğü üzere artı kısmındadırlar. Bu bizim 
için hem iyi haber hem kötü haber demekti. İyi haberdi çünkü 
keşif amaçlı çalışmalarda bir örüntü aranır. Kötüydü çünkü 
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örüntü kurallara uygunluktan ziyade kronolojikti: bir kuşak, 
sonra ikincisi, onu takiben daha karmaşık bir tanesi, ve sonra 
üçüncüsü. Birinci temel bileşen tür işaretlerini mi yakalıyordu 
– yoksa zaman belirten işaretleri mi? Aynı zaman diliminde 
sayıca artmış olan türleri (gotik/tarihi; gümüş-çatal/Newgate; 
endüstriyel/Bildungsroman) üstünkörü ayırışını göz önünde 
bulunduracak olursak ikinci şık daha olası görünüyordu. Tarih, 
biçimin karşısında daha emin bir yerde duruyordu.  
 Tarihsel sıralamayı çelişkiye düşüren veriler de yok 
değildi: iki farklı kuşaktan türler içeren kalabalık merkezde, 
Jakoben karşıtı ve Evangelical romanları Newgate hikâyelerinden 
ayırmış olan TB2’nin (Temel Bileşen 2) düşey ekseni pekâlâ tür 
işaretlerini yakalıyor olabilirdi.13 Peki, bu işaretleri ayrı tutup 
bunlara odaklanmak mümkün müydü?
 51 Özellik Kullanan Bütün Romanlar
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TB1 (Temel Bileşen 1)

Şekil 4.3: Sık Karşılaşılan Kelimeler’in (SKK) bir Temel Bileşen 
Analizi’nde (TBA) bulunan ilk iki temel bileşeni gösteren grafik. 
Her bir harf tek bir metne tekabül etmektedir (A= Jakoben 
karşıtı romanlar, B= Bildungsroman, E= Evangelical romanlar, 
G= Gotik romanlar, I= Endüstriyel romanlar, K= Newgate 
romanları, N= Ulusal hikayeler, S= Gümüş-çatal romanları).
 5. Haziran-Eylül 2009: İkilem
 Hazirandan eylüle dek Witmore ve Jockers Temel 
Bileşen Analizi’ni (TBA) geliştirmenin yollarını aradılar. 
İlkin,  daha küçük birimlerin tür ayrımını daha da belirgin kılıp 
kılmayacağını görmek için metinleri böldüler. Bütün metinler 
on eşit parçaya ayrılsa da sonuç pek değişmemişti. Sonraları, 
bu bölümlerin dağılımının oldukça istikrarsız - Şekil 5.1’de 
görüldüğü, gotik ve tarihi romanlar arasında belirgin bir ayrım söz 
konusu olabilecekken bölümlerin neredeyse üçte biri ikilemde 
kalmıştır - olduğunu fark ettiğimizde, bütün bu bölümleri 
isimlendirmeye karar verdik: Örneğin, ‘’Tarihi.8.1’’ Windsor 
Castle romanının ilk bölümünü (bu roman, külliyatımızdaki 
sekizinci tarihi romandır), ‘’Gotik.1.10’’ ise Vathek romanının 
(bu, külliyatımızdaki ilk gotik metindir) onuncu bölümünü 
belirtir. Farklı türlerin üst üste binişi sadece metinlerin belli 
kısımlarıyla sınırlı kalıyor olabilir (başlangıçlar ya da sonlar); 
eğer durum böyleyse ve türler olay örgüsü içinde belli anlarda 
daha belirgin –yani daha ‘’kendileri’’ gibi- olabiliyorlarsa bu 
anlara odaklanılıp türlerin birbirlerinden ayrıldıkları noktalara 
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vurgu yapılabilir. Bu, oldukça akla yatkın ve hatta zekice bir 
varsayım gibi görünse de öyle değildi. Bazı romanlar hangi 
roman türüne mensup olduklarını başlangıç bölümlerinde daha 
çok belli ederken kimisi olay örgüsünün ilerleyen safhalarında, 
kimisi ise ortalarda bir yerde belli ediyordu. Kimi romanlar 
vardı ki türünü hiçbir şekilde açık etmiyordu. 

36 Roman

Şekil 5.1: İlk iki temel bileşen üzerinde Docuscope tarafından 
derecelendirilmiş 36 romanın 8000 kelimelik bölümlerden 

TB1 (Temel Bileşen 1)
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oluşan ilk iki grubu. İlerleyen sayfalardaki bütün temel bileşen 
analizlerinde (TBA) veriler ölçeklendirilmiştir (yani, TBA 
yüzdelik değerlerin bağlantı matrisi üzerinde işlem görür).
 Sonrasında, külliyatımızı oluşturma işine yöneldik: 6 
numaralı dipnotta açıklandığı üzere, 36 metinden oluşan ilk 
koleksiyon, her bir tür içindeki çeşitliliği abartma eğilimindeydi. 
Bu, haliyle Docuscope ve SKK’nın işini bir hayli zorlaştırıyordu. 
Chadwyck-Healey veritabanına geri döndük ve hâlihazırdaki 
kaynakçaların belli türlere tayin ettiği bütün bu metinleri ilk 
külliyata ekledik. Bu sırada iki yeni tür de dâhil ettik (Jakoben 
ve Sansasyonel romanlar) ve bütün hesaplamaları 106 metinden 
oluşan yeni külliyat üzerinde yeniden denedik.14

 Bu yolla farklı bir sonuç elde edemedik.
 Belki de bir anda seksen yılın grafiğini birden elde etmeye 
çalışarak biraz fazla ileri gitmiştik. Külliyatı üç kuşağa15 böldük. 
Beklendiği üzere doluluk oranları düşmüş olsa da yeni grafikler 
de en az öncekiler kadar kesinlikten uzaktı. Yaz sonuna kadar, 
sonuçların daha fazla değişiklik göstermeyeceği belli olmuştu. 
 6. Kasım 2009: Yazarlar Karşısında Türler
 Kasım ayında beş yazar ve Stanford’dan birkaç yüksek 
lisans öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen telekonferans 
esnasında tek tek bütün metinleri içeren 3 kuşağa yayılmış 
haritalara tekrar baktık ve birden “yazar” işaretinin oldukça 
baskın olduğunu fark ettik. Fakat biz yazarların peşinde değildik 
ki; türlerin peşindeydik. Yine de Docuscope ve SKK türleri değil 
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de yazarları kümelemekte daha başarılı olmuştu. Örneğin şekil 
6.3’te hem endüstriyel roman hem de Bildungsroman türünde 
eserler vermiş olan Dickens, Brontë ve Eliot’ı göz önüne alırsak 
yazarların “çekim gücü”nün türler karşısında baskın çıktığını 
görürüz. Aynı gözlem, tarihi, Newgate ve gümüş-çatal gibi 
farklı türlere mensup olmalarına rağmen şekil 6.2’de birbirlerine 
yakın bir şekilde kümelenmiş olan Bulwer-Lytton’un Last Days 
of Pompeii, Eugene Aram ve Pelham adlı romanları için de 
geçerlidir. 

TBA Sahasında Beş Tür
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Şekil 6.1-3: İlk iki ana bileşeni göz önüne alarak 
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Docuscope’un sınıflandırdığı özgün 36 romanın nesillere göre 
analizi. 6.1’de Inchbald, Smith, Radcliffe, Shelley, Morgan 
ve Edgeworth’un metinleri; 6.2’de Ainsworth, Porter, Lytton, 
Galt ve tabii ki Scott’un metinleri; 6.3’te ise Gaskell, Dickens, 
Brontë, Collins ve Eliot’ın metinleri arasındaki yakınlık gözden 
kaçmamalı.
Not: Anti-Jacobin: Jakoben-karşıtı (Fransız Devrimi’ne karşı 
görüşler içerir)
Evangelical: Evangelical (Protestan öğretilerini konu edinir)
Gothic: Gotik (korku ve macera öğeleri içerir)
Jacobin: Jakoben (Fransız Devrimi’ni destekleyen görüşler 
içerir)
National: Ulusal (Milli kimliğin oluşumu ve gelişimi üzerine 
odaklanır)

TBA Sahasında Üç Tür
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TBA Sahasında Üç Tür
  
  
  
  
  
  

 Şekil 6.2 ve 6.3: (Bkz. Şekil 6.1 için verilen açıklama)
 Nasıl oluyordu da yazarlar türlere nazaran daha kolay 
ayırt edilebiliyordu? Muhtemelen Docuscope ve SKK bütün 
yazarların bilerek ya da bilmeyerek yaptığı bir şeyi yakalamakta 
oldukça başarılıydı. Bütün yazarlarda ortak olan bu şey bir yazarın 
kendine has üslubunun “imzası” diye nitelendirebileceğimiz 
pek belirgin olmayan dilsel örüntülerin kullanımıdır. Türlerin 
de buna benzer üslubu niteleyen imzaları vardır elbette ama 
türlerin bir de oldukça mühim anlatım imzaları –yani olay 
örgüleri- vardır. Bildungsroman türü için oldukça elzem olan 
bölümler –örneğin akıl hocalarıyla yapılan tartışmalar, genç 
arkadaşlar, yanlış başlangıçlar, hayal kırıklıkları, yeteneğin 
keşfi...- sansasyonel bir romanın olay örgüsünde görülen bir şey 
değildir. Tıpkı sansasyonel romana özgü gizem ve cinayetlerin 

endüstriyel romanda pek bir şey ifade etmeyecek oluşu gibi. 
Öyleyse bir yazar belli bir türden diğerine kaydığında, diyelim 
ki Dickens endüstriyel romanı Zor Zamanlar’dan şehirde geçen 
çoklu olay örgüsüne sahip romanı Küçük Dorrit’e, tarihi romanı 
İki Şehrin Hikayesi’ne ya da Bildungsroman türündeki Büyük 
Umutlar romanına kaydığında – ortaya çıkan sonuç nedir? Bunun 
cevabı Dickens’ın olay örgülerinin değişeceği ama üslubunun 
aynı kalacağı ya da pek değişmeyeceğidir. Coketown, Londra 
ve Paris hikayeleri Dickens’ın bu şehirleri anlatırken kullandığı 
kelimelerden çok daha farklıdır. Dickens’ın dili neredeyse hiç 
değişmeden aynı kalır. 
 Docuscope ve SKK yazarları bu kadar iyi tanırken türlere 
gelince neden tökezliyordu? Docuscope ve SKK’nın olay 
örgüsünü değil de dili tanımak üzere programlanmış oldukları 
gerçeği bu soruya cevap olarak kabul edilebilir.16 Aslında dil 
ve üsluba bakarak türleri ayırırken yapabileceklerinin en 
iyisini yapıyorlardı. Yine de dil ve üslup bir türü diğerinden 
ayırt etmek için yeterli değil. Hem niye yeterli olsun ki? Türler 
okuyucularına hitap ederken hem üslubu hem olay örgüsünü 
aynı anda kullanırlar (on dokuzuncu yüz yıl için olay örgüsünün 
üslup karşısında daha baskın olduğunu söylemek mümkün): 
programlarımız yapının yarısını gözden kaçırıyordu ve bu 
durumda ancak yarı yarıya başarılı oldukları söylenebilirdi. Yarı 
yarıya başarılı olmak başarısız olmak demek değilse de olay 
örgüsünü tespit edebilecek analitik bir aracın eksikliği aşikardı.17 



monograf 2015/3

PA
SA

J
Edebiyat Laboratuvarı-Sayısal Biçimcilik: Bir Deney • 591590 • Franco Moretti, Matthew Jockers, Sarah Allison, Ryan Heuser, Michael Witmore

Durum bu şekilde devam ettiği sürece Docuscope ve SKK’nın 
tespit ettiği tür dağılımı arşiv incelemek şurada dursun, dikkate 
değer edebi bir sınıflandırma yapamayacak kadar düzensiz 
kalmaya mahkumdu. Henüz Okunmamış Kitaplar Bütünü (The 
Great Unread) şimdilik okunmadan kalacaktı. 
 7. Aralık 2009: 220 Çizelge
 Aralık ayında Allison, Heuser ve Moretti bir takım yeni 
görseller incelemeye başladı. Bunlar, genişletilmiş külliyatta 
bulunan 11 tür arasında olası bütün eşleşmeleri içeren iki seri 
halinde çizelgelerdi (gotik/jakoben, gotik/jakoben-karşıtı, gotik/
ulusal hikaye ve bu şekilde kronolojik yelpazenin diğer ucuna 
dek devam eder). Bu çizelgeler ikiye ayrılmıştı: SKK’nın (Şekil 
7.1) ve Docuscope’un (Şekil 7.2) esas alındığı birinci çizelge 
iki türün dağılımını gösteriyordu. Elimizdeki bu temel araçlar 
iki belirli türün –Şekil 7.1-2’de görülen gotik ve sansasyonel 
romanların- başarılı bir şekilde birbirlerinden ayırt edilip 
edilmediğini sezmemize imkan tanıyacaktı. (Tamamen tesadüf 
eseri hem SKK’nın ve Docuscope’un türleri aynı derecede ayırt 
edebildiği – ya da edemediği- ortaya çıktı.)

[grafik diğer sayfada]

TBA (Temel Bileşen Analizi) Sahasında İki Türü

Şekil 7.1: Sık Karşılaşılan Kelimeler serpme çizimi. Burada 
ve diğer TBA çizelgelerinde görülen her nokta (daire ya da 
üçgen) metnin (onda birini) bir dilimini gösterir. 

        
[grafik diğer sayfada]
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TBA (Temel Bileşen Analizi) Sahasında İki Tür

 Şekil 7.2: Docuscope serpme çizimi.
 İkinci tür çizelge şekil 7.1-2’deki daireleri ve üçgenleri 
fazladan iki özellik ekleyerek yeniden kullandı. İlk önce, her 
bir dilimi hangi metne ait (hangi metnin parçası) olduğuna göre 
etiketledi: örneğin, şekil 7.1’in sağ alt köşesindeki dairelerin 
şekil 7.3’te Vathek’e ait olduğu ortaya çıktı. Bu durum her bir 
metnin kendi türü içerisindeki “merkezi konumuna” – ya da 
“ayrıksılığına” – ışık tutmakta (bu konu edebi türler hakkındaki 
bilgilerimizi gözden geçirmemize sebep olabilir. Gelecekte bu 
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konunun üzerine gitmeyi planlıyoruz). Sonrasında şekil 7.3 
ve 7.4 de iki temel bileşenin hangi karakteristik özelliklerinin 
türün dağılımındaki belli şekillere katkıda bulunduğunu 
gösterdi: hangi kelimeler ya da Docuscope Boyutları gotik 
romanları sansasyonel romanlardan ayırırken daha kuvvetli 
bir çekim gücü sergilemiş. Böylece, örneğin şekil 7.3’ün sağ 
alt çeyreği, belirli tanımlık “the”yı SKK analizinde gotik 
türündeki metinlerin ayırt edici önemli bir özelliği olarak öne 
çıkardığı görülür (şekil 7.1 ile karşılaştırın); şekil 7.4’ün sol alt 
çeyreğinde ise benzer şekilde “Anlatı Eylem Öbeği” (Narrative 
VP), “Zamirler” (Pronouns) ve “Olayların Aktarılması” 
(Reporting Events) ön plandadır (Şekil 7.2 ile karşılaştırın).18 
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Şekil 7.3: Sık Karşılaşılan Kelimeler serpme çizimi (açık gri 
başlıklar) ve bileşen yüklemeleri (siyah).
 

Şekil 7.4: Docuscope serpme çizimi (açık gri başlıklar) ve 
bileşen yüklemeleri (siyah).
 Çizelgeleri gözden geçirdikçe hepsinin, kabul görmüş tür 
teorisinden iki konuda ayrıldıklarını fark ettik: çizelgeler hiçbir 
şekilde tek bir türü dikkate almıyor; her zaman bir türün diğer bir 
türle ilişkisine bakıyordu. Ayrıca, yapay ideal-örnek’i (synthetic 
ideal-type) oluşturacak özelliklerle ilgilenmek yerine bir türü 
diğerinden ayırt eden özelliklerle ilgileniyorlardı. Çizelgelerdeki 
bu ilişkisel farklılıklara yapılan vurgu, Bourdieu’nun “taraf-
tutma” argümanından kalma oldukça “gerçekçi” bir yaklaşımla 
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uygunluk göstermişti: türler de tıpkı yazarlar ya da ekoller gibi 
tanınma çabasındadır: o kadar ki, sadece türleri o ya da bu yöne 
çeken karakteristik özelliklerin barındırdığı biçimler arasındaki 
farklılıklar değil çelişkiler bile hissedilebilir. Yine de bir edebi 
türü bu şekilde tasvir etmek oldukça yetersiz çünkü türleri 
birbirinden ayırt eden özellikler bize bir türü diğerinden ayırmak 
için bilmememiz gereken her şeyi söyleyebilirken biçimin iç 
yapısı hakkında çok az bilgi verir. Eğer bütün erkek seyirciler 
pembe, bütün kadın seyirciler mavi renk giyerse renkler iki cinsi 
kusursuz bir şekilde birbirinden ayırt edecek fakat kadınlar ya da 
erkekler hakkında bize hiçbir şey söylemeyecektir. Bu konuya 
makalenin sonunda geri döneceğiz. 

TBA Sahasında İki Tür

 
 
 
 
   

TB1 (Temel Bileşen 1)

T
B

2 
(T

em
el

 B
ile

şe
n 

2)



monograf 2015/3

PA
SA

J
Edebiyat Laboratuvarı-Sayısal Biçimcilik: Bir Deney • 597596 • Franco Moretti, Matthew Jockers, Sarah Allison, Ryan Heuser, Michael Witmore

Şekil 7.5: İlk iki temel bileşen üzerinden derecelendirilmiş iki 
türün Sık Kullanılan Kelimeler serpme çizimi.

TBA Sahasında İki Tür

Şekil 7.6: : İlk iki temel bileşen üzerinden derecelendirilmiş 
iki türün Docuscope serpme çizimi.
 Çizelgeler tür işaretlerinin değişkenliğini tüm çıplaklığıyla 
gözler önüne sermişti: bu durum şekil 7.1 ve 7.2’de oldukça 
belirginken diğerlerinin neredeyse dörtte birinde daha zayıftı 
– Örneğin şekil 7.5 ve 7.6’da ne SKK ne Docuscope ulusal 
hikayeleri gümüş-çatal romanlarından ayırma konusunda 
başarılı olamamıştır. Özellikle bu gibi, farklılıkların ayan 
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beyan göz önünde olduğu durumlarda bazı türleri ayırt etmenin 
neden bu denli zor olduğu sorusu merak uyandırıcı. Yine de 
bu soruyu başka bir çalışmanın konusu yapmaya karar verip  
ayırma işleminin gayet başarılı olduğu ve bir dize tekrarlanan 
karakteristik özelliklere yaslanmış bir grup çizelge üzerine 
odaklanmaya karar verdik: üç “ideolojik” türle – Jakoben, 
Jakoben-karşıtı ve Evangelical- eşleştirilmiş gotik romanlar – 
söz konusu ideolojik romanlar gotik romanlarla aynı zamanda 
yükselişe geçmiş fakat popülerlikleri uzun soluklu olamamıştır.19 
Bütün çizelgeler birbirine benzediğinden burada sadece gotik/
Jakoben çiftine bakacağız: şekillerden 7.7 ve 7.8’de SKK, 
şekil 7.9 ve 7.10’da Docuscope ve Docuscope’un Boyutları ele 
alınmıştır. 

TBA Sahasında İki Tür 
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 Şekil 7.7: İlk iki temel bileşen üzerinden derecelendirilmiş 
iki türün Sık Karşılaşılan Kelimeler serpme çizimi.
 İki tür arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamak için – ve 
şekilleri kelimelere dökmeye başlamak için – ilk temel bileşen 
boyunca (TB1: şekil 7.7 ve 7.10’daki x düzlemi) dizilmiş, 
özellikle gotik romanları Jakoben romanlardan ayırmada etkili 
olmuş özellikleri yakından inceledik. Bir temel bileşen belli 
özelliklerin ortaya çıkma ihtimalini tartar, böylece metinler 
hem sahip oldukları hem de sahip olmadıkları özelliklere göre 
sınıflandırılırlar. 

 Şekil 7.8: Başlıkları (açık gri) gösteren Sık Karşılaşılan 
Kelimeler serpme çizimi ve bileşen yüklemeleri (siyah).

TB1 (Temel Bileşen 1)

T
B

2 
(T

em
el

 B
ile

şe
n 

2)

 Kabaca, gotik romanın Jakoben romana nazaran daha az 
konuşma ve daha fazla eylem içerdiğini bulduk. Gotik metinleri 
niteleyen kelimeler ve kelime grupları belirgin bir “anlatım” 
eğilimi sergilemektedir: geçmiş zaman ve kişi zamirleri; yer 
belirten edatlar; ve Docuscope’un “Anlatım Zamanı” adıyla 
imlediği kelimeler (örneğin, “süresince”, “o...zaman”, “o...
iken”). SKK’da, Şekil 7.8’in sol köşesinde bunun örneği 
görülebilir: was, had, who, she, he, her, his, they, her yerde 
karşımıza çıkan the ve from, on, in, at gibi yer belirten geniş 
edatlar grubu. Docuscope’da, şekil 7.10’da Anlatım Eylem 
Öbeklerine (Narrative VP) (örneğin “heard the”, “reached 
the”, “commanded the”) ve Zamirlere (Pronouns) bakınız. 
Öte yandan, hitap edilen kişinin ön plana çıkarılması (sen, 
siz, senin, sizin), sorular, tartışmaya zemin hazırlayan işaretler 
(ama, hayır) ve geniş zaman, gelecek zaman ve şart kipinde 
fiiller gibi sözlü hitaplarla ilişkili işaretlere gotik romanlarda 
pek rastlanmaz. SKK’da, şekil 7.8’in sağındaki you, p_ques[?], 
but, if, not, is, will ve would grubuna; Docuscope’da ise şekil 
7.10’un sağındaki Questions, Oppositional Reasoning (“not”, 
“but”, “however”) ve hemen aşağısındaki Directives (“should”, 
“must”, “you will soon”) gözden kaçmamalı. Jakoben metinler 
genelde bu doğrultuda sabitlenseler de gotik romanlara nazaran 
daha dağınık bir hâldedirler. Burada türleri birbirinden ayıran 
şey Jakoben metinlerdeki anlatım eksikliği değil de daha çok 
tartışmacı bir üslupla sürdürülen konuşmaların varlığıdır. 
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TBA Sahasında İki Tür
   
    
    
    
 

Şekil 7.9: İlk iki temel bileşen üzerinden derecelendirilmiş iki 
türün Docuscope serpme çizimi.
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 Şekil 7.10: Başlıkları (açık gri) gösteren Docuscope 
serpme çizimi ve bileşen yüklemeleri (siyah).
 Analitik tekniklerin önümüze sürdüğü ham veriler 
bunlardı. Bunlar kayda değer açıklayıcı sorular olabilirler 
miydi? Denedik. Örneğin ideolojik türlerde şart kipinin sıklığını 
fark ettiğimizde –ki bu tür için şart kipi önem arz ediyor olmalı 
– Jockers ve Moretti “would” yardımcı fiilini içeren (yaklaşık) 
13,000 cümlelik bir liste oluşturdu ve ilgili zamirlere, sıfatlara 
ve zarflara; fiil türlerine; olumsuz hallere, geçmiş zamana... 
baktılar. Öne çıkan birkaç sonuç şöyle: örneğin “would+never” 
ikilisine kasvetli evangelical romanlarda diğer roman türlerine 
göre iki kat daha sık rastlandı; ve soyut ahlak tartışmalarıyla 
dolu Jakoben ve Jakoben-karşıtı romanlarda üçüncü tekil 
şahıs zamiri “it” ile diğer roman türlerine göre %50 daha sık 
karşılaşıldı. Elde edilen iki sonuç da gayet akla yatkındı. Yine 
de şaşırtıcı mıydılar? Şüphesiz söz konusu türler hakkında 
halihazırdaki bilgimizi tasdik etmiş ve zenginleştirmişlerdi. 
Peki aynı zamanda bu konudaki bilgilerimizi değiştirmişler 
miydi? 
 8 Mart 2012: Deneyler, Keşifler, Hipotezler
 Mart ayında bir yıllık çalışmamızı son bir kez gözden 
geçirmek üzere bir araya geldik. Daha en başta neden Docuscope 
ve SKK’ya başvurmuştuk ki? Çünkü metinleri o ya da bu türe 
tahsis edebilmek için belirgin, ölçülebilir bir yol arayışındaydık. 
Bu bir bakıma atfetme meselesiydi. Atıf... “Her bir parçanın 
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gerçek yaratıcısını bulmak”, der Carlo Ginzburg. 
 Bir resmin taklidi en kolay, en göz alıcı özelliklerine takılıp 
kalmamalıyız (...): Perugino’nun figürlerinde, Leonardo’nun 
gülümsemelerinde vs. gözler gökyüzüne dikilir. Onun yerine, 
ressamın bağlı olduğu ekolün etkisinin en az görüldüğü, en kıyıda 
köşede kalmış detaylara dikkat etmeliyiz: kulak memelerine, 
tırnaklara, el ve ayak parmaklarının şekline. 
 Kulak memeleri, tırnaklar...İşte bu “gayriihtiyari 
işaretlerde”, diye devam eder Ginzburg, çoğu kişinin farkına 
varmaksızın yazarken ve konuşurken kullandığı en sevdiği 
kelimeler ve tabirlerle karşılaştırabileceğimiz “maddi ıvır 
zıvırlar” içinde – bir hattat bunlara “süs” diyebilir – Morelli bir 
ressamın kimliğine dair su götürmez bir ipucu yakalamıştır.20

 Gayriihtiyari işaretler: Bunlar kesinlikle SKK ve DEMler. 
Peki, ama bu onları tanımlamak için yeterli mi? Çünkü açıkça 
görüldüğü gibi kulak memeleri ve tırnaklarda bir sorun var: 
bir resmin yaratıcısını tespit etmede etkin bir rol üstlenseler 
de resmin anlamını açıklayamazlar. Aslında ilkinde başarılı 
olmalarının sebebi ikincisinde başarısız olmalarıdır. Bunun 
sebebi de “ıvır zıvırlar”ın herhangi bir yapısal fonksiyonlarının 
olmayışı, yazarların bunları “farkına varmadan, düşünmeden 
yazıp” bu yolla kendilerini ele vermeleridir. Bu kelimeler önemli 
olmuş olsaydı yazarlar daha dikkatli olurdu. 
 Bu denli iyi ayrım yapabilirken çok az açıklama bahşeden 
bu özelliklerin çelişkili bir yanı var. Özellikle bizim konumuz 

söz konusu olduğunda. Çünkü nihayetinde SKK ve DEMler 
en azından bir açıdan kulak memelerinin ve tırnakların tam 
karşıtı: SKK ve DEMler nadir rastlanan tali detaylar olmaktan 
uzak, sık sık her an her yerde karşımıza çıkabilirler. Her yana 
yayılmış bu özellikler nasıl olur da türün yapısı hakkında hiçbir 
şey söylemez? Bu konuda hatanın bizde olma ihtimali de vardı 
elbette. Verileri ayırmayı başarmış olsak da ve hatta belki de 
verileri ilk “gören” biz olsak da tüm bu verilerden ne gibi bir 
anlam çıkaracağımızı bilmiyorduk. Elde ettiğimiz verileri daha 
iyi sonuçlar alabilecek birilerinin hizmetine sunmaya hazırız. 
 Yine de daha basit bir açıklama da mevcut: türleri ayırmada 
oldukça başarılı olan ve her bir türün bütün nitelikleriyle 
iç içe geçmiş bu özellikler türün yapısı hakkında yeni bir 
şey söyleyemiyor. Bunun sebebi de bağımsız karakteristik 
özelliklere sahip olmayıp daha yüksek mertebedeki seçimlerin 
bir sonucu olmaları. Sürprizlerle dolu odaların olduğu bir 
hikâye yazmak ister miydiniz? O zaman yer belirten edatlar, 
belirli ve belirsiz tanımlıklar (the/a/an) ve geçmiş zamanda 
çekilmiş fiiller kullanılacağı kesin. Bunlar seçilmiş olan anlatım 
yapısının sonuçları. Docuscope ve SKK bunları bir kez ön 
plana sürdüğünde bunların farkına varırız; bu da bildiklerimizi 
analitik yönden zenginleştirir: gotik romanın alanını ya da eylem 
fiilleri ve (belirli ve belirsiz tanımlıkların (the/a/an) sıklığıyla 
belirginlik kazanan) nesneler arasındaki bağı açıkça “görürüz”. 
Yine de şimdilik kazancımız nitelikselden ziyade karşılaştırmalı 
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gibi görünüyor: başka türlü bir belirginlik değil de daha çok 
belirginlik.
 Bir deneyle başladık: Docuscope’un sınıflandırma 
gücünü daha kontrollü bir alanda test ettik. Bu noktada 
deney bir keşfe evrildi: Docsucope ve SKK roman türlerinin 
alanını ve bu türlerin nasıl oluşturulduğunu çizelge halinde 
sundu. John Tukey buna “Keşif Amaçlı Veri Analizi” adını 
vermişti: bizi yeni sorulara yönlendirip verilerin daha kapsamlı 
alımlanmasına imkân tanıyan ipuçlarına odaklanmak, yani tam 
bir detektif işi. Heuser, istatistiksel bulgular sayesinde türlerin 
birer buzdağı olduğunun farkına vardığımızı söyler: buzdağının 
görünen kısmı su üstünde yüzerken oldukça geniş bir kısım 
suyun altında bilinmeyen derinliklere uzanır. Bu derinliklerin 
var olduğunu, sistemli bir şekilde keşfedilebileceklerini ve 
türlerin çok-boyutlu yeniden kavramsallaştırılmasına imkân 
tanıyacaklarını fark etmek: işte bize göre araştırmamızın elle 
tutulur bulguları bunlar. Şimdi ufukta yeni keşifler var: örneğin 
denetimsiz teknikten denetimli tekniğe geçiş ya da şimdiye dek 
sadece türlerin biçimsel niteliklerine odaklanmak maksadıyla 
bilinçli olarak kaçındığımız anlambilimsel verilerin belirgin bir 
şekilde araştırmaya dâhil edilmesi. Bütün bunların sonucunda 
sıra deneysel çalışmanın en zorlayıcı kısmına geliyor: verileri 
açıklayabilecek modellerin ve hipotezlerin inşası. Bu çalışma 
tam da bu doğrultuda atılmış bir adımdır. 

 Hakkımızda
 Matthew Jockers ve Franco Moretti tarafından yönetilen 
Stanford Edebiyat Laboratuvarı, dijital ve sayısal mahiyetli 
yazınsal bir araştırmayı konu edinir, tasarlar ve sürdürür. 
Laboratuvar Stanford öğrencilerine ve öğretim elemanlarına, 
ayrıca talep edilirse diğer üniversitelerin öğrencilerine ve öğretim 
üyelerine de açıktır.
 Tez bölümleri, dersler, tek kişilik ya da ortaklaşa yayınlar, 
konferans sunumları ve paneller gibi bir dizi proje tasarlıyoruz. 
Düşüncemiz, araştırmanın gerçek bir “deney” şeklini alacak ve 
bir ya da iki yıllık bir zaman dilimine yayılacak olması. Web 
sitemizden (litlab.stanford.edu) birçok projeye gebe ve işbirliğine 
açık halihazırdaki etkinliklerimiz hakkında bilgi edinebilirsiniz. 
2010-2011 yılında iki, 2011-12 yılında da iki olmak üzere 
toplamda dört deney girişiminde daha bulunmayı planlıyoruz.
 Elde edilen sonuçların bazıları tek bir yazar tarafından 
yayımlanabilirse de laboratuvarda sürdürülen bütün araştırma 
ortaklaşa bir çalışmanın ürünüdür. Belirli bir deneyin gidişatını, 
eldeki hipotezlerin durumunu ve gelecekteki araştırmaların 
seyrini değerlendirmek üzere düzenli olarak bir araya geliriz. 
(Eğer bu toplantılarla ilgilenecek olursanız lütfen Jockers ve 
Moretti ile irtibata geçin. Genelde kapımız misafirlere açık.) 
Zaman zaman web sitemizdeki “Etkinlikler” (Events) başlığı 
altında duyurduğumuz sunumlar yaparak araştırmalarımızı 
paylaşıyoruz.               [Ocak 2011]
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NOTLAR
1Bkz. Jonathan Hope ve Michael Witmore, “The Very Large Textual Object: A 
Prosthetic Reading of Shakespeare,” Early Modern Literary Studies 9.3 (Ocak, 2004): 
6.1-36; Witmore ve Hope, “Shakespeare by the Numbers: On the Linguistic Texture 
of the Late Plays” Early Modern Tragicomedy içinde, der. Subha Mukherji ve Raphael 
Lyne (Londra: Boydell and Brewer, 2007), 133-53; Hope ve Witmore, “The Hundredth 
Psalm to the Tune of ‘Green Sleeves’: Digital Approaches Shakespeare’s Language 
of Genre,” Shakespeare Quarterly 61.3, “Special Issue: New Media Approaches to 
Shakespeare,” der. Katherine Rowe (Fall 2010): 357-90; ve Witmore’un blogu: www. 
winedarksea.org.

2Docuscope hakkında bkz. David Kaufer, Suguru Ishizaki, Brian Butler, Jeff Collins, 
The Power of Words: Unveiling the Speaker and Writer’s Hidden Craft (Lawrence 
Erlbaum Associates: New Jersey and London, 2004). Bu programın nasıl tasarlandığı 
konusunda ilginç bir tartışmaya ve kategorilerinin ilk taslağına şuradan erişilebilir: 
http://www.betterwriting.net/projects/fed01/dsc_fed01.html,siteye giriş tarihi 3 Mart 
2010. 

3Programda kullanım şekilleri dolayısıyla DEMlere verilen adlar arasında boşluk 
bırakılmamalıdır. Açıkçası bu kategoriler içinde bulunan kelimelerin belirleniş şekli ve 
on yılı aşkın bir sürede elle kodlanmış olan bu kelimelerin seçimi bir yorum meselesidir. 
Genelde Witmore ve Hope kategorileri ya da DEM’leri, sayısal örüntüleri tespit etmek   
için kullanırlar. Daha sonra kategorilerden somut metin örneklerine geçerek belli 
kelimelerin bağlam içinde nasıl işlev gördüğüne bakarlar. 

4Örnek verecek olursak,  çok değişkenli analizler ve kümeleme teknikleri, 
konuşmacıların olaylar karşısındaki duygusal tutumlarını öne çıkarırken bir yandan 
da onların geçmişteki olayları hikâye edebilmesine imkan tanıyan kelime örüntüleri 
aracılığıyla  Shakespeare’in “son dönem romansları”nı daha erken dönemde 
yazdıklarından dilbilimsel olarak ayrıt edebiliyorlar (bu sürece “geçmişteki belli 
bir olayı yeniden gözden geçirme” [focalized retrospection] denir). Bu durumdan 
oyunların belli dilsel özellikleri sorumludur. Örneğin, (1) bazı ikinci derece bağlaç 
çeşitleri  (‘’which’’ kelimesinden önce gelen virgül) ve (2) hemen öncesinde ‘’to be’’ 
fiilinin geçmiş zaman yardımcı fiil hali bulunan geçmiş zaman fiil türleri. Komediler 
ve tarihî oyunlar arasında da kayda değer bir fark açığa çıkmıştır; komediler çok 
sayıda birinci ve ikinci kişi zamirleri (BirinciŞahıs ve DolaysızHitap DEMleri içinde 
sınıflandırılmışlardır) ve alabildiğine belirsizlik ifade eden bir dil (Belirsizlik DEMi) 

içerir. Ayrıca hareket belirten isim ve fiillerin yokluğu (Hareketler DEMi) göze çarpar.  
Komediler algılanan nesnelerin özelliklerini ve nesnelerde algılanmış değişiklikleri 
de (AlgıÖzelliği ve AlgıNesnesi DEM’leri olarak etiketlenmişlerdir) içerir. Birinci 
çoğul şahıs zamirlerinin (Kapsamlı DEM) ve paylaşılan toplum kuruluşlarını ya da 
ortak toplumsal beklentileri belirten kelimelerin yokluğu da (MüşterekOtorite DEMi) 
komedileri tarihi oyunlardan ayıran noktalardır. 

5006-8 arası internetten erişim imkânı bulduğumuz diğer metinlerin birçoğunu 
çalışmamız için güvenilir görmediğimizden kendimizi bu veritabanıyla sınırladık. 
Bugünkü değerlendirmemiz muhtemelen farklılık gösterecektir. Yeni bir başlangıç 
kaynağı çalışmamızın kayda değer yönlerini pekâlâ değiştirebilir. 

6Metinlerin tam listesi şöyledir: set 1 (gotik romanlar): A Sicilian Romance, The Old 
Manor House, The Monk, ve Melmoth the Wanderer; set 2 (tarihi romanlar): Waverley, 
Ivanhoe, The Entail ve Valperga; set 3 (ulusal hikayeler): Castle Rackrent, The Wild 
Irish Girl, The Absentee ve Marriage; set 4 (endüstriyel romanlar): Shirley, Alton Locke, 
Hard Times ve North and South; set 5 (gümüş-çatal romanları): Glenarvon, Vivian 
Grey, Pelham ve Mrs Armytage, or Female Domination; set 6 (Bildungsroman): Jane 
Eyre, The History of Pendennis, David Copperfield ve Daniel Deronda; set 7 (Jekoben 
karşıtı romanlar): Mordaunt ve Adeline Mowbray; set 8 (endüstriyel romanlar): The Life 
and Adventures of Michael Armstrong, The Factor Boy ve Mary Barton; set 9 (gotik 
romanlar): The Mysteries of Udolpho ve Zofloya, or, The Moor; set 10 (evangelical 
romanlar): Coelebs in Search of a Wife ve Self-Control; set 11 (Newgate romanları): 
Eugene Aram ve Jack Sheppard; set 12 (Bildungsroman): Great Expectations ve 
Middle-march.  Geriye dönüp baktığımızda bu liste iki zıt yönden tuhaf ve sorunlu. 
Birincisi, mevcut her bir tür içindeki çeşitliliği en üst seviyeye çekebilmek için 36 metin 
seçilmiştir. Ana yığın içinden bir model seçmek oldukça yanlış bir yöntem olsa da bu 
seçim testin kesinliğini arttırmayı hedeflemiştir: Docuscope, birbirine hiç benzemeyen 
bir yığın örnek arasından bile olsa bir edebi türü ‘’tanıyabildiğini’’ kanıtlamak zorunda 
kalmıştır. Eğer bu, böyle bir girişimin zorluk seviyesini yükselttiyse, ikinci karar 
tamamen tersini yapmıştır: Moretti Witmore’a çeşitli tür sınıflarına tayin edilecek 36 
metin vermek yerine çoktan kendi içlerinde türlere ayrılmış farklı gruplar verir. Böylesi 
bir karar, açıkça görüldüğü üzere, sorunların çözümünü kolaylaştırmıştır çünkü grubun 
tamamına bakılarak her bir türün kendi içindeki çeşitlilik ortalaması bulunabilir. Bütün 
bu tuhaf, aykırı kararlar bir grup olarak -ya da şöyle mi desek: bir disiplin olarak – bu 
tür bir araştırma için ne kadar hazırlıksız olduğumuzu gösteriyor. Örneğin rastgele bir 
model fikri aklımızdan bile geçmemişti...

http://www.betterwriting.net/projects/fed01/dsc_fed01.html
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7Bir faktör, daha çok öğeden oluşan bir derlemenin çeşitliliği içinde yinelenen örüntüleri 
tanımlamaya yarayan bir formül olarak da düşünülebilir. Eğer her bir roman bir deste 
oyun kartıysa, Docuscope bütün desteleri inceler ve içindekileri sayar. Daha sonra 
faktör analizi her bir destenin içeriğinin üzerinden geçer ve şöyle der: ‘’ne zaman bir 
sürü kırmızı altılı görsem, aynı deste içinde hangi çeşit olursa olsun daha az dörtlü ve 
beşli görüyorum’’. ‘’Neyin mevcut olup neyin mevcut olmadığına bakan’’ bu formüller, 
faktörlerin güvenilir bir şekilde öğeleri birbirinden ayrıt edip etmediğini görmek için 
faktör analizinden geçmiş deste (tür) gruplarına bakılarak test edilebilirler. 

8Referans olarak bu tür bir külliyat kullanmak iyi bir fikirmiş gibi geldi. Ayrıca Frown 
külliyatı, geliştirilmesi esnasında Docuscope’u test etmek için kullanıldığından zaten bu 
karşılaştırmalar Docuscope uygulamasının içinde kullanıma hazır hâlde bulunmaktaydı.  
Sonradan görüldüğü üzere Frown karşılaştırmaları edebiyat türlerinden eleştiri türünün 
tahminlerinde en isabetli olanlarıydı. 

9Jockers kullandığı özellikleri oluşturabilmek için metinlerdeki büyük harfleri küçük 
harf haline getirmiş, metinleri saymış ve çeşitli özellik modellerini göreceli frekanslara 
çevirmiştir. Ardından, görece ortalama frekansı .03% ya da daha yüksek olan özellikleri 
bir yana ayırarak bunları kullanacağı özellikler olarak saptamıştır. Sonunda 44 
özellikten oluşan bir matriks meydana çıkmıştır: (ön ek ‘’p_’’ bir kelimeyi değil bir 
noktalama işaretini belirtmektedir): ‘’a’’, ‘’all’’, ‘’and’’, ‘’as’’, ‘’at’’, ‘’be’’, ‘’but’’, 
‘’by’’, ‘’for’’, ‘’from’’, ‘’had’’, ‘’have’’, ‘’he’’, ‘’her’’, ‘’his’’, ‘’i’’, ‘’in’’, ‘’is’’, ‘’it’’, 
‘’me’’, ‘’my’’, ‘’not’’, ‘’of’’, ‘’on’’, ‘’p_apos’’, ‘’p_comma’’, ‘’p_exlam’’, ‘’p_hyphen’’, 
‘’p_period’’, ‘’p_ques’’, ‘’p_quote’’, ‘’p_semi’’, ‘’said’’, ‘’she’’, ‘’so’’, ‘’that’’, ‘’the’’, 
‘’this’’, ‘’to’’, ‘’was’’, ‘’which’’, ‘’with’’, ‘’you’’.

10http://www.r-project.org/

11Bkz. L. Luca Cavalli-Sforza, Paolo Menozzi, and Albert Piazza, The History and 
Geography of Human Genes, Princeton UP 1994, özellikle sf. 39ff. Temel bileşen 
analizi, faktör analizine benzer bir şekilde, bir grup nesne içerisindeki sapmaları – 
bizim araştırmamız söz konusu olduğunda, edebi metinler arasındaki dilsel-biçimsel 
farklılıkları- Temel Bileşen 1 ve 2 (TB1 ve TB2) adı altında X-Y düzlemine indirgeyen 
bir yöntemdir. Temel Bileşen 1, tek bir bileşenin ikame edebileceği azami sapma oranını 
ifade eden özelliklerin bileşimidir. Temel Bileşen 2, sapma oranında TB1’e nazaran 
dikey olarak artış sergiler. Bir arada düşünüldüğünde TB1 ve TB2, X-Y düzleminde 
mümkün olabilecek en fazla sapmayı göstermenin en hesaplı yoludur. Yine de TB1 ve 

TB2, hiçbir zaman bir sistem içerisindeki topyekûn sapma oranını göstermez; onun 
yerine, sezgisel yüksek görüş mesafesi (high intuitive visibility) ile (sınırlı) kesinlik 
kaybı arasında tutturulan dengeyi gösterebilirler. 

12Şu anda roman türlerinin isimleri, romanın anlatım şeklinden başlayıp (mektuplardan 
oluşmuş [epistolary] roman), içeriğine (tarihi, endüstriyel), biçemine (natüralist), 
kahramanına (haydut, çoban) ve tuhaf metaforlarına (gotik, gümüş-çatal) kadar vurgu 
yapan kategorik karmaşanın etkileyici, hatta çıldırtıcı, bir işaretidir. 
13Ayrıca burada bahsi geçen her tür başına sadece iki metin düşmüş oluşuna tesadüf 
gözüyle bakılabilir. Belki de bakılamaz.

14Bu ikinci külliyat çoğunluk ‘’minör’’ türlerden olma birkaç metin de içeriyordu. Bu 
metinler bizim için Stanford kütüphanelerince bilgisayar ortamına aktarılmıştı. Her ne 
kadar Chadwyck-Healey veritabanı ana kaynak olarak kalmış olsa da kanon dahilindeki 
metinler sayıca daha çoktu: örneğin 28 tarihi romandan 14ü Scott’a aitti. 

15İlk kuşak (1790-1820 civarı) gotik, Jakoben, Jakoben-karşıtı, ulusal hikayeler ve 
evangelical romanları; ikinci kuşak (1815-1850 civarı) tarihi, gümüş-çatal ve Newgate 
romanları; üçüncü kuşak (1845-1875 civarı) endüstriyel, Bildungsroman ve sansasyonel 
romanları içerir. 

16Hiç şüphesiz eylemlerin nasıl ifade edildiğini algılayabilirler: basit ya da karmaşık 
cümlelerle, kişisel ruh haline ya da nesnel sonuçlara yapılan vurgularla, sürpriz mi 
yoksa geçmişe yönelik bir düşünce mi olduğuna dikkat ederek. Fakat iş eylemlerin 
içeriğine geldiğinde algı alanları oldukça sınırlıdır: bir hikayenin kronolojik (ve 
anlamsal) bağını gözden kaçırırlar.

17Bu bulgular Witmore’u oldukça neşelendirmişti. Bunun sebebi, roman türlerinin 
betimlenmesinde olay örgüsünün türlerin ayırt edilebilmesine zemin hazırlaması ve 
türler arası ayrım romanın fiziksel sınırlarına bağlı kalmak zorunda olmadığından 
Docuscope’un, tam da Witmore’un umduğu gibi roman türlerini kolaylıkla birbirinden 
ayıramaması. Öte yandan, birkaç saat içinde iki insanın bedenlerini kullanarak hikayeler 
anlatmasının zorluğuyla baş etmeye çalışan Rönesans dönemindeki tiyatro eserlerine 
bakıldığında bu üsluba ek ortamın (yani romanlarda türlerin ayırt edilebilmesi için olay 
örgüsü tarafından yaratılan ortamın) söz konusu olmadığını görürüz. Bu da, (eldeki 
malzeme tiyatro eserleriyle sınırlandırılmış olduğundan) cümle bazında daha belirgin 
türsel biçemlere yol açar. 
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1855 adet tür eşinin her biri bu iki boyutlu şekilde göründüğünden hem Docuscope 
tarafından üretilen 110 çizelgeyi hem de SKK tarafından üretilen 110 çizelgeyi 
inceledik. Şekil 7.3 ve 7.4’te kullanılan, türlerin ayırt edici özelliklerinin kendileri 
hakkındaki bilginin dağılımı esnasında görünürlük kazanmasını sağlayan haritalandırma 
teknikleri şu kitapta açıklanmıştır: Mick Alt, Exploring Hyperspace: A Non-
Mathematical Explanation of Multivariate Analysis, McGraw-Hill, London-NY 1990, 
chapter 4. 

19Problemlerimizden biri de türleri birbirinden ayırmak için sadece ilk iki (yani en 
güçlü) temel bileşeni kullanarak karşılaştırmalarımızı otomatikleştirmiş olmamızdı. 
Tabii ki TBA çoklu bileşenler üretiyor. Ayrıca herhangi bir bileşenin iki grup 
sınıflandırıp sınıflandırmayacağını tespit etmenin yolları (mesela Tukey testi) da 
mevcut. Ama biz çiftler arasındaki “sınıflandırılabilirlik”in bazı ham derecelerini de 
istedik. Bu da bizim basit bir şekilde çiftleri ilk iki bileşenlerine göre grafiklendirip geri 
kalan –büyük ihtimalle oldukça güçlü – bileşenleri bir yana bırakmamıza sebep oldu. 

20Carlo Ginzburg, “Clues”, Clues, Myths, and the Historical Method içinde, Hopkins UP 
1989, sf. 96-7, 118.

“Türkiye’de Akademi” Konuşmaları
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“Pek Çok Politika, Zaten Zayıf Olan 
‘Okul’ Kavramını Yok Etmeye Yönelik”

Aksu Bora

Söyleşi: Özge Ata*

 Monograf, bu sayısında Türkiye’de akademi kavramını 
tartışmaya Hacettepe Üniversitesi İletişim Bilimleri 
Bölümü’nden Aksu Bora ile devam ediyor. 

 Aksu Bora,  lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nde (1986), yüksek lisans 
eğitimini ise Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nde 
(1995) tamamlamıştır. Doktorasını, 2004 yılında yine 
aynı bölümden “Ücretli Ev Hizmetleri Bağlamında Kadın 
Öznelliğinin Yeniden İnşası” başlıklı teziyle almıştır. Aksu Bora, 
1994-2007 yılları arasında Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları 

Araştırma ve Uygulama 
Merkezi’nde, 2008-
2010 yılları arasında 
Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi Sosyoloji 
Bölümünde çalışmıştır; 
şu anda ise Hacettepe 

*Odtü, Biyoteknoloji Bölümü, Doktora Öğrencisi. 
ozgeata1@yahoo.com

Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde çalışmalarını sürdürmesinin 
yanı sıra Amargi dergisi ve Ayizi Yayınevi’nin editörlüğünü de 
yapmaktadır. 

 “Akademi”yi bir kavram olarak siz nasıl
  tanımlıyorsunuz?
 Bugün asıl olarak bir sınır koyucu kavram olarak 
tanımlayabiliriz sanırım. Bilginin belirli bir türünü, o bilginin 
içinde üretildiği kuralları, dili, ilişki biçimi belli bir yapıyı işaret 
etmek ve bilginin diğer türlerinden ayırt etmek için kullanılıyor. 
“Akademik yayın” dendiği zaman mesela, belirli bir referans 
sistemine ve formata uygun biçimde yazılmış yazılardan oluşan 
bir yayını anlıyoruz. Akademik dil dendiğinde, politik ya da 
edebi dilden farklı bir dil kullanıldığını düşünüyoruz.

 Türkiye’de bilimsel bir kurumsallıktan, akademik bir 
gelenekten bahsetmek mümkün müdür? Yani, Türkiye’de 
iyi üniversite dediğimiz üniversitelerde bilim daha çok kişiler 
üzerinden mi yürüyor, yoksa o bölümün/kurumun ekolü 
ve geleneği var, o mu sürdürülüyor? Eğer yok diyorsanız, 
Türkiye’de bilimde ve üniversitelerde kurumsal bir gelenek/
ekol oluşturulamamasının başlıca sebepleri neler olabilir?

 Her ikisi de. Ben Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesinde 
okudum. Şöyle böyle 30 yıl önce. Babam da benden 30 yıl önce 
mezun olmuştu oradan. Elbette ki onun zamanıyla benimki 
ve şimdiki okul ortamı, eğitim, hocalar, anlayışlar çok farklı. 
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Ama bir yandan da o kadar farklı değil. Mesela benim bildiğim 
memleket bilgisini en fazla edinebileceğiniz ekonomi eğitimini 
hâlâ Ankara Siyasal verir. Devlet yapısını, siyaset-hukuk 
ilişkisini… Bunlar pek değişmedi. Yani elbette bazı gelenekler 
var. Ama bir yandan YÖK sistemiyle birlikte bu geleneklerin 
ortadan kaldırılması ve bir tür ortak “müfredat” geliştirilmesi 
için sistematik bir çaba da geldi. Bu çabanın daha zamana uygun 
olan formatı da Bologna denilen süreç. Asistanların merkezi 
sistemle atanmasından tutun da Rektörlere verilen inanılmaz 
yetkilere (ve aynı zamanda Rektörlüğün giderek daha fazla 
seçimle değil atanmayla gelinen bir makama dönüşmesine) 
kadar pek çok politika, zaten pek zayıf olan “okul” kavramını 
büsbütün yok etmeye yönelik. 

 Bir yandan da hızla ve çok sayıda üniversitenin açılması, 
üniversitenin kendi geleneklerini yaratmasını güçleştirirken, 
başka geleneklerden beslenmesinin yolunu açtı (mesela millî 
görüş, mesela birtakım sünni cemaatler…)

 Fen bilimleri alanında çok prestijli olan bir dergi olan 
Nature geçtiğimiz yıl, “Women in Science” başlığı altında 
özel bir sayı yayımladı. Sayısal olarak bir bilgi vermek 
gerekirse, her yıl ABD ve AB’deki üniversitelerden doktora 
derecesi alanların yarısı kadın olduğu hâlde, üniversitelerde 
tam zamanlı çalışan öğretim görevlilerinin ancak beşte biri 
kadın. Türkiye’deki kadın akademisyenlerin durumu ile 

ilgili genel bir çerçeve çizebilir misiniz? 

 Biliyorsunuzdur, Ayşe Öncü’nün artık klasikleşmiş 
bir makalesi vardır bu konuda. 1979 tarihliydi yanlış 
hatırlamıyorsam. Orada, Cumhuriyet’in kuruluşunda, ilk 
kuşak elitin yetiştirilmesinde temel bir tercih yapıldığını 
söyler: Alt sınıftan erkekler mi, orta-üst sınıftan kadınlar mı. 
İkincisinin tercih edilmesiyle birlikte, Cumhuriyet’in kurucu 
kadrosu ile orta sınıf kadınlar arasındaki ittifakın da inşa 
edildiğini anlatır. Bu önemli bir saptamadır bence. Uzun bir 
zaman, 1990’lara kadar, Türkiye’nin uluslararası camiada 
kadın-erkek eşitliği ile ilgili olarak en büyük övünçlerinden 
biri, kadın akademisyenlerin sayısının yüksekliği oldu (diğer 
bir övünç kaynağı da oy hakkının pek çok Avrupa ülkesinden 
daha önce tanınmış olmasıydı). Bugün de bu oranlar, mesela 
siyasal katılım oranlarıyla karşılaştırıldığında, hâlâ yüksek 
duruyor. Ama akademisyen ücretleri, çalışma koşulları, prestiji, 
üniversite özerkliği gibi değişkenlere baktığımızda, bu oranın 
yüksekliğinin ne anlam ifade ettiğini başka türlü değerlendirmek 
mümkün oluyor. Türkiye’de uzun bir dönem, başarılı erkek 
öğrencilerin üniversitede kalmak yerine daha yüksek ücretli ve 
prestijli çalışma alanlarına yöneldiklerini görüyoruz. 

 2000’li yıllardan sonra, özellikle ekonomik krizler ve 
beyaz yakalı işsizliğinin artmasıyla birlikte, bu trendlerin 
değişmiş olduğunu tahmin ediyorum. 
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 Bir önceki soruyla bağlantılı olarak, bir kadın olarak 
akademide var olmak, toplumun diğer katmanlarında 
var olmaktan ne derece farklı seyretmekte? Başka bir 
deyişle akademide cinsiyet eşitsizliği hakkında neler 
söyleyebilirsiniz? Çözüm önerileriniz neler olabilir?

 Üniversite, pek çok bakımdan, diğer çalışma alanlarına 
göre daha korunaklı bir yer. Her şeye rağmen. Ama hemen 
eklemek gerekir ki, yönetici düzeyine yükselmenin güçlüğü, 
mobbing ve taciz, cinsiyete göre ayrışmış çalışma alanları 
gibi genel problemlerden azade bir yer değil. Belki şöyle bir 
farklılıktan söz edebiliriz: Üniversite, bu türden problemlerin 
ve ayrımcılığın daha zor konuşulduğu bir yer. Çünkü buradaki 
kadınlar, kendilerini “kurtulmuş” olarak görmeye daha 
yatkınlar ve maruz kaldıkları ayrımcılıkları cinsiyetten başka 
değişkenlere bağlamayı tercih edebiliyorlar. Yine de, feminist 
akademisyenlerin sayısının artması ve kendi aralarındaki ilişki 
ağlarını sıkılaştırmalarıyla birlikte, problemlerin tanımlanması 
ve politikalar geliştirilmesi için önemli adımlar atıldı, atılıyor.

 Bir akademisyen olarak toplumda kadınların yaşadığı 
sorunlarla ilgili de çalışıyorsunuz. Çalışmalarınızın, bu 
sorunların çözümü noktasında nasıl bir karşılığı olduğunu 
düşünüyorsunuz? 

 Akademisyenlerin işinin politika geliştirmeye 
endekslenmesini biraz tehlikeli buluyorum. Herhangi bir 

toplumsal analizi ancak “çözüm üretmek” için yapmaya 
başladığınızda, ciddi bir sığlaşma, aktüaliteye sıkışma, varolan 
politik yaklaşımlara eklemlenme riski doğuyor ki bana sorarsanız 
üniversitenin bir mesleki eğitim kurumuna dönüşmesiyle 
birlikte, akademisyenlerin de hükümet danışmanları hâline 
gelmeleri, kendi varlık alanımızı daraltan bir etki yapıyor.



Discussions on Theory and Method
2015 Issue : 4

 The 4th issue of Monograf intends to put methodo-
logies past and present under the microscope by asking what 
sorts of literary criticism, literary studies and histories of li-
terature there were, are and should be. Its aim is to challenge 
the approaches that enable the study of literary texts, in their 
various aspects such as definition, classification, analysis, cri-
ticism and historicity. It means to provide a new insight into 
the paradigms that shape our ways of reading, from the metho-
ds of classification in histories of literature to the analyses in 
academic studies.
We invite original articles to be sent to info@monografjour-
nal.com by 1 May 2015 for Monograf’s fourth issue devoted 
to the discussion on theory and method. Subtopics include but 
are not limited to:

• Theoretical sources of literary studies/criticism, the problem 

of application and new ways of reading
• The problem of terminology and the concepts that get lost 
in translation
• The criteria of literary criticism and the problem of objecti-
vity
• Criticism of author-, text- and reader-centric methods of 
analysis
• Functionality (or lack thereof) of biographically oriented, 
descriptive methods in literary criticism
• Theoretical reading in literary analysis: the possibilities and 
the obstacles
• The ways in which interdisciplinary approaches contribute 
to literary studies
• The methods followed in composing literary reference sour-
ces (dictionaries, encyclopedias, anthologies, journals etc.) 
and their problems
• The criteria for periodization and classification in histories 
of literature, the methods followed and their reflections in Tur-
kish literature
• Definitions of literary genres and the problem of classifica-
tion
• The influence of ideology on methodology
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