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Danışma Kurulu 
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Sunuş 

Değişim ve yenilenme! Bu iki sihirli kelime Monograf yayım-
lanmaya başladığından beri bizi büyülüyor. Arayışımız ve köksüz ol-
mayan çabamız, edebiyatın ve eleştirinin ele alınma biçiminin dışına 
çıkmaya yönelik yeni ve geniş alanlar açıyor. Aynı zamanda edebiyat 
ediminin kendi “başkalığına”, görece özerkliğine ortak bir paydada 
kendi çeşitliliğini de koruyarak bir zemin sunmamızı sağlıyor. 

Buradan yola çıkarak, yöntemin ve kuramın imkan ile açmaz-
larını farklı boyutlarıyla ele alan bir dosya hazırladık. “Kuram ve 
Yöntem Tartışmaları” odağında ilk olarak Didem Havlioğlu, “Este-
tik Hafıza Olarak Telmih: Süreklilik ve Başkalaşım” başlıklı çalışma-
sıyla, Osmanlı şiirinde telmih sanatının geleneğin sürekliliğini nasıl 
sağladığını tartışıyor ve telmihi bir “estetik hafıza” olarak okuyor; 
Osmanlı şiirini gelenek olarak algılamak için, onu kendi kavramları 
çerçevesinde okumayı öneriyor. F. Berna Yıldırım “Değişen Fikirler, 
Felsefi Öncüller: Çağdaş Edebiyat Kuramında Felsefe” başlıklı yazı-
sında Derrida ve Foucault’nun edebiyat kuramındaki etkilerini, bu 
etkinin olumlu/olumsuz sonuçlarını Todorov ve Barthes’ın geçirdiği 
kuramsal dönüşümler üzerinden ele alıyor. “Postyapısalcı Edebiyat 
Kuramında Metnin, Okurun ve Okumanın Tekilliği” başlıklı çalış-
masında Mustafa Demirtaş metinlerarası ilişkiler aracılığıyla metnin 
tekilliğini tartıştıktan sonra, okuma ediminin okur tarafından na-
sıl deneyimlediğini değerlendiriyor ve metnin, okurun, okumanın 
tekilliğinin yaşamın özgürleştirici bir biçimde kavranmasında işe 
yararlığına değiniyor. Şevket Tüfekçi “Yazınsal Çalışmalarda Dijital 
Yönelimler” başlıklı yazısında bilgisayar destekli çözümleme yöntem-
lerinin yazınsal eleştiri devinimini nasıl değiştirdiğini metin, okur ve 
yazar kavramlarını yeniden değerlendirerek ortaya koyuyor; bilgisa-



yar teknolojileri ve yazınsal araştırmaların iş birliği ile gerçekleşecek 
çalışmaların önünü açacak bir tartışma başlatıyor. Dosyaya son katkı, 
Başak Bingöl Yüce’nin çevirdiği, Antonio Candido’nun “Eleştiri ve 
Sosyoloji (Crítica e Sociologia)” makalesi. Türkiye’de pek bilinmeyen 
Brezilyalı sosyolog ve edebiyat eleştirmeninin bu metninin dikkat 
çekmesini umuyor, Türkçe literatüre bir katkı olarak sunuyoruz. 

Dosya dışı makale ve çevirilerin yer aldığı Pasaj bölümünde, 
Beyhan Uygun Aytemiz “Fitne ve Feda: Vurun Kahpeye’de Din ve 
Milliyetçilik” başlıklı makalesiyle bir Millî Mücadele anlatısı olan 
Vurun Kahpeye’de erkeklerle etkileşiminde cinsel cazibesine sürek-
li vurgu yapılan bir karakter olarak biçimlendirilen Aliye’nin nasıl 
kurgulandığını inceliyor. “Ursula K. Le Guin için Farklılık ve Eşitlik: 
Diyalog, Diyalojik Roman ve Disiplinlerarasılık” başlıklı çalışma-
sında D. Burcu Eğilmez, Ursula K. Le Guin’e göre farklılığın neye 
işaret ettiğini, farklılığın kimleri, nasıl mekanizmalarla ötekileştirdi-
ğini, yabancılaştırdığını; Le Guin’in eşitlik anlayışı ve romanlarında 
öne çıkan diyalog fikrini yazarın romanlarının içeriğini, biçimini 
ve yöntemini şekillendiren bir eylem olarak tartışıyor. Pasaj’ın son 
yazısı Nefise Kahraman’ın çevirdiği Stanford Literary Lab’ın beşinci 
raporu: “Cümle Ölçeğinde Biçem (Style at the Scale of the Senten-
ce)”. Kahraman, sonraki sayılarımız için de laboratuvarın raporlarını 
çevirmeye devam edecek. 

Monograf’ın her sayısında düzenlediğimiz açık oturumların 
dördüncüsünde Klasik Türk edebiyatı çalışmalarında tür, estetik ve 
yöntem gibi konular tartışıldı.  Didem Havlioğlu, Berat Açıl, Bahadır 
Sürelli ve Esra Derya Dilek’in katılımıyla gerçekleşen açık oturum 
“Klasik Türk Edebiyatını Kendi Ürettiği Kavramlar Üzerinden Dü-
şünmek” başlığını taşıyor. “Türkiye’de Akademi Konuşmaları”nda ise 
Ayşe Duygu Yavuz, Dilek Cindoğlu ile söyleşti.

Bu sayı, makalelerin değerlendirilmesi sürecinde Hivren Demir 
Atay, R. Levent Aysever, Dilek Direnç, Ahmet Gürata, Günseli Sön-
mez İşçi, Mahmut Mutman, Reyhan Tutumlu ve C. Doğan Yaşat des-
tek oldular, çok teşekkür ederiz. 

Monograf’ın beşinci sayısının odağı “Belleği Okumak/Yazmak” 
olacak. Dosya dışı yazıları beklediğimizi, öneri ve desteklerinize açık 
olduğumuzu belirtmek isteriz.



Monograf’ta yayımlanan makaleler atıf almaya ve lisans ile li-
sansüstü programların okuma listelerinde yer bulmaya başladı. Yap-
mayı tasarladığımız her şeyi gerçekleştirdiğimizi söyleyemeyiz; fakat 
tartışılan, eleştirilen, değerlendirilen akademik çalışmalar yayınlıyor 
olmayı önemli bir katkı olarak görüyoruz ve bunu önemsiyoruz. 
Farklı akademik bakışları bir araya getirmek en büyük dileğimizdi; 
yol alıyoruz. 

Melek Aydoğan
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KURAM VE YÖNTEM TARTIŞMALARI
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Estetik Hafıza Olarak Telmih:  
Süreklilik ve Başkalaşım1

Didem Havlioğlu*

Öz
Osmanlı şiirinin yapıtaşlarından biri olan telmih, şair ve dinleyici arasında var-
sayılan ortak bir hafızanın ürünüdür. Metnin diğer metinler bağlamında anla-
mının kurgulanması, İslami estetik düzeni içinde güzel ve değerli olanı yakala-
mak için telmih gibi bir sanata olan ihtiyacın altını çizer. Şair, Osmanlı şiirinin 
çok katmanlı anlam yapısını kurgularken telmihten faydalanır ve dinleyici ile 
arasında sessiz bir anlaşma yapmış olur. Şair ve dinleyicinin ortak hafızasını 
oluşturan metinler ise bu anlaşmanın temelini oluşturur. Bu makale, telmihin 
bir taraftan şiirde geleneğin sürekliliğini sağlarken, aynı zamanda değişik dö-
nemlerde farklı şairlerin ellerinde geleneğin kendi içinde meşru başkalaşımlara 
nasıl izin verdiğini tartışıyor.

Anahtar kelimeler: Osmanlı şiiri, telmih, İslami estetik, hafıza, edebi gelenek.

* İstanbul  Şehir  Üniversitesi,  Türk Dili  ve  Edebiyatı  Bölümü,  Öğretim  Üyesi, 
didemhavlioglu@sehir.edu.tr 
1 Bu makale ilk olarak Bilim Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi bünyesinde düzenle-
nen “İslami Edebiyatları Hatırlamak: Telmih” başlıklı panelde tebliğ edilmiştir. Toplantıyı 
düzenleyen meslektaşım Berat Açıl’a ve değerli katkılarından dolayı orada bulunan dinle-
yicilere teşekkür ederim. Ayrıca bu makale, BSV Sanat Araştırmaları Merkezi’nin Klasik 
Yayınlarından çıkacak “Hafıza” konulu kitapta da yer alacaktır.
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Telmih As Aesthetic Memory:  
Sustainability and Transformation

Abstract
Telmih, or allusion, which is produced based on the assumption that poet and 
audience share a mutual memory, is one of the building stones of Ottoman po-
etry.  The fact that meaning is constructed in context of various texts points out 
the need of such literary tool as telmih which is a way of attaining beauty and 
value in the Islamic aesthetic system. While poets make use of telmih in order 
to construct the many layers of meanings, they also make an agreement with 
the audience based on the grounds that they share a mutual memory. In this 
frame, this paper argues that telmih is a literary tool for not only to sustain the 
tradition but also allows different poets to make a legitimate transformation in 
the tradition from within.

Key Words: Ottoman poetry, allusion, Islamic aesthetics, memory, literary tra-
dition.

Osmanlı şiirinin anlam çeşitliliği ve müphemlik değerlerini or-
taya çıkarması bakımından telmih, belki de en çok kullanılan sanat-
lardan biridir.  Temsili anlatım, ya da Berat Açıl’ın (2009) daha önce 
ifade ettiği gibi “anlatı ekonomisi” (s.157) olarak tanımlanmış olan 
telmihi, farklı bir açıdan, anlatıcı/şair ve dinleyici/okuyucu arasında 
varsayılan ortak bir estetik hafızaya dayandığı noktasından ele ala-
rak edebi etkileşimdeki işlevselliğini tartışmak niyetindeyim. Aynı 
zamanda, bu hafızanın paylaşım alanı olarak şiirin estetik değerini 
ortaya çıkaran sanatlardan biri olarak telmih, dinleyici/okuyucu ara-
sındaki edebi bağı ortaya çıkararak eserden zevk almasını da sağla-
yan bir araçtır. 

Ortak hafızanın önemi, varlığını sürdüremediği bugünlerde 
daha çok ortaya çıkıyor. Gerek Türkiye’de gerekse dünyada Osmanlı 
şiirinin genel okuyucu kitlesi tarafından anlaşılamaması ve dolayısı 
ile zor, değersiz ve hatta çirkin sayılmasının temel nedeni bu ortak 
hafızanın yok olması ya da geçerliğini kaybetmesidir. Victoria Holb-
rook (1994), bugünün edebiyat okuyucusunun Osmanlı edebiyatı ile 
arasına koyduğu mesafeyi “zorluğun icadı” olarak tanımlar (s.13). 
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Diğer bir değişle, zorluk aslında modernleşmeye başlayan Osmanlı 
Türk edebiyatının kendi kaynaklarından uzaklaşması sonucu inşa 
edilmiş bir kavramdır. Çünkü aslında burada zorluktan kasıt anla-
şılamama durumudur. Bunun temelinde de şiirin alt metinlerinin 
okuyuculara uzak kalması ve böylelikle bir paylaşımın da ortadan 
kalkmasıdır.  Bahsettiğim ortak hafızanın yavaş yavaş yok olması ile 
alt metinleri fark edemeyen ve dolayısıyla anlam katmanlarını yaka-
layamayan okuyucunun, şiiri  “gül ve bülbül” gibi klişeleşmiş kalıplar 
zinciri gibi görmesi, hep aynı şeylerin söylendiği bir nakarat olarak 
görmeye başlaması kaçınılmazdır. Oysa klasik edebiyatların doğa-
sı gereği geleneksel kalıpları kullanmak gerekli olsa da şairin amacı 
bunları çok çeşitli şekillerde kullanmaktır. Geleneğe uzaklaşmış olan 
okuyucu/dinleyici bu nüansları fark edemez. Bu bağlamda, klasik şa-
irler için ulaşılması gereken “yeni” ve “orijinal” olmak değildir. Tam 
tersine, var olanı yepyeni bir şekilde tekrar ifade etmek yoluyla taze 
anlamlar üretebilmektir. Mananın çeşitleri üzerinde duran Mine 
Mengi (2000) de, şairin yakalamaya çalıştığı noktanın birçok anlam 
katmanına bir yenisini daha eklemek olduğunu hatırlatır (s.23-31). 
Yeni anlamlardan kasıt, orijinal bir fikir üretmek değil, bikr-i mana 
tabirinden de anlaşılacağı gibi dokunulmamış bir algılama biçimini 
yakalamak arzusu olarak karşımıza çıkar.

Bu çerçevede klasik edebiyatlara,  Modern estetiğin değer sis-
teminde başköşeye oturan  “yenilik” veya “yaratıcılık”  gibi kavram-
larla bakmak, cevaplanması daha başından mümkün olmayan bir 
soru sormaktan başka bir işe yaramaz. Klasik edebiyatlar yeni ve 
yaratıcının peşinde koşmadığı için modern kavramlar bağlamında 
anlamsız ya da değersiz gibi görünebilir. Oysa klasik edebiyatlara 
kendi kavramları ve değer sistemleri penceresinden bakıldığında 
bambaşka bir dünya ile karşılaşırız. Örneğin, neyin güzel ve değerli 
sayıldığını ya da şairlerin bunu nasıl başarmaya çalıştığını anlamaya 
çalışmak bu dünyayı anlamanın başlangıcı olabilir.  Şairlerin güzeli 
ve değerli olanı yakalamaya çalışırken birçok sanattan faydalandık-
ları göz önünde bulundurulursa, telmih de böylesi bir analiz için ge-
rekli anahtar kavram olarak karşımıza çıkar. Burada ben de telmihin 
önce anlamına, daha sonra da işlevine bakarak neden klasik edebi-
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yatlarda çok önemli bir yeri olduğunu anlamaya çalışacağım. Daha 
sonra çok telmih yapılan klasik bir hikâye olan Hz. Yusuf hikâyesinin 
değişik kültür ve dillerde nasıl genişleyip yayıldığını ve son olarak da 
farklı şairlerin elinde aynı hikâyenin nasıl farklı amaçlara hizmet et-
tiğini tartışacağım. Kuran’da, Ahsen’ül-Kısas olarak bilinen bu hikâye, 
Eski Ahit’te yer almakla kalmaz, önce Yahudi Talmud’unda ve Müs-
lüman tefsirinde de açılıp genişler ve daha sonra edebi metinlerde 
evrilir ve yeni anlamlara kaynaklık eder. Bir Osmanlı şairi sevgilinin 
“Yusuf ”luğundan ya da “Yusuf cemâlinden”nden bahsettiğinde, sa-
dece bütün kitabî dinlerin kabul ettiği bir peygambere değil, şairin 
kendini bağladığı gelenekteki Yusuf ’un temsil ettiği bütün metinle-
re de işaret eder. Yani hikâyenin birçok çeşitlemesi arasında şairin 
kendini hangi metne bağladığı anlamın ortaya çıkması için dikkate 
alınması gereken bir noktadır. Böylelikle şair kendini bağladığı me-
tinsel tarihi de belirlemiş olur. Şairin ne demek istediğini sadece bir 
kelime ile anlayan dinleyici ise, bir bulmacayı çözmüş olmanın haz-
zını duyar.  Bu lezzet, anlatıcının maharetine olduğu kadar dinleyici-
nin de ortak hafızayı paylaşabilme yetisine dayanır. Benim özellikle 
ilgimi çeken nokta ise, yapılan telmihin hikâyenin hangi çeşitleme-
siyle özdeşleştiği ve bir taraftan sürekliliği sağlarken diğer taraftan da 
hikâyenin başka anlamlar üretmesine sebep olmasıdır.

Telmih Nedir, Ne Değildir?
Kısaca bir ya da iki kelime ile başka edebi metinlere yapılan 

gönderme olarak anlaşılan telmihin derinliğini anlayabilmek için bu 
tanımı açmak gerekiyor. Zira bahsedilen bir ya da iki kelimenin, ba-
sit bir göndermeden çok daha karmaşık bir işlevi vardır. Bir kelime 
ile anlam genişler, açılır ve çok katmanlı hale gelir. Bu açıdan telmi-
hin, Julia Kristeva’nın “metinlerarası” kavramının yardımıyla daha 
iyi anlaşılabileceğini düşünüyorum.  Kristeva’ya (1980) göre metin-
lerarasılık sadece metinlerin birbirine gönderme yapması değil, me-
tinlerin ancak ve ancak birbirleri bağlamında anlamlı olabilmesidir 
(s. 15). Victoria Holbrook  (1994) bu kavramdan yola çıkarak, Şeyh 
Galip’in Hüsn ü Aşk’ında gerek Mesnevi’ye gerek Mantık’ut-tayr’a ya-
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pılan göndermelerin metnin anlamını ortaya çıkardığını söyler (s. 
32). Benzer şekilde, örneğin, Orhan Pamuk’un Kara Kitap’ında çı-
kan anlamın şeceresinde bulunan birçok metinden bazıları,  Hüsn 
ü Aşk, Mesnevi, Mantıku’t-tayr’dır. Yani bu metinleri bilmeyen bir 
okuyucu Kara Kitap’ı okuyup zevk alabilir ama bütün anlam kat-
manlarını kavrayabilmesi için alt metinlerini de bilmesi gerekir. Bu 
romanı postmodern bir eser olarak okumak elbette mümkündür. 
Fakat Pamuk’un gayet yerel bir edebi sanattan faydalanmış olduğunu 
da fark etmek gerekir. Çok katmanlı yapısı ile Kara Kitap telmihler 
ile kurgulanmış bir romandır ve klasik estetiğin modern olanı nasıl 
farklı ifade edebildiğine güzel bir örnektir.

Bu çerçevede telmih, metni bir zaman yolculuğuna çıkarır. Bu 
yolculukta metnin şeceresine, yani kendini bağladığı kültürel tarih 
içerisindeki akrabalıklara işaret eder. Okur bunu, aynı akrabalığa sa-
hip olduğu derecede anlar. İşte tam bu noktada, ortak hafıza, denk-
lemin çözümünde çok önemli bir bileşen olarak karşımıza çıkıyor. 
(İlginç bir şekilde, Kara Kitap da anlaşılması güç bir roman olarak 
algılanır.) Anlatıcı ve okur arasındaki ortak metinler, anlamın ku-
rulmasında gerekli olan malzemedir. Dolayısıyla, bir estetik hafıza 
aracı olarak telmih, anlatım çeşitlemesi ya da genişlemesi ile İslam 
sanatlarından zevk alınmasının en önemli kaynaklarından biridir. 
Telmihin gereklilik ve sürekliliğini açabilmek için ise öncelikle İslam 
estetik felsefesindeki yerini araştırmak gerekiyor. 

İslamî Estetik ve Telmih
Telmihin başka bir ya da birçok metne işaret etmeye, onu ortaya 

çıkarmaya ve değerlendirmeye yarayan bir sanat olduğunu, onun İs-
lam estetik prensipleri çerçevesinde düşünerek ortaya koymak müm-
kündür. Telmih, bir mana dünyasını kurmak, yansıtmak ve hissettir-
mekle görevli anlatıcı/şairin yardımına koşan önemli bir araçtır. Bu 
mana dünyası şairden de dinleyiciden de bağımsız bir şekilde varlığını 
korur ama onu önce fark eden/gören/hisseden şairin görevi diğerleri-
ne de bu dünyayı gösterebilmektir. İslamî estetik felsefesinin temelini 
oluşturan bu düşünceye en güzel örnek, Irvin Cemil Shick’in (2011) 
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etraflıca tartıştığı “ayet” kelimesinin anlamında yatar (s. 11). İşaret 
anlamıyla “ayet”, kâinatı oluşturan en küçük birim olarak, Kuran’ın 
da temel taşıdır. Yani Kuran, kâinatın bir yansıması olması nedeniyle, 
onun manasını kavramakla yükümlü olan insanlığa yol gösterici bir 
rehberdir. Onun ayetlerini anlayan, kâinatın sırlarını da anlar. İşte bu 
sırları çözmek, güzelin de keşfi demektir. 

Ibn Sina’ya (1985) göre güzellik, bir insanın uygun (mülâyim) 
ve iyi (hayr) olarak algıladığı ve bu yüzden sevip istediği (mahbub 
ve maşuk) şeydir. Güzelliği algılamak ise (idrak) hislere, hayal dün-
yasına, tahmin ve tasavvur yeteneğine ve nihayet akla dayanır (s.  
282).  Bu basit gibi görünen görüşü biraz açarsak,  İslam felsefesinde 
estetik düzenin temellerini buluruz. Valerie Gonzalez’e (2001) göre 
İslam estetiğinde güzellik algısı fenomenolojiktir (s. 53)2. Yani din-
leyicinin, görenin ya da daha geniş tabiriyle izleyenin sanat eseri ile 
kurduğu sezgisel ilişkiye bağlıdır. Kişinin algısına dayalı olan böyle 
bir estetik düzen, estetik objeyi tek başına bir bilgi birimi (episte-
me) olarak ele almak yerine, onu ontolojik, dini, kültürel ve etik olan 
daha geniş bir çerçeveye oturtur. Bu çerçevede Gazâlî’nin bir obje-
nin bakan kişi tarafından nasıl algılandığına odaklanan açıklaması 
önemlidir: 

Bir at, görüntüsü, rengi, hareketleriyle at özelliklerini kendinde barın-
dırdığı sürece güzeldir. Bir yazı, harflerin birbirleriyle uyumu, doğru 
düzeni ve güzel istifi gibi yazının bütün karakteristik özelliklerini ba-
rındırdığı sürece güzeldir. Her objenin güzelliği onun kendi özellik-
lerini temsil etmesinde yatar (Doris Behrens-Abouseif, 1905, s. 22).

Ve izleyenin onu bütüncül bir şekilde algılaması da böylelikle 
olur. Gazâlî’nin sözlerinde Eflatun’un güzellik ve uyum kavramları-
nın izlerini görüyoruz. Ancak Arap estetik felsefesi ile Antik Grek 
felsefesinin örtüştüğü bölümler olduğu gibi ayrıştığı bölümler de 
vardır. Aralarındaki en temel farklılık, Arap düşünürlerin Antik 
Grek meslektaşlarının fikirlerini bir adım daha ileri götürdükleri 

2 Gonzalez, El Hamra sarayını fenomenolojik bir estetik tecrübeden yola çıkarak değer-
lendiriyor. Duvar süslemelerinden hat eserlerine ve hatta bahçedeki havuzdan çıkan ritmik 
seslere varana kadar yapıyı oluşturan her detayın onun güzel olarak algılanmasına katkıda 
bulunduğunu tespit ediyor. 
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noktadadır. Örneğin Gazâlî, Eflâtun’un düşüncesini mistik bir çer-
çevede genişleterek, güzel nesnelerin, tıpkı Allah’ın işaretleri (ayet) 
gibi onun bir parçasını yansıttığını, sanatlarında güzeli üretenlerin 
ise içlerindeki güzeli ortaya çıkardığını söyler. Bütün bu sürecin te-
melinde mutlak güzele, yani Allah’a ulaşma çabası vardır. Sanattan 
alınacak zevkin ise, bu güzelliği idrak etmekle mümkün olabileceği-
ni ekler. Yani, bir sanat eserinden zevk almak, onu algılayabilmekte, 
güzelliğini fark edebilmekte gizlidir (al-lazza naw idrak man zeka 
arifa). Diğer bir deyişle bilgi lezzet verir.

Bu nokta bir estetik düzen olarak telmihin ortak hafızaya nasıl 
koşut olduğunu anlayabilmek için çok önemlidir. Gazâlî’ye göre Al-
lah, güzellikleri insanlık görsün ve lezzetini hissetsin diye yaratmış-
tır. Çünkü bu yolla insanlar Allah’ın güzelliğini de hissederler. Bu 
yüzden, insanlar fani dünyanın zevklerini bir tarafa bırakıp, Allah’ın 
güzelliğini görmeye ve böyle bir tat alma yoluna gitmelidirler. Bu 
güzellik öyle her zaman kendini açık seçik göstermediği için de, onu 
görenin bakmayı bilmesi gerekir. Bakmayı bilmeyen, yani imanı ol-
mayan asla göremez. Çünkü bakan kördür. Bu bağlamda şair, gü-
zelliği görebilen ve anlatabilendir. Onu dinlemeye meyilli ve onun 
dilinden anlayan insanlara güzelliği işaret eder. Dinleyici de onunla 
aynı dili, kültürü ve hatta inancı paylaştığı sürece onunla aynı dili 
konuşuyorsa, güzelliği hissedebilir. Yani şair bir aracıdır. 

Bu bağlamda telmih güzelliği gösteren bir işarettir. İslâmî sa-
natlarda oynadığı önemli rol ise, Gazâlî’nin sanattan tat almayı id-
rake bağlamasında yatar. Çünkü telmih dinleyiciye bildiği bir şeyi 
hatırlatır, manaya dair bir ipucu verir. Dinleyici bu ipucunu anlar ve 
bulmacayı çözer. Böylelikle, güzelliği görmekle kalmaz, bulmacayı 
çözebildiği yani idrak edebildiği için de tecrübe ettiği eserden zevk 
alır. Bu durum, sanatın gerçekleşebilmesi için ortak hafızanın gerek-
liliğinin altını çiziyor. 

Çok açık ve basit gibi görünen bu formül, aslında işimizin ne 
kadar zor olduğunu da ortaya koyuyor. Çünkü or tak hafızayı ne-
lerin oluşturduğunu ortaya çıkarmak kolay değildir. Bildiklerimizi 
nereden ve nasıl öğrendiğimizin izini sürebilmemiz, bizim bilgiyi 
edinme, sınıflandırma ve ilişki lendirme yöntemlerimizle sınırlıdır. 
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Böylesi bir projenin zor luğunun, birçok anlatımsal geleneği gezmiş 
ve birçok kültürün ortak hafızası sayılan bir hikâyeye bakarak aşı-
labileceğini düşünüyorum. Hz. Yusuf ’un hikâyesi, kutsal kitaplar-
dan kaynaklansa da daha çok Talmud ve tefsire dayanan şekilleriyle 
edebiyata girmiştir. Bu iki dini geleneğin yaklaşımı bir tarafa, İslâmî 
edebiyatların ana temsilcileri olarak kabul edilen Arap, Fars ve Türk 
çeşitlemeleriyle bu hikâyenin anlatıldığı yere ve zamana göre ne ka-
dar çok evrildiğini görüyoruz. Dolayısıyla şair “Yusuf ” dediğinde 
hangi hikâyeye ve hikâyenin hangi noktasına gönderme yaptığı ve 
bunun da ötesinde dinleyicinin ne anladığını kestirmenin mümkün 
olup olmadığını örnekler üzerinden tartışmak istiyorum.

Kuran’da ve Eski Ahit’te Hz. Yusuf Hikâyesi
Hz. Yusuf hikâyesi Kuran’da en güzel (ahsen el-kısas) hikâye ola-

rak geçer. Önce Kuran’da geçen hikâyeyi ana hatlarıyla özetlemek,  
daha sonra Eski Ahit’teki hikâye ile arasındaki çok belirgin farklara 
ve edebi kültürlere göç ederken geçirdiği değişikliklere değinmek is-
tiyorum.

Hz. Yakup’un on iki oğlu vardır. En küçük oğlu Hz. Yusuf bir 
gün bir rüya görür. Babasına anlattığı bu rüyada güneş, ay ve 11 yıl-
dızın kendisine secde ettiğini görür. Yakup oğlunun bu rüyasının bir 
peygamberlik işareti olduğunu anlar ve rüyasını kardeşleriyle pay-
laşmamasını öğütler. Bazı tefsirler Hz. Yakup’un da bir peygamber 
olması dolayısı ile bu rüyayı yorumlayabildiğini, yani oğlunun bir 
peygamber olduğunu anladığını söyler. Belki de bu yüzden oğulları 
arasında en çok Yusuf ’u sever. Kardeşleri babalarının Yusuf ’u hep-
sinden daha çok sevdiğini bilir ve bunun için onu kıskanırlar. Ondan 
kurtulmak için onu bir kuyuya atarlar. Babalarına da onu bir kurtun 
kaptığı yalanını söylerler. Kanıt olarak kanlı gömleğini verirler. Ya-
kup, bu kurtun nasıl olup da gömleğini parçalamadan oğlunun canı-
nı aldığını sorgulamaz ama çocuklarına da inanmaz. Sonunda onla-
rın cezasını bulacaklarını bilir. Yusuf ’u kuyuda bulan çingeneler onu 
köle olarak Mısır’da satarlar. Onu bazen Kıtfir bazen de al-Aziz ola-
rak adlandırılan bir devlet adamı satın alır ve karısına emanet eder.  
Aziz’in karısı Yusuf ’un güzelliği karşısında ona tutulur ve nefsinden 
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murad ister. Fakat Yusuf, ona meyletse de, kendi nefsine hakim olur. 
Kadının Yusuf ’a tutkunluğu dile düşer. Herkes onu ayıplar. Bu yüz-
den kadın, çevrede onu suçlayan diğer kadınları evine davet eder 
ve Yusuf ’u onlara gösterir. Kadınlar bu güzellik karşısında tabakla-
rındaki meyveler yerine ellerini keserler. Yusuf ’un kadınla arasında 
geçen bir çekişmede gömleği yırtılır. Bunu gören Aziz ne olduğunu 
anlamak istediğinde kadın Yusuf ’u suçlar. Ancak gömleğin arkadan 
yırtıldığı anlaşılınca Yusuf ’un suçsuzluğu ortaya çıkar. Ama Yusuf 
Rabbinden bu çektikleri yerine zindana girmeyi diler ve böylece 10 
yıldan fazla zindanda kalır. Zindanda iki mahkumla tanışır. Bir gün 
bunların gördükleri rüyaları yorumlar. Rüyaları doğru yorumladığı 
için adamlardan biri zindandan çıkar ve bir gün, Firavun gördüğü 
bir rüyayı yorumlatacak hiç kimse bulamadığında Yusuf ’u hatırlar. 
Firavun’un gördüğü rüyanın 7 sene sürecek bir kıtlığın habercisi ol-
duğunu anlayan Yusuf, Mısır’ın başına Firavun’un vekili olarak geti-
rilir. Onun sayesinde kıtlık atlatılmakla kalmaz, Mısır diğer ülkelere 
de yiyecek sağlamaya başlar. Bu yüzden Mısır’a yiyecek almaya gelen 
kardeşleri onun karşısına çıkarlar. Yusuf onları tanısa da kardeşlerin 
hiçbir şeyden haberi olmaz. Yusuf ’un sunduğu nimetleri alıp evle-
rine geri dönerler ve bir daha yiyecek istediklerinde alabilmek için 
Yusuf ’un bir şartını yerine getirmek zorunda kalırlar. Yani ona kar-
deşi Bünyamin’i ve babası ile anasını getirirler. Hikâye ailenin tekrar 
bir araya gelmesi ile sona erer. 

Eski Ahit’teki hikâye ile arasındaki en önemli farklılar, anlatım 
dilinin çok daha farklı olmasından başka olay örgüsünün detayların-
da da değişiklik gösterir. Eski Ahit’te bütün isimlerin zikredilmesi, 
neyin hangi fiyata satıldığı gibi çok fazla detay vardır. Ama bundan 
da ötesi, Kuran’da anlatılan hikâyenin aksine nesnel sembollere daha 
çok önem verilir. Örneğin, Yakup Yusuf ’a çok renkli bir gömlek ya-
par. Diğer kardeşler onu kuyuya atıp bu gömleği kana bulayıp geti-
rirler. Ayrıca yine bir gömlek yüzünden zindana girer. Çünkü Eski 
Ahit’te gömleğin kadının elinde olması dolayısı ile Yusuf suçlu bulu-
nur. Bu tip detaylar dışında bana kalırsa en önemli farklılık, Kuran’da 
altı iyice çizilen peygamberlik işaretlerinin Eski Ahit’te bulunmama-
sıdır. Örneğin Hz. Yakup oğlunun rüyasını kendini beğenmişlik gibi 
yorumlar. Oğlunun başına gelenlerin kardeşlerinin zulmü olduğunu 
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sonuna kadar anlamaz. Bir başka çok önemli farklılık ise Hz. Yusuf 
hikâyenin sonunda şöyle der: “Ey Rabbim! Mülkten bana (nasibi-
mi) verdin ve bana (rüyada görülen) olayların yorumunu öğrettin. 
Ey gökleri ve yeri yaratan!  Sen dünyada da ahirette de benim sa-
hibimsin. Beni Müslüman olarak öldür ve beni sâlihler arasına kat” 
(12:13/101).

Bu farklılıklar dışında, daha sonra hikâyenin edebi versiyonla-
rında iki ana karakterden biri haline gelen Aziz’in karısının bir adı 
olmaması en önemli ortak özelliktir. Talmud ve tefsirlerde Zelihâ 
ya da Züleyhâ olarak adlandırılan bu kadın ve onun Yusuf ’a olan 
tutkusu, kutsal kitaplarda Yusuf ’un nefsiyle mücadelesinin bir gös-
tergesi sayılır.3 Hatta, Kuran’da Yusuf ’un da kadına meylettiği halde 
nefsine hakim olması geçtiği sınavlardan biridir. Peygamber kıssala-
rında kutsal kitaplara yakın bir hikâye anlatılsa da, hem İslâmî hem 
de Yahudi edebiyatlarındaki farklı dil ve kültürlerde,  hikâye Yusuf ve 
Zelihâ/Züleyhâ olarak anılır. 

Hikâyenin Arap, Fars ve Türk edebiyatlarındaki açılımlarına 
bakacak olursak, konunun Yahudi ve İslâmî edebiyatların diğer dil-
lerinde oldukça araştırılmış bir konu olduğu ortaya çıkacaktır4. Ayrı-
ca benim burada tartışmamın amacı hikâyenin bir telmih aracı oldu-
ğunu göstermek olduğu için, özellikle klasik şiire etkisi olmuş birkaç 
metne yöneleceğim. Amacım, Kuran’da geçen hikâyenin nasıl bir 
çerçeve oluşturduğunu ve bundan geliştirilip genişletilen hikâyenin 
nasıl dönüştüğünü göstermek. 

Arap Edebiyatında ilk Yusuf hikâyesinden Gazâlî’nin Bahrü’l-
Mahabba’sında bahsedilir. Yine İbni Arabi, Kıssatu Yusuf eserinde 
hikâyeyi tefsir eder. Buna benzer Ali et-Temam ve Es-suyuti ve el-
Herevi’nin de birer Kıssatu Yusuf’ları vardır. Ama Yusuf ve Züleyhâ 
olarak klasik bir aşk hikâyesi olarak anlatılması Fars edebiyatlarında 
ortaya çıkar. Bunun ilki Firdevsi-i Tûsî tarafından yazılır. Ama en 
önemlisi Molla Câmî’nin mesnevisidir. Türkçede ise ilk örnekleri-

3 Yahudi Talmud’unda hikâyenin algılanması ve evrilmesinin detaylı bir özeti için, bkz. 
Marc Bernstein, Stories Of Joseph: Narrative Migrations between Judaism and Islam.
4 Yapılan birçok araştırma arasında, konuyu cinsiyet söylemleri açısından ele alması ba-
kımından önem taşıyan çalışma için, bkz.,  Gayane Karen Merguerian and Afsaneh Naj-
mabadi. “Zulaykha and Yusuf: Whose Best Story?”. International Journal of Middle East 
Studies.
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ni Şeyyâd Hamza ve Hamdullâh Hamdî verirler. Aralarında en çok 
değişim geçirenler Farsça ve Tükçedeki hikâyelerdir. Bunun nede-
ni mutasavvıf eğilimlerdir. Genelde olay örgüsü olarak hepsi Molla 
Câmî’nin eserine benzediklerinden onun eserine yoğunlaşacağım. 

Câmî’nin eserindeki en önemli başkalaşım bir aşk hikâyesine 
dönüşmesi ve olayların iki ana karakter üzerinde yoğunlaşmasıdır. 
Yani, Câmî’nin mesnevisinde Yusuf peygamberlik sınavından ge-
çerken, Züleyhâ da aşk sınavından geçer. Her biri kendi sınavlarını 
geçerken biri diğerinden üstün değildi. Örneğin, bir peygamberlik 
işareti olarak Yusuf ’un rüya görme ve tabir etme yetileri, Züleyhâ’da 
da görülür. Daha çocukken Yusuf ’u rüyasında gören Züleyhâ, ona 
henüz dünya üzerinde rastlamadan rüyasında âşık olur. Hatta kendi-
sini ilk isteyene, yani Aziz’e verilmesine itiraz etmemesinin nedeni, 
onun Yusuf olduğunu düşünmesidir. Gerçeği anladığında uğradığı 
hayal kırıklığı ile içine kapanır. Ta ki Yusuf ’u tekrar dünya üzerinde 
görene kadar. Gerçek aradığını bulduğu için aşk sarhoşu olur. Aklı-
nı kaybeder. Yusuf ise peygamberlik sınavının gerektirdiği gibi ona 
karşı koyar. Bu durum Züleyhâ’yı daha çok kahreder. Ama ikisi de 
rollerinin gereklerini yerine getirmektedirler. Farklı çileler çekerler. 
Sonunda Züleyhâ’nın Allah’ın ona verdiği bütün nimetleri kaybet-
mesi ile sınavı son bulur. Servetini, itibarını, gençliğini, güzelliğini 
ve hatta gözlerini kaybeder ama yine de Yusuf ’tan vazgeçmez. Bu 
arada peygamberlik sınavlarını geçmiş olarak tekrar onunla karşı-
laşan Yusuf ona ilk kez farklı bir gözle bakar. Ve bu bakış Züleyhâ’yı 
iyi eder. Öyle ki gözleri açılır, gençliği ona tekrar verilir. Her ikisi 
de sınavlarını başarıyla geçmeleri sonucu ödüllendirilirler ve hikâye 
evlenip çocuk sahibi olmaları ile son bulur.

Böylesine değişim göstermiş bu hikâyede bir iki noktaya dikkat 
çekmek istiyorum. Çünkü bunlar İslâmî edebiyatların estetik düze-
nin gerektirdiği çerçevede bir hikâyenin nasıl meşru olarak başka-
laşıp değiştiğini gösterir. Bunu göstermek için bir örnek vereceğim.  
Câmî’nin hikâyesinde, Züleyhâ’nın kutsal kitaplardaki ikincil konu-
munun evrilip ana karakterlerden biri olması, rüya gibi İslâmî edebi-
yatlarda meşrulaştırma amaçlı kullanılan motiflerle yapılır. Bu gele-
nekte rüyanın asıl gerçekliği temsil ettiğine inanılır. Bunun en güzel 
örneği gerçekçi tasvirlerin itibar edilmediği İslâmî sanatlarda Hz. 
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Muhammed’in, “Beni rüyasında gören gerçekten görmüş gibidir” 
dediği hadisle, gözlerle görünenden çok daha farklı bir gerçekliğin 
varlığına işaret etmesidir. Aynı şekilde,  edebi anlatılarda, gerçekte 
kanıtlanamayacak ya da kabul edilemeyecek birçok şey rüya yoluyla 
anlatılır. Rüya aleminde bizim dünyamızdan başka bir düzen olması 
onu daha az değerli kılmaz. Tam tersine meşrulaştırır. Bu bağlamda, 
Züleyhâ’nın Yusuf ’a rüyasında âşık olması, ki aslında bu birçok mes-
nevide kullanılan bir yöntemdir, garipsenmez. Hatta onun aşkını 
dünyevi olmaktan çıkardığı için ahlâkî değerlerin bir tarafa bırakıl-
dığı yepyeni bir alanda var olmasını sağlar. 

Bu şekilde genişleyen hikâye artık bambaşka bir anlam ifade 
etse de, hala aslına uygundur. Dolayısıyla bir şairin, “Yusuf ” tan bah-
sederek sevgiliyi ona benzetmesinin, aslında kutsal metinlerden çok 
edebi anlatılara yapılan bir telmih olması ilginç bir noktadır. Estetik 
gelenek çerçevesinde yapıldığı için, hem sürekliliği hem de başkala-
şımı simgeler. Her telmihte bulunan şair, hikâyenin anlam halkala-
rına bir yenisini daha ekler. Bu yüzden aslında hepsi aynı hikâyeden 
bahsetseler de başka bir ucundan tutup, farklı ama meşru yeni bir 
imgelem sistemiyle ifade ettikleri için bir yenilik yapmış olurlar.

Şairlerin Yusuf Telmihleri
Osmanlı şiirinde klasik aşk hikâyelerine telmih yapılması alışı-

lageldik bir durumdur. Örneğin şairler kendilerini Mecnûn’a ya da 
Ferhad’a benzetirken,  sevgiliyi de Leylâ ya da Şirin olarak tanım-
larlar. Kendileri Mecnûn olduklarında delilik sınırlarına gelmiş bir 
aşığı, sevgilinin Leylâ ile ilişkilendirilmesi ile sevgilinin onları reva 
gördüğü uzun ve karanlık geceler anlatılmış olur. Benzer şekilde sev-
giliye ulaşmak için Ferhad gibi dağları delerken sevgilinin Şirin gibi 
tatlı dilli olması onlara şevk verir. Diğer bir deyişle, yapılan telmih 
klasik hikâyenin karakteristik yapısına uygundur ve binlerce beyitlik 
bir mesnevi yerine sadece bir beyitte tekrar ve yeniden ifade edilmiş 
olur. Kendisini Mecnûn ya da Ferhad’a benzeten şair, sevgiliye ulaş-
maya çalıştığı uzun ve meşakkatli bir yolda çektiği sıkıntı ve acıları 
sadece bir kelime ile anlatır. Hikâyeyi çok iyi bilen dinleyici bunu 
hemen anlar, Ferhad’ın ya da Şirin’in kim olduğunu sorgulamaz.



22

Didem Havlioğlu

monograf 2015/4

Klasik aşk hikâyelerine yapılan telmihler her ne kadar yaygın 
olsa da, şiirin geleneksel cinsiyet yapısını altüst edip tekrar inşa etme-
si açısından henüz tartışılmamış bir işlev görür. Şöyle ki, geleneksel 
Osmanlı şiirinde aşığın ya da sevgilinin cinsiyetinin belirsizliği artık 
kabul görmüş bir tespittir. Âşık kendi cinsiyetini olduğu kadar sevgi-
lininkini de açıklamaz. Bugünkü Modern algılarımızla aşkın cinsi-
yetsiz olması bizi şaşırtabilir. Ancak erken-modern Osmanlı şiirinde 
güzel ve değerli olan cinsiyetsizdir. Her ne kadar sevgili bazen pa-
dişah, bazen bir meslektaş, bazen bir saki, bazen de çarşı pazarda-
ki genç bir çırak olsa da henüz çocuk yaştaki bir erkeğe benzetilir. 
Bu seçim, şiirin mistik altyapısı göz önünde bulundurularak, aşığın 
ulaşmaya çalıştığının mutlak sevgili yani Allah olarak açıklanabilir. 
Zira tasvir edilen kim olursa olsun, sevgili Allah’ın bu dünyadaki bir 
yansımasıdır ve ona ulaşma isteği aslında Allah’a ulaşma arzusudur.

Şairin -kuvvetle muhtemel kendisi de erkek olduğu için- klasik 
hikâyedeki erkek karaktere, sevgiliyi de kadın karaktere benzetmesi 
bu “cinsiyetsiz” idealin bozulması anlamına gelir. Bu çerçevede yapı-
lan telmihle ana karakterlerin yani şair/âşık ve sevgilinin cinsiyetleri 
belirginleşir ve geleneğin dışında, cinsiyetli ve hatta heteronormatif 
bir şekil alır. Aslında bu durum Osmanlı şiirinde cinsiyet kavramı-
nın değişken ve karmaşık olduğuna bir işarettir. Zira telmih Yusuf 
hikâyesine yapıldığında işler tekrar değişir ve homososyal bir şekil 
alır. Çünkü bu durumda sevgili Yusuf ’a, yani bir erkeğe benzetilir. 
Geleneksel sevgili profili genç bir oğlanla uyumlu olduğundan bu 
durum ilk bakışta şaşırtıcı olmayabilir. Oysa bu genç oğlanın aslında 
cinsiyetsiz olduğunu unutmamak gerekir. Bunun da ötesi, Yusuf ’un 
bir erkek olarak güzellik ve saflığı temsil etmesi kadınlık ve erkekliğe 
iliştirilen özelliklerin de değişken olduğunu gösterir. Bir erkek ola-
rak Yusuf Peygamber, şairin ulaşmaya çalıştığı değerleri, güzelliği ve 
saflığı temsil eder.

Şair sevgiliyi Yusuf ’a benzetirken, diğer hikâyelerde yaptığı -ken-
disini Mecnûn’a sevgiliyi de Leylâ’ya benzetmesi- gibi ikinci ana 
karakteri kendisiyle özdeşleştirmez. Üstelik şiirde Züleyhâ, Zehra 
Toska’nın (2006) belirttiği gibi “daha çok aldatıcı, hilekâr bir kadın 
imajıyla yer alır. Erkek şairler Züleyhâ yerine kendilerini temsil hak-
kını Yakup’a vermiştir. Çünkü Züleyhâ,  Mecnûn ve Ferhad’dan farlı 
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bir âşıktır ve bedensel hazzın peşindedir.” (s. 669). Toska’nın tespitle-
ri çerçevesinde Züleyhâ’ya yapılan telmihlerin çoğunlukla Câmî’nin 
hikâyesinden çok Kuran’daki Yusuf sûresine yapıldığı söylenebilir. 
Çünkü Kuran’da Züleyhâ isimsizdir ve Yusuf ’un hikâyesinde sadece 
bir aracı görevi üstlenir. Bu yüzden nefsine düşkün bir kadın olarak 
anlatılır, Allah yolunda kendini feda eden bir âşık olarak kabul edil-
mez. Ancak bunun da ötesinde, sevgiliyi bir erkeğe benzetmekten 
kaçınmayan şairlerin, anlaşılan o ki, kendilerini bir kadına benzet-
meleri kabul gören bir tavır değildir. 

Bu cinsiyet algısı çerçevesinde, bir şairden Yusuf suresine ya da 
hikâyesine telmih yapması beklenilen bir durumken, onun hangi 
hikâyeye ya da hikâyenin hangi noktasına odaklandığı, şairin seçim-
leri hakkında çok önemli detayları ortaya çıkarır. Aşağıdaki örnek-
lerde, bazı şairlerin Yusuf hikâyesine yaptıkları telmihleri ve bura-
dan yola çıkarak seçimlerini değerlendirmeye çalışacağım.

Yûsuf ’ıla ben kuyıda yatdum bile çekdüm cezâ
Ya’kûb’ıla çok agladum bulınca figândayıdum

(Yunus Emre, G. 168/9)

13.yy. Osmanlı Türk şiirinin mutasavvıf şairi Yunus Emre bu 
beyitte kendisinin Yusuf ile kuyuya indiğini ve cezasını orada çekti-
ğini söylüyor. Aynı zamanda babası Yakup ile de çok ağladığını, ız-
dırap çektiğini ekliyor. Yunus Emre onların çilelerinde hep yanında 
bulunduğunu anlatmak istiyor. Bu beyitte yapılan telmih hem Ku-
ran’daki hikâyeye hem de onun mutasavvıf yorumlarına gönderme 
yapıyor. Zira Yusuf da Yakup da çile çekmiş ve sınavlarını tamam-
lamışlardır.

Dün gece düşümde gördüm ağlar idim derd ile
Yusuf-ı Mısr-ı melâhat anı ta’bir eylesin 

(Necâtî, G. 425/4)

Bu beyitte 16. yy. şairi Necâtî dün gece rüyasında kendisini ağ-
larken görmüş olduğunu ve bu rüyayı ancak Mısırlı güzel Yusuf ’un 
tabir edebileceğini söylüyor. Burada Yu suf ’un peygamberlik alamet-
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lerinden olan rüya tabir etme yetisine vurgu yapılıyor. Züleyhâ’dan 
bahsedilmiyor. Bu haliyle Necâtî’nin telmihi Kuran’da anlatılan 
hikâyenin sınırları içerisinde kalıyor.

Yakûb ışk odında nice oldısa Yûsuf ’a 
Dahı artug oldı Yûsuf-ı Kenân Muhammed’e

(Ahmedî, K. 3/7)

Bu beyitte 14. yy. şairi Ahmedî, Yakup’un Yusuf ’a hissettiği aşk 
ateşinde yanmaktan başına gelenle, Kenanlı Yusuf da Muhammed’le 
artması ve çoğalması arasında bir ilişki kuruyor. Burada peygamber-
ler arası bir bağdan ve birbirlerini nasıl tamamladıklarından bahse-
diliyor. İlk bakışta Ahmedî’nin Yusuf ’a telmihi yine Kuran ile sınırlı 
görünse de, aşk ateşi ile birbirlerine bağlanan peygamberlerden kastı 
onların aynı şecereden gelen peygamber ehli olduğunu belirtiyor.

Mısr-ı dilde şâh olur yüzün görüp olan esîr
Hüsni ey Yûsuf ’dan ahsen ey güzellerden güzel 

(Bâki, Tahmis-i Gazel-i Sultan Selim Han, 4-5)

16. yy. şairi Bâkî ise bu beytinde Yusuf ’un güzelliği üzerinde 
duruyor. Sevgiliye konuşan şair, onun yüzünü görüp esir olan biri-
nin Mısır’ın gönlünde padişah olduğunu söylüyor ve onun Yusuf ’tan 
bile güzel olduğunu ekleyerek mübalağa yapıyor. Dünyevi şiirleri ile 
ünlü olan Bâkî’nin beyti Kuran’daki hikâyeden çok, onun edebi ver-
siyonlarına gönderme yapıyor ve Yusuf ’un fiziksel güzelliğine odak-
lanıyor.

Her ruhâmı şeker-i Mısr-ı melâhatdandır
Yûsufistân-ı safâ reşk-i Zelîhâdır bu 

(Şeyh Gâlib, K.34/5)

18. yy. Mevlevî şairi Şeyh Galip ise bu beytinde mutasavvıf tav-
rını belli ediyor. Beyhan Sultan’ın bina ettirdiği kasra tarih düşüren 
şair, binaya övgülerini Yusuf ve Züleyhâ hikâyesine telmih ile yapı-
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yor. Kasrın her mermer taşının Mısır’ın yani Yusuf hikâyesinin gü-
zellikleri ile karşılaştırıyor. İkinci mısrada burayı Yusuf ’un huzurlu 
ülkesi olarak tanımlarken, aşkının tutkusundan sevgilisini paylaşa-
mayan Züleyhâ gibi kıskanıldığını söylüyor. Züleyhâ’dan hikâyenin 
tamamlayıcı bir ögesi olarak bahsetmesi Galip’in hikâyenin muta-
savvıf  versiyonlarına gönderme yaptığına işaret ediyor.

Değişik zaman dilimlerinden farklı niteliklerde şairlerden seç-
tiğim bu örneklerde bir hikâyeye ne kadar farklı şekillerde telmih 
yapılabileceğini anlatmaya çalıştım. Örnekler çeşitlendirilip, liste 
uzatılabilir. Ancak şimdi konuyu biraz daha açıp, iki şiire odaklan-
mak istiyorum. Şairlerden biri erkek, diğeri kadın. İlk şiiri erkek şair 
yazıyor, ona olan nazireyi ise kadın. Her ikisi de Yusuf ’a telmihte bu-
lunuyor ama amaçları ve kendilerini bağladıkları metinler çok farklı.

Ey Necātī taş iken la‘l ide hōrşīd bigi
Bir nazar eyler ise himmet ile Şāh saña

(Necâtî, G.2/8)

Bu satırlar Necâtî’nin “sana” redifli bir gazelinden alınmış mahlas 
beytidir. Şiirin arka planı, Âşık Çelebi’nin anlattığına göre ilginç bir 
hikâyedir. Necâtî, Fatih Sultan Mehmed’in ilgisini çekebilmek için 
kaside havasında yazılmış bu gazeli bir parça kağıda yazıp Fatih’in 
müsahiplerinden biri olan Yor gi’nin padişahla satranç oynamaya 
gittiği bir sırada, sarığına iliştirir. Yorgi’nin sarığındaki kağıt parça-
sını fark eden Fatih, alıp okur ve şiiri çok beğenir. Böylelikle Necâtî 
Fatih’in musahipleri arasına girer ve daha sonra nişancısı olur. (Âşık 
Çelebi, 2010, s. 850-851)

Bu şiir sayesinde bir şairin edinebileceği en önemli payeyi edi-
nen Necâtî, ilk mısrada sevgiliyi güneşe benzetiyor. Güneş gezegen-
lerin lideridir ve ışığıyla herhangi bir taşı, mücevher gibi gösterebilir. 
Kendisini mücevher olmak isteyen, yani güneşe ihtiyacı olan bir taşa 
benzeten şair, ikinci mısrada konuyu daha derine indirir. Sevgilinin 
bir bakışının bile ona yeteceğini söylerken kullandığı kelimeler, yani 
“nazar eylemek” Yusuf hikâyesini çağrıştırır. Yusuf ’un ismini bile zik-
retmeden hikâyeye telmih yapan şair, sevgilinin bir tek bakışına ihti-
yaç duyan Züleyhâ’yı hatırlatır. Sevgiliyi Yusuf ’a benzetmek mümkün 
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ve yaygın olsa da, kendisini Züleyhâ’ya benzeten bir erkek şair gö-
rülmez. Belki de bu yüzden, Necâtî telmihi sadece bir ima niteliğin-
de bırakır. Oysa onun bu şiirine nazire yazan Mihrî’nin Necâtî’nin 
telmihini yakalaması ve kendi şiirinde bunu açıp genişleterek, hem 
hikâyeyi başka bir anlamda şiirine dahil etmesi hem de kendisi ve 
Necâtî arasındaki çok önemli bir farka işaret etmesi ilginçtir. 

Nev-cevān ide Züleyhā gibi ey Mihrî seni
Kıla ger lutf ile Yūsuf nazarīn şāh sana 

(Mihrî Hatun, G.5/5)

Mihrî’nin hem sevgilisi Yusuf ’tur, hem de kendisi Züleyhâ. 
Mihrî’nin şiirinde yapılan telmih Câmî’nin ya da ondan esinlene-
rek Türkçesini yazan Hamdullâh Hamdî anlattığı hikâyedir. Yani 
Mihrî’nin telmihindeki Yusuf, bir peygamber hikâyesinden çok, 
Züleyhâ’nın da açık bir şekilde konuya dahil olmasıyla, nefsin aşk 
yoluyla sınavdan geçmesi ve doğru yolu bulması hikâyesidir. Bura-
da nefsi Züleyhâ temsil ettiği için aslında onun hikâyesidir.5 Yani 
Kuran’da ismi bile olmayan bir kadınken Câmî onu hikâyenin ana 
karakteri yapmakla kalmamış, odak noktası haline de getirmiştir. Bu 
durum Mihrî’nin işine gelir ve hikâyenin aktif kahramanı olarak bir 
kadından bahsetmekle kalmaz, kendini ona benzetir. 

Züleyhâ’nın hikâyenin sonunda her şeyini kaybetmesi ile ihti-
yacı olan tek şey Yusuf ’un ona bir kez olsun bakmasıdır. Aşk yolun-
da zenginlik, statü, güzellik ve hatta gözlerini kaybeden Züleyhâ, sa-
dece Yusuf ’un ona bir kez olsun bakması ile sıkıntılarından kurtulur. 
Tıpkı Mihrî’nin dediği gibi, ona bir kerecik olsun bakan sevgili saye-
sinde tekrar genç olur Züleyhâ. Mihrî bu durumu sevgilinin kendisi-
ne bakmasını istemesi ile ilişkilendirir. Mihrî’nin bu şiiri yazdığında 
kaç yaşında olduğunu elbet bilemiyoruz, fakat yaşını almış bir kadın 
olma ihtimali akla geliyor.

Öncelikle Necâtî ve Mihrî, Câmî’nin ya da Hamdî’nin hikâyesine 
telmih yapmışlardır. Yani hikâyenin Fars ve Osmanlı edebiyatların-

5 Annemarie Schimmel, Yusuf hikâyesinin mutasavvıf çevrelerde nasıl evrildiğini ve 
Züleyha’nın merkeze alınarak, mutlak güzelliğe âşık olan kadın ya da erkeğin hakikati ara-
ma hikâyesini temsil ettiğini örneklerle açıklar. (Schimmel, 2003, s. 23).
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da evrilmiş haline gönderme yaparlar. Her ikisi de sevgiliyi Yusuf ’a 
benzetir. Onun bir bakışı ile Necâtî sadece bir taş iken, mücevher 
olur. Mihrî ise gençleşir. Aralarında çok önemli bir fark vardır. 
Necâtî Züleyhâ’dan bahsetmez bile. Ama Mihrî bahsetmekle de kal-
maz, kendini onunla özdeşleştirir. 

Mihrî’nin kendini Züleyhâ olarak temsil etmesi onun şiir ge-
leneğindeki yerinin farkında olduğunun bir göstergesidir. Meslek-
taşlarının zannettiği gibi şairlik sadece erkeklerin işi değildir. Mihrî, 
onun da bu gelenekte bir yeri olduğunu hatırlatır. Kendini şiir dün-
yasında temsil etmesi için Züleyhâ’yı seçerek diğer şairlerden farklı 
olduğu ama yine de bu gelenek içinde meşruluğunu hatırlatır. 

Sonuç Yerine
Bugünden geriye baktığımızda geleneksel bir estetik düzeni 

olan Osmanlı şiirini anlamak için öncelikle, bu geleneğin değer yar-
gılarını kavramak gerekir. Zira modernitenin kavramları ile yapılan 
her hangi bir sorgulama ya cevapsız kalacak ya da yanlış yargılara 
sebep olacaktır. Bunun için öncelikle Osmanlı şiirini kendi içinde 
değerlendirebilmek, yani, onu kendi sanat anlayışı çerçevesinde in-
celemek şarttır. Bu makalede, Osmanlı şiirini anlamaya yönelik bir 
öneride bulundum ve ilk olarak Osmanlı şiirinin ortak hafızasını 
belirlemek gerektiğinden bahsettim. Bu önerimin arka planında, tel-
mih gibi yaygın şiir sanatlarının -ki bunlar şiiri şiir yapan estetik dü-
zenlemelerdir- temelde bu ortak hafızaya dayandığını ileri sürdüm. 
Şiirin, şair ve dinleyici/okuyucu arasında paylaşılan bu metinsel 
alanda üretildiğinden ve hatta, bu paylaşım ne kadar çoksa o kadar 
değerli olduğundan bahsettim. Her sanat eseri gibi, Osmanlı şiiri-
nin de birçok işlevi vardır ama bu makale bağlamında atlanmaması 
gereken, tat almak için üretilip tüketildiğidir. Ortak hafızaya dayalı 
olan telmih de öncelikle okuyucu/dinleyiciye zevk verir. 

Telmihin bir sanat olarak nasıl kurgulandığını anlamak için 
İslâmî estetik felsefesine bakmak faydalı olabilir. Ben de bu yüzden, 
İslami felsefenin ana fikirlerinden yola çıkarak güzelin ne olduğunu 
ve telmihin güzeli üretmede nasıl bir işlevi olabileceğini tartıştım. 
İslami estetik felsefesinin, sanatçı, sanat eseri ve izleyici arasındaki 
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duyumsal iletişim dayalı olduğu teorisinden yola çıkarak, bu üç ana 
aktörün hep birlikte anlamı ürettiklerinden bahsettim. Yani, sanatçı 
eserini üretirken izleyicisinin ne düşüneceğini bilir ve eserini ona 
göre kurgular. Bunu yaparken, dayandığı tek bir nokta vardır: ortak 
hafıza. 

Telmihi kavramsal olarak tanımlamaya çalıştıktan sonra pratik-
te nasıl bir işlevi olduğuna bakmaya çalıştım. Burada kısaca deği-
şik dönem ve alt-gelenekten gelen şairlerin iyi bilinen bir hikâyeye, 
Hz. Yusuf hikâyesine nasıl telmih yaptıklarından yola çıkarak, asıl 
hikâyeyi kendi amaçları için nasıl kullanabildikleri üzerinde dur-
dum. Her şairin kendi inançları ve amaçları doğrultusunda aynı 
hikâyenin farklı versiyonlarına gönderme yaptığını göstermeye 
çalıştım. Şairlerin kendi estetik şecerelerini ortaya koyarken belli 
metinlere telmihte bulunmaları şaşırtıcı değildir. Üstelik bu tavırla-
rı onlar hakkında çok şey söylerken, sadece bir kelime ile ne kadar 
farklı anlamlar ortaya koymaları çok ilginçtir.

Şairlerin telmihi kullanmaları tartışmamda, iki şairin şiir üze-
rinden girdikleri diyalogda ise, hem birbirlerine benzerliklerini hem 
de farklılıklarını yine telmih yoluyla yapabildiklerini göstermeye ça-
lıştım. Özellikle cinsiyetsiz olarak kabul edilen Osmanlı şiirinde, bir 
kadın ve bir erkek şairin aslında kendini çok farklı ifade edebilecek-
lerinden bahsettim.

Bu makalede yapılan öneriler genişletilip, örnekler arttırılabilir. 
Daha çok şairin telmihi nasıl uyguladığına bakmak, yapılan iddiala-
rın doğruluğunu sınamak için çok faydalı bir girişim olur. Örneğin 
benim dışarıda bıraktığım Yahudi edebiyatlarında Hz.Yusuf ’a yapı-
lan telmihleri tartışmaya ekleyerek yepyeni açılımlar sağlanabilir. 
Burada sadece ilk adım olarak yapılmak istenen, Osmanlı şiirini bir 
gelenek olarak algılamak için onun temel taşlarına bakmak gerek-
tiğini göstermekti. Onu kendi kavramları çerçevesinde inceleyebil-
mek için geliştirilebilecek bir yöntem olarak, şiirde uygulanan sanat-
lara bakmak faydalı bir başlangıç olabilir. 
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Öz
1960’ların sonları ve 70’lerde, iki çağdaş filozof, Derrida ile Foucault, felsefenin 
geleneksel ilgilerini alt üst ettikleri gibi geleneksel sınırlarını da belirsizleştirdi-
ler. Derrida dil sorununu felsefenin genel problematiği haline getirirken Fouca-
ult söylem kavramını felsefi düşünüşün ağırlık merkezi kıldı. Derrida geleneksel 
göstergebilim eleştirisinden, Foucault ise söylem çözümlemesinden çıkardığı 
sonuçlarla, edebiyat kuramının da aralarında olduğu tüm insan bilimlerinin 
birbirleriyle verimli ilişkilere girmesine neden oldu. Bu çalışmada iki filozofun 
edebiyat kuramında yarattığı ilk sarsıcı etki, Todorov ile Barthes’ın geçirdikleri 
kuramsal dönüşümler aracılığıyla serimlenmekte; ayrıca, bu büyük sarsıntının 
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Transforming Ideas,  Philosophical 
Postulates: Philosophy in Contemporary 

Literary Theory

Abstract
In the late 1960s and onwards into the 70s two contemporary philosophers, 
Derrida and Foucault, reshaped the traditional issues of philosophy and obs-
cured its conventional boundaries. While Derrida introduced the problem of 
language as the basic problematic of philosophy, Foucault inserted the concept 
of discourse at the very heart of philosophy. The implications of Derridean criti-
cism of classical semiology and Foucauldian discourse analysis caused effective 
interactions among human sciences, including literary theory. In this article the 
first impact of two new philosophies on literary theory is exposed by means 
of the considerable theoretical transformations in the writings of Todorov and 
Barthes, and the favorable and unfavorable consequences of this impact in the 
following decades are delineated briefly, as well.

Key Words: semiology, discursive formation, practice, Derrida, Foucault

Edebiyat kuramları ve edebiyat eleştirisinin bugünkü hali, çok 
değil bir yüzyıl önceki haline hiç mi hiç benzemiyor.1 Bir disiplin 
için, hele ki edebiyat gibi kadim bir disiplin için yüz sene son derece 
önemsiz bir süre olsa gerek. Üstelik sadece edebiyat için değil başka 
büyük gelenekler, özellikle felsefe için de kartların yeniden karıldı-
ğı, oyunun baştan kurulduğu bir zaman kesiti bu. Edebiyatta olsun, 
felsefede olsun, kuramsal bakışın dönüşsüz bir değişim geçirdiğini, 
tarihsel olarak bu dönüşümün zirvesine, yani 1960’lar ve 70’lere 
uzaklığımız arttıkça daha rahat söyleyebiliyoruz artık – güncelin he-
yecanıyla değil ardıl dalgaların bilgisiyle bakabildiğimiz için. 

Edebiyat açısından çağdaş dönüşüm hikâyesinin başlangıcında 
Rus Biçimciliği var elbette. Uzaktan bakılırsa, oradan yapısalcılığa 
uzanan yol hiç de dolambaçlı olmadı: Edebi metinler, halk hikâye-
leri, masallar, mitoslar üzerinde çalışanların bir tür bayrak yarışıyla, 

1 Yüz yıl önceki durumla karşılaştırmalar için bkz. Eagleton, 2004, özellikle “Önsöz”, s.14 ve 
Eagleton, 2006, özellikle “Amnezi Siyaseti” bölümü, s.1-22.
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temel öncülleri değiştirmeksizin yapısalcı bakışı inceltip zenginleş-
tirmeleriyle, –bilim felsefesinden bir terim ödünç alırsak– birikimle 
ilerledi. Ama sonuçta, birikimin ikizi epistemolojik kopuş da çıka-
geldi. Bugünkü kuram inşası ve kuram kullanımının durumu açı-
sından da, 1960’ların sonları ile 1970’lerin başlarında bütün taşları 
yerinden oynatan bu kopuş belirleyici oldu. Bu sırada, sarsıntının 
etkisiyle edebiyat ile felsefe arasında ortaya çıkan yeni ara alanda ne-
ler olduğu ve tabii buna bağlı olarak bizim güncelimizin, imkânları 
ve çıkmaz sokaklarıyla bugünümüzün nasıl biçimlendiği, edebiyat 
için de felsefe için de başlı başına ilginç bir araştırma konusu. Ne ki 
bu haliyle fazla genel olan bu araştırma konusunu metinler üzerinde 
sınırlandırmak ve örnek durumlarla betimlemek gerekiyor. Bu ça-
lışmada, yeni yönelimlere işaret eden iki başlangıç örneği Tzvetan 
Todorov ile Roland Barthes’ın yazıları olacak.

İki Fikir Değişikliği
Todorov edebiyat hakkındaki devasa söylemsel üretimi düzene 

koymak üzere yalın bir şema önerir. Yepyeni bir öneri değildir el-
bette bu; eski Yunan’dan uzanan geleneksel ayrımların yolunu izler. 
Bariz fazileti ise kullanışlılığıdır: Bir yanda şerh vardır, diğer yanda 
kuram. Şerh de iki alt kola ayrılır: Düzanlam şerhi ve alegorik şerh. 
Böylece sırasıyla, düzanlam şerhine denk gelen filolojinin, alegorik 
şerhe denk gelen edebiyat eleştirisinin ve edebiyat kuramının izle-
diği yollar belirginleşir. Tabii Todorov çatalın iki ana kolunun, şerh 
ile kuramın birbirini gerektirdiğini, birbirinin içerisinden geçtiğini, 
kaçınılmazcasına birlikte var olduğunu da özellikle vurgular (2001, 
s.16-8).

Todorov bu tasnifi, ilkin 1967’de kaleme aldığı, sonra 1973’te 
kendi deyişiyle yeni halini yazdığı Poetikaya Giriş’ine 1980’de ekledi-
ği “İngilizce Basıma Önsöz: Poetikanın Geçmişi ve Geleceği”nde su-
nar. Önceki cümlede üç ayrı fiille nitelenen (kaleme aldığı, yazdığı, 
eklediği) üç aşamalı yazım sürecinin sonunda, kitabın ikinci güncel-
lenmesi sayılabilecek söz konusu “Önsöz”ün başlığı bariz bir tarihsel 
ilgi bildirmektedir; nitekim Todorov (2001) da “poetikanın belirli bir 
durumunu yansıtan asıl metne (…) tarihsel nitelikli iki görüş”, poe-
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tikanın geçmişi ve geleceğine dair iki görüş ekleyeceğini söyleyerek, 
geçmişi düzene koyan yukarıdaki tasnifi sunmaya koyulur (s.15-6). 
Edebiyat hakkındaki söylem gibi başlı başına tarihsel bir inceleme 
nesnesinin sonradan –on üç veya yedi sene sonra– gelip “poetikanın 
belirli bir durumunu yansıtan” metne ana yatak, ana taşıyıcı, ön söz 
olması ilginç bir durumdur. Belli ki eşsüremli çalışmasının, içerisine 
yerleşeceği bir artsüreme ihtiyaç duyduğunu düşünmüştür Todorov: 
Başka deyişle, 1967 ve 1973’ten 1980’e gelinesiye bir tarih ihtiyacı 
doğmuştur. Peki niye? 

Bu sorunun felsefede yatan cevabına geçebilmek için Todo-
rov’un “Önsöz”ünden birkaç sayfa daha okumak yeterlidir. “Bugün-
kü edebiyat araştırmalarında dört yönelim görüyorum” der Todorov; 
kuramda, düzanlam şerhi ile alegorik şerhte gelişen yeni eğilimleri 
özetler ve peşlerine dördüncü bir eğilim ekler: tarihsel poetika. Çı-
kardığı iki ana dallı tarihsel tasnife bir orta dal eklemektedir böylece: 
Tarihsel poetika, kuramın evrenselciliği ile şerhin özgülcülüğü ara-
sında kalan bir genellik düzeyi sağlamaktadır. Aslında tam anlamıy-
la bir köprü terimdir, bir geçiş imkânıdır elimizdeki. XX. yüzyılda 
kuram alanında genel bir söylemler teorisi hâkimiyet kurar ya da 
Todorov’un (2001) deyimiyle, “Edebiyat söylemi teorisi giderek genel 
bir söylemler teorisine dahil” olur (s.27). Demek ki artık edebiyat-
ta kuramsal otonomi, diyelim romantizmdeki gibi felsefi sızmaların 
ya da felsefeyle temasların bozamadığı otonomi ortadan kalkmıştır; 
edebiyatta kuram, yeni ihdas olunan çok daha büyük bir kuramsal 
alanın bir alt kümesi haline gelmiştir. Diğer yanda şerh de kendi ça-
ğına özgü yönelimlerini geliştirmekte, düzanlam şerhi XX. yüzyılın 
yeni dilbilimini yedekleyerek, alegorik şerh ya da daha uygun isimle 
eleştiri de yoruma (özellikle de yorumda çoğulculuğa, tarihselliğe) 
dair alengirli tartışmaların kılcal damarlarını izleyerek, yeni herme-
neutikler doğrultusunda metin okumaktadır. Yenilere boğulmuş iki 
ana kol arasında sahiden de geçmişte görülmedik bir gedik açılır – 
daha ziyade kuram alanındaki dönüşümün neden olduğu bir gediktir 
bu. Edebiyat kuramı, hiç de edebiyata özgü olmayan gereç ve ölçüt-
lerle, Todorov’un saydığı isimlerden sadece birini seçersek, metinsel 
dilbilimin ölçütleriyle tartıldığı yeni bir üst alana taşınmış ve haliyle 
uzaklaşmış –şerh açısından uzaklaşmış– bir ufuk olup çıkmıştır. 



35

Değişen Fikirler, Felsefi Öncüller: Çağdaş Edebiyat Kuramında Felsefe

monograf 2015/4

Açılan mesafeyi araya yerleşen tarihsel poetika kapatır. Evren-
selci söylemler kuramının bir alt kümesi olan edebiyat söyleminin 
nesnesinin, doğrudan doğruya edebiyat tarihi olduğunu bildirir 
Todorov. Bu anlamda edebiyat kuramında söylemsel oluşumlardan 
–tarihsel olagelişlerden– başka bir malzeme üzerinde çalışılmadığı 
düşünülürse, Todorov’un da teslim ettiği üzere, yapılan iş bir tür ta-
rihçiliktir. Ama ne tür bir tarihçilik?

Önce Todorov’un cevabına bakalım. Mevcut çalışmasını dört 
yeni yönelimle bağlantısında şöyle anlatır Todorov (2001):

Ben şu günlerde Amerika’nın keşfi ve ele geçirilmesiyle ilgili metinler 
üzerinde çalışıyorum; bunu yaparken, bir söylemin ne olduğu ve söy-
lemin anlamının nasıl göründüğü hakkındaki belli bir anlayışa baş-
vuruyorum; dolayısıyla, genel söylemler teorisinden yararlanıyorum. 
Okumamda kesin olmaya çalışıyorum: Biçeme ve söylemsel biçimlere 
dikkat ediyorum, dönemin ideolojisinin içine girebilmek için dönem-
le ilgili olabildiğince çok metin okuyorum: Düzanlam şerhi yapıyo-
rum. Ancak projem tarihsel bir proje: Rönesans’tan bu yana Öteki’ni 
yerleştiregeldiğimiz yerin gelişimiyle ilgileniyorum; 16. yüzyıldan kal-
ma metinler, her ne kadar aralarında büyük farklılıklar barındırsalar 
da, 18. (veya 20.) yüzyılda ortaya çıkandan son derece farklı bir imge 
sergiliyorlar. Bunun da ötesinde, kendi çağdaşlarıma bugün hepimizi 
ilgilendiren sorunlar hakkında söz söylemek istiyorum (…) hoşgörü 
ve yabancı düşmanlığı, sömürgecilik ve iletişim, ötekinin asimile edil-
mesi ve öteki ile yüzleşme, gizli ya da açık üstünlük duyguları; bu da 
benim alegorik şerhim. Dolayısıyla benim çalışmam bu dört yöneli-
min her birinde yer alıyor (…). Bu durum da bana istisna değil kural 
gibi görünüyor; bu dört yönelimi birbirinden ayrı tutmak mantıklı 
değildir, hatta gereksizdir. (s.27-8). 

Todorov’un nesnesi (öteki) bugün artık bize pek ilginç gelmese 
de, tarif ettiği metodoloji gayet güncel. Bir terkip sunuyor Todorov, 
dört bileşenli bir terkip: Geleneksel hallerine –diyelim XVIII. veya 
XIX. yüzyılda görebileceğimiz hallerine– hiç mi hiç benzemeyen üç 
eski bileşene yeni tarih bileşeni ekleniyor ve dizilimde son adıma, 
alegorik şerhe tarih aracılığıyla varılıyor. Bu metodoloji, yukarıdaki 
deyiş tekrarlanacak olursa gayet günceldir; zira hem felsefedeki bazı 
çağdaş önerilere karşılık gelmekte hem de edebiyat alanındaki mev-
cut araştırmalarda görülen terkipçi yönelimi tarif etmektedir. Felsefe 
ile edebiyattaki bu koşut gelişmeyi tarif edebilmek için, Todorov’u 
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yapısalcı idealden eni konu uzaklaştırıp güncele yaklaştıran bu yeni 
yönelimin nereden çıktığını, hatta bu yönelimin niçin istisna değil 
kural addedildiğini anlamak iyi bir başlangıç noktası olsa gerektir. 

Todorov, yapısalcı Poetika metnini, deyim yerindeyse yapısalcı-
lığın dışına doğru iki kez güncelleme gereği duyarken, kendi metni 
özelinde on üç senelik bir hızlı dönüşümü belgeler. Aslında daha da 
daraltılabilecek bir süredir bu. Todorov örneğinin yanına, onun ge-
tirdiği tarih bileşeninin felsefi niteliğini de adım adım açımlayabile-
cek çok daha hızlı bir diğer örnek eklenebilir: Barthes’ın yazılarından 
çıkar bu örnek. Önce 1966 tarihli Anlatıların Yapısal Çözümlemesine 
Giriş’ten okuyalım:

Dünyada sayılamayacak kadar anlatı var. (…) Söylende, söylencede, 
fablda, masalda, uzun öyküde, destanda, hikâyede, trajedide, dramda, 
güldürüde, pandomimde, tabloda (…), vitrayda, sinemada, çizgi re-
simlerde, sıradan bir gazete haberinde, konuşmada anlatı hep vardır. 
Üstelik, sonsuz denebilecek sayıdaki bu biçimler altında, anlatı bütün 
zamanlarda, bütün yerlerde, bütün toplumlarda vardır. (…) 
Peki ya milyonlarca anlatı karşısındaki anlatı çözümlemesi için ne 
demeli? Anlatı çözümlemesi tümdengelimli bir yöntemi benimsemek 
zorundadır; önce varsayımsal bir betimleme örnekçesi (…) tasarla-
mak, sonra da bu örnekçeden kalkarak, örnekçeye hem uyan hem de 
ondan ayrılan türlere doğru yavaş yavaş inmek durumundadır. Bir tek 
betimleme aygıtıyla donanmış anlatı çözümlemesi, ancak bu uygun-
luklar ve sapmalar düzeyinde anlatıların çokluğunu, tarih, coğrafya, 
kültür açısından sundukları çeşitliliği bulacaktır. (…) Araştırmaların 
günümüzdeki durumu açısından, anlatının yapısal çözümlemesine 
kurucu örnekçe olarak dilbilimi seçmek akıllıca görünmektedir. (Bart-
hes, 1988, s.7 ve 10-1)

Şimdi de 1970 tarihli S/Z’den bir bölüm:

Kimi Buddhacıların çile zoruyla bir baklanın içinde bütün bir görünü-
mü görmeyi başardıkları söylenir. İlk anlatı çözümlemecileri de bunu 
çok isterlerdi: tek bir yapıda dünyanın bütün anlatılarını (öyle çoktur 
ki, öyle çok olmuştur ki) görmek: her masalın örnekçesini çıkaracağız, 
sonra bu örnekçelerle büyük anlatı yapısını oluşturacak, sonra bunu 
(denemek için) her türlü masala aktaracağız, diye düşünüyorlardı: çok 
yorucu (…), sonuçta da istenmeyecek bir iş, çünkü böyle bir işlem 
sonunda metin farklılığını yitirir. Bu farklılık, dolu, indirgenmez bir 
nitelik (…) değildir, her metnin bireyselliğini gösteren, onu adlandı-
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ran, imzalayan, bitiren şey değildir; tersine, hiç durmayan, metinlerin, 
dillerin, dizgelerin sonsuzluğu üzerinde eklemlenen bir farklılıktır: 
her metin bu farklılığın dönüşüdür. Öyleyse seçmek gerekir: ya bütün 
metinleri kanıtlayıcı bir gidiş-geliş içine sokup ilgisiz bilimin bakışları 
altında eşitleyecek, bir Kopya’ya katılmaya zorlayacak, sonra da onları 
bu Kopya’dan türeteceğiz; ya da her metni bireyselliği içine değil, işleyi-
şi içine yerleştirecek, daha sözünü etmeye bile başlamadan, farklılığın 
sonsuz dizisine katacak, kurucu bir tiplemeden, bir değerlendirmeden 
geçireceğiz. (…) Değerlendirmemiz ancak bir uygulamaya bağlı olabi-
lir, bu uygulama da yazı uygulamasıdır. (Barthes, 1990, s.133-4)

Sadece dört sene içerisinde anlatı çözümlemesi modeli çıkar-
mak çok yorucu, sonuçta da istenmeyecek bir iş haline gelir. Bu na-
sıl olabilir? Önce Barthes’ın metodolojisine haksızlık etmemek için 
tümdengelim-tümevarım meselesine değinelim: Yazarın 1966’daki 
önerisi tümdengelimdir, 1970’te de andığı ilk çözümlemecilerin ise 
(muhtemelen Propp ve ardılları) işe tümevarımla başladıklarına dik-
kati çeker (her masal2); kendi önerisi ile öncülerinki arasında böyle 
bir fark görür. Ne ki sonuç pek değişmez: Her iki durumda da nihai 
kuramsal zirve, anlatılar çokluğuna uygulanmak üzere varılacak be-
timleme örnekçesi, büyük anlatı yapısı veya Kopya’dır. Ve de sonuçta 
–ne yoldan üretilmiş olursa olsun– tek bir yapıda dünyanın bütün 
anlatılarını görmeyi (uygunluklar ve sapmalarla birlikte görmeyi) 
sağlayacak bir tek betimleme aygıtı, bir bakla falı yanılsaması olup 
çıkmıştır. 1966’daki büyük idealin 1970’de istenmeyecek bir iş hali-
ne gelmesinin gerekçesi ise artık bu idealin metnin farklılığına zarar 
verecek olmasıdır – romantik biriciklik anlamında değil, bir son-
suzluğa eklenme, sonsuzluğu üretme anlamında farklılığına... Hem 
artık anlatı değil metin hakkında konuşulmaktadır, düpedüz başka 
bir araştırma birimi söz konusudur. Bir bakıma hem töz değişmiştir 
(anlatı/metin) hem ilinek (biriciklik/sonsuzca eklemlenme). Niha-
yet, yeni töz ile ilineğe uygun değerlendirme türünün de adı konur: 
yazı. Bu yenilikler zaten kendiliklerinden bariz bir olguya işaret et-

2 Pek doğru değildir bu, en azından Propp düşünüldüğünde… Zira Propp meşhur 31 işlev 
– 7 kahraman formülü için sadece 100 masal taramıştır, fenomenlerin tekrarlanma derecesi 
yüksekse “sınırlı bir malzeme ile yetinmek mümkündür” diye düşünür ve meseleyi şöyle 
bağlar: “Netice itibariyle, nazari bakımdan az sayıda doküman ile sınırlı kalmak mümkün-
dür.” (Propp, 1987, s.41-2) Demek ki Propp’un 31 işlev ile 7 kahramana bir 32. işlev ile 8. 
kahramanın eklenmeyeceğine emin olma eşiği 100 masaldır.
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mektedirler ama söz konusu olgudan emin olabilmek için Barthes’ın 
(1990) bir sayfa sonraki şu satırlarını da okuyalım:

Bir metni yorumlamak ona bir anlam (az ya da çok temellendirilmiş, 
az ya da çok özgür bir anlam) vermek değildir, tam tersine, hangi 
çoğuldan oluştuğunu kestirmektir. Önce hiçbir yansıtım (öykünme) 
zorunluluğunun yoksullaştırmadığı, utkun bir çoğul imgesini kabul 
edelim. Bu düşünülebilen en iyi metinde, pek çok bağıntı ağları vardır, 
biri ötekileri örtmeden aralarında oynarlar; bu metin bir gösterenler 
“galaksi”sidir, bir gösterilenler yapısı değil; başlangıcı yoktur; geriye 
çevrilebilir; içine hiçbirinin ana giriş olduğunu söyleyemeyeceğimiz 
birkaç girişten ulaşılır (…) metin dışında hiçbir şey var olmamakla 
birlikte, hiçbir zaman metnin bir bütün’ü yoktur (…) metni aynı za-
manda hem kendi dışından, hem kendi toplamından sıyırmak gerekir. 
Bütün bunlar çoğul metin için anlatı yapısı, anlatı dilbilgisi ya da anlatı 
mantığı olamayacağı anlamına gelir (…) (s.135-6)

Artık söz konusu olgudan emin olabiliriz: Apaçık atıfları, bu 
satırların yazarının bir başka yazarı okuduğunu, benimseyerek oku-
muş olduğunu ortaya koymaktadır. 

1967’de Ne Oldu?
Bu diğer yazar Jacques Derrida’dır elbette. Sadece meşhur met-

nin dışı teması (Derrida, 2010, s.241-6)3 ya da fark, farklılığın son-
suz dizisi, yazı, gösterenler galaksisi gibi düşünce birimleriyle değil 
bunları bütünleyen genel bakış açısıyla da Barthes bir Derrida ev-
reninin içerisinden konuşmaktadır, hem de bu evrenin –eğer varsa, 
olabilirse– tam kalbine yerleşerek. Ve muhtemelen artık 1966’dan 
1970’e gelinesiye ne olduğu sorusunu da cevaplayabiliriz. Basit so-
runun cevabı da basittir: 1967 yaygın deyişle Derrida’nın annus mi-
rabilisi, mucizeler yılı, muhteşem yılıdır; kuramsal bakışını müthiş 
bir etkiyle kuran üç temel kitabı, De la grammatologie, L’écriture et la 
différence ve La voix et le phénomène aynı yıl içinde peş peşe yayımla-
nır (Leonard, 2014). Sonradan olup bitenler dikkate alınırsa, sadece 
Derrida’nın değil felsefenin de annus mirabilisidir 1967. Barthes’ta 
görülen etki, aniden anlatı yapısı, anlatı dilbilgisi ya da anlatı man-

3 “‘Çember-dışı’. Yöntem Sorunu” başlıklı kısım.
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tığından kesinkes vazgeçip yeni bir düşünüş tarzına kayması salt 
Barthes’a özgü bir durum değildir. 1967 tarihli üç kitabıyla Derrida, 
felsefe yazma yolu yordamını tersinmez bir yola sokacaktır. 

Bu yeni düşünme eğiliminin yukarıdaki tedirgin deyişle tam 
kalbinde, Barthes’ın ustaca özetlediği gösterenler/gösterilenler me-
selesi ya da daha keskin bir ifadeyle gösterilenin saf dışı kalması 
yatmaktadır. Başlı başına tarihsel bir olaydır bu: İlk kez Aristoteles 
mantığında formülleştirilen, Boethius’la tam hatta geometrik for-
munu bulan, tüm ortaçağı, Rönesansı ve modern felsefeyi hasar al-
madan atlattıktan sonra Ferdinand de Saussure’ün kaleminde özgün 
formunu kaybeden ve nihayet Derrida’nın Saussure yorumuyla da 
neredeyse ilga olan aşağı yukarı iki bin beş yüz yıllık gösterge tasarı-
mı tarihinde önemli bir olay. 

Ana adımları özetleyelim: İlk metin Aristoteles’in Yorum Üze-
rine’sidir ve metnin daha başında, nesneler-tasarımlar-sözcükler ve 
yazılı sözcükler arasında hiyerarşik bir simgeleme ilişkisi kurulur 
(1996, s.5-10). Yazılı ve sesli gösterge (semeion) dilden dile değişir 
ama tasarımlar (kavramlar) ile nesneler aynı kalır. Skolastiğe değin 
ortaçağın tanıdığı yegâne iki Aristoteles metninin, Kategoriler ile Yo-
rum Üzerine’nin çevirmeni ve şerhçisi Boethius listedeki yazılı söz-
cükleri bir kenara ayırıp ordo orandiyi, sözün düzenini, üç köşesinde 
sözcükler, kavramlar ve nesnelerin bulunduğu bir üçgenle ifade et-
meyi sağlar: Sözcükler nesneleri kavramlar aracılığıyla göstermekte-
dir; yani sözcükler ile nesneler arasında dolaylı gösterim, sözcükler 
ile kavramlar arasında da doğrudan gösterim vardır, kavramlar ile 
nesneler arasındaki ilişki ise benzeyiştir (Boethius, 1880, s.24, 33; 
Suto, 2011, s.32-3). Bu üçgenle dile getirilen tasarım ünlü tümeller 
tartışmasından4 Modistae okuluna değin tüm ortaçağda sabit tasa-
rım şeması olarak kalacak; nesneler ile sözcükler arasındaki bu ilişki 
modern felsefede de köklü bir hakikat addedilmeyi sürdürecek ve 
dile dair tartışmalar bu hakikate hiç ilişilmeksizin, dilin kökeni, dil 
yetisinin neliği gibi izlekler üzerinden gelişecektir.5 

4 Üçgenin üç köşesine (sözcükler, kavramlar, nesneler), tartışmada benimsenen üç konum 
yerleşir: nominalizm, konseptualizm ve realizm. Tümel kavramın statüsünün bunlardan ön-
celikle hangisi olduğu sorusu etrafında dönen, ama ontolojik uzanımlarından ötürü bir dil 
felsefesi sorunundan ziyade ontoloji sorunu olarak görülen tartışma için bkz. Klima 2013.
5 Özellikle XVIII ve XIX. yüzyılın popüler konularıdır bunlar. Giambattista Vico, Étienne 
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Saussure’ün kavram ile işitim imgesi ikilisinden oluşan basit 
gösterge şeması, iki bin beş yüz yıllık bu kadim tasarımı küçülten bir 
tadilat önerir: Artık bir üçgen değil, şeyler köşesinin kaldırılmasıyla 
elde edilen iki birimli doğrusal bir ilişki vardır elde. Saussure dil gös-
tergesinin bir nesne ile bir adı değil, her ikisi de anlıksal nitelikli olan 
bir kavramla bir işitim imgesini birleştirdiği kanaatindedir. Muhte-
melen dünyayla değil dil sistemiyle uğraştığı için göndergeyi, işaret 
edilen nesneleri, şeyleri konu dışı sayan ve üçgenin bir köşesini böy-
lece ortadan kaldıran Saussure öte yandan da geleneksel tasarımdaki 
kavramı olduğu gibi, sözcüğü de işitim imgesine çevirerek muhafaza 
etmiş olur. Bundan böyle gösterge bir kavram (gösterilen) ile bir işi-
tim imgesinin (gösterenin) birleşmesinden oluşan temel dilsel bi-
rimdir (Saussure, 2001, s.106-9). Ne ki Genel Dilbilim Dersleri’ndeki 
tek gösterge tanımı bu değildir ve Saussure’ün ürettiği, aslında ilkiyle 
çelişen ikinci tasarım, Derrida söz konusu çelişkinin önemini gös-
terene değin, Dersler’in sunduğu birbiriyle bağlantılı temel kuram-
sal gereçlerden biri olarak, yapısalcılık repertuvarıyla tutarlı bir öğe 
addedilecektir. Bu ikinci tanım, dilin ön yüzü düşünce, arka yüzü 
ses olan kâğıt eğretilemesiyle anlatıldığı “Dilsel Değer” bölümünde 
gelir (Saussure, 2001, s.164-77). Bu kez karşımızda birer değer aralığı 
olarak tanımlanan düşünce-ses birimleri vardır, her aralık değerini o 
olmayan diğer aralıklarla karşıtlığından alır; tabii bu kez işleyiş salt 
ayrımsaldır, ne kavrama ne sese, sadece farka, farklılaşmaya daya-
nır, “dil yalnız ayrılık ister” (Saussure, 2001, s.173, 174). Nesnemiz 
dev bir ağdır, her tek gözü dıştan, diğer gözlerle arasındaki sınırlarla, 
farklarla belirlenen kaotik bir ağ. İlk tasarımı göstergenin pozitif gö-
rünümü sayar Saussure; bir kavram ile bir işitim imgesi arasındaki 
tanımlı bağı gözeten, bu bağla kurulmuş olan göstergeyi saltık ni-
telik olarak ortaya koyan ve kendi iç ilişkisiyle tanımlayan (felsefe-
ce söylersek, kavramın tanımına dayanan) pozitif bakış açısıdır bu. 

Bonnot de Condillac, Jean-Jacques Rousseau, Johann Gottfried von Herder, Johann Gott-
lieb Fichte ve Joseph Ernest Renan, bu konularda kalem oynatmış pek çok düşünürden en 
önemlileridir. Elbette ki Saussure’ü önceleyen bakış açısıyla Wilhelm von Humboldt’u ayrı 
bir yere koymak gerekir. Bir diğer istisna da Friedrich Nietzsche’dir: Nietzsche 1873 tarihli 
yazısı “Ahlakdışı Anlamda Doğruluk ve Yalan Üzerine”de dilin hakikat üretimindeki işlevin-
den söz ederken nesneler-kavramlar-sözcükler üçlüsünden oluşan klasik şemayla alay eder, 
bkz. Nietzsche, 1998, s.58. 
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İkincisi ise negatif bir ilişki tanımlamaktadır, her tek birim diğer-
leri olmayandır. Bir değer dizgesi olarak dil, pozitif öğeden yoksun 
farklılıklarla, ayrılıklarla kurulur (Saussure, 2001, s.174-5). Saussure, 
nesnesini, göstergeyi, olduğu şey olarak ve olmadığı şey olarak iki 
ayrı yönden tanımlayarak dil dizgesinin ikili işleyişini ortaya koy-
duğu kanısındadır. Değer benzetmesini kullandığı şu bölüm, ortaya 
koyduğu iki gösterge tasarımı arasında varsaydığı dizgesel sürekliliği 
özetlemektedir:

Değerler her zaman şu öğelerden oluşur:
1. Değeri belirlenecek şeyle değiştirilebilir benzemez bir öğe.
2. Değeri söz konusu olan şeyle karşılaştırılabilir benzer öğeler.
Değerin var olabilmesi için bu iki etken zorunludur. Örneğin beş 
franklık bir paranın değerini belirlemek için: 1. Bu paranın belli mik-
tarda başka bir şeyle, örneğin ekmekle değiştirilebileceğini; 2. Aynı 
dizgenin benzer bir değeriyle, örneğin bir frankla (…) karşılaştırılabi-
leceğini bilmek gerekir. Aynı biçimde, bir sözcük de benzemez bir şey-
le, örneğin bir kavramla değiştirilebilir; ayrıca, aynı türden bir şeyle, 
bir başka sözcükle karşılaştırılabilir. Sözcüğün şu ya da bu kavramla 
‘değiştirilebileceğini’, daha açık bir deyişle şu ya da bu anlama geldi-
ğini gözlemlemekle yetindiğimiz sürece değer saptanamaz. Sözcüğü, 
benzer değerlerle, karşıtlık ilişkisi kurabileceği öbür sözcüklerle de 
karşılaştırmak gerekir. Sözcüğün içeriği, ancak kendi dışındaki öğele-
rin yardımıyla gerçekten belirlenebilir. Bir dizgenin parçasıdır sözcük, 
onun için de yalnızca bir anlam içermekle kalmaz, özellikle de bir de-
ğer taşır. Bu ise apayrı bir şeydir. (Saussure, 2001, s.168-9)

Derrida’ya sorulursa, bu sahiden de apayrı bir şeydir. Zira 
Saussure’ün kuramsal devamlılık kurduğunu ve göstergeyi dizge 
içerisinde tanımladığını düşündüğü yerde Derrida iki çelişkin ta-
sarım bulacaktır: İlki gelenekten çıkan ve çaresizce ona gömülen, 
diğeri ise dil konusundaki bütün hakikatlerimizi yerinden eden ku-
rucu ve yeni bir tasarım. İlkinin gelenekle ilişkisini düşünmek için 
Derrida’ya başvurmak bile gerekmez: Nesneleri hesaptan düşmek 
Aristoteles listesine de Boethius üçgenine de köklü bir değişim ge-
tirmek anlamına gelmez, olsa olsa içerisinde kalınan ve haliyle te-
yit olunan klasik tasarımın indirgenmesi (dört ya da üç öğeden iki 
öğeye indirgenmesi) söz konusudur. Nitekim Saussure’ün (2001), 
“bütün dillerde sürekli ve evrensel olarak kendini gösteren güçleri 
araştırmak, (…) genel yasaları bulmak” (s.34) için çalışacak yeni dil-
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bilimin en temel kavramı olarak göstergeyi seçmesine ve bu iddialı 
evrensel güç ve genel yasa arayışını doğrudan gösterge üzerine inşa 
etmesine rağmen, tam da bu terim konusunda söyledikleri, gelenek-
le girdiği düzeltici ve sıkıntılı ilişkiyi açığa vurur. Gösterge teriminin 
“genellikle (…) yalnız işitim imgesini” belirttiğini hatırlatır, ken-
di kullanımında artık terimin kavram-işitim imgesi birliğini ifade 
edeceğini bildirir ve hemen ardından da biliminin bu asal olgusunu 
adlandırmakta düştüğü tuhaf çaresizlikten, seçeneksizlikten yakı-
nır Saussure (2001): “Göstergeye gelince: Bu sözcükle yetiniyoruz, 
çünkü gündelik dil başkasını esinlemedi bize.” (s.109) Saussure’ün 
gelenekle ilişkisi düzelticidir: Geleneksel x,y,z kategorilerinden x’e 
verilen ismi, aynı kategorileri koruyarak x+y’ye hasreder. Ve yine ge-
lenekle ilişkisi sıkıntılıdır: Geleneğin gündelik dile kattığı sözcükle 
yetinmesi gerekmiştir. 

Tam bu noktada Derrida’ya kulak verebiliriz artık: Gündelik di-
lin öylesine işleyen önemsiz bir şey olmadığı kanısındadır Derrida 
(1999c); tersine, Batı metafiziğinin birbirinden ayrılmaz, dizgeleş-
miş köklü varsayımlarının taşıyıcılığını yapan bir şeydir gündelik dil 
(s.176). Ve haliyle, gündelik dili işleten Saussure de, Batı metafiziği-
nin en köklü varsayımlarından birinin, klasik dil şemasının esinle-
diği terimle birlikte gerisin geriye geleneğe gömülmektedir. Gömül-
düğü gelenek, daha Aristoteles’in hiyerarşisinden ve Boethius’un 
göstergenin değil sözün düzenini (ordo orandi) belirlemesinden 
anlaşılacağı üzere, dil söz konusu olduğunda yazıyı bir kenara ayı-
rıp söze, sadece sescil göstergeye bakmaya yeminli söz merkezli bir 
gelenektir; Derrida’nın Gramatoloji’deki ilk ve felsefesindeki temel 
işi, göstergebilimini söze dayandırmış bu geleneğin kuruluş yolunu 
yordamını serimleyip eleştirmektir. Saussure (2001) çalışmasında, 
“dilin iç dizgesine özü bakımından yabancıysa da, sürekli olarak di-
lin gösterilmesini sağla”dığı için göz önüne almak zorunda kaldığı 
yazıya, tutarsızlıklarını sınıflandırdığı, hatta dile karşı zorbalığından 
yakındığı yazıya ayırdığı bölümle (s.55; 61-5 ve 65) sözmerkezci var-
sayımları tereddütsüzce üstlenir. Bu apaçık üstlenme dikkate alın-
masa bile, Saussure’ün gösterge tanımında ve müstakbel gösterge-
bilim öngörüsünde sescil göstergeye tanıdığı ayrıcalık nettir: Dilsel 
gösterge zaten bir yarısı sescil öğeye dayalı bir şeydir, bu haliyle dilsel 
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gösterge de aslında sadece bir alt kümesi olacağı müstakbel gösterge-
bilimin her nasılsa “genel örneği”, kurucu modeli işlevini üstlenmek-
tedir (Saussure, 2001; s.46 ve 110-1). 

Derrida Gramatoloji’deki açılış aşaması olan söz/yazı meselesi-
ni tartışırken, bir noktada, geleneksel gösterge kavrayışıyla birlikte 
sözün geleneksel merkeziliğini de koruyan ilk Saussure tasarımını 
yalanlayan ikinci tasarımın içerimlerine geçer (2010, s.65). Derrida 
(2010) “burada da ister istemez Saussure’ün karşısına kendisini çı-
karmak gerekiyor” diyerek girişir eleştiriye (s.80); ikinci tasarımın 
ilkini nasıl çürüttüğünü ortaya koyar; salt ayrımsallık, farklılaşma 
yolundan yani ikinci tasarımdan gidilirse varılacak yerin arkhe-yazı 
kavramı olduğunu; bu kavramın peşinden gidilirse de göstergenin 
“kökeni ve esası itibariyle (…) iz olduğu, öteden beri ve daima imle-
yen [gösteren] konumunda6 bulunduğu” sonucuna varılabileceğini 
gösterir (s.80-113;); bu iz kavramını ise différance neolojizmine bağ-
lar (s.149).

Bu baş döndürücü uslamlamayı açalım: Saussure’deki dilsel de-
ğerler, salt ayrımlanma, farklılaşma yoluyla kurulan değer birimleri, 
dili kavramlar ile seslere bölmeksizin tasarlayabileceğimizi gösterir. 
İş salt farklılaşmaya kaldıysa, bunun için ne zihindeki kavramlara gi-
dip orada bir sabite aramaya gerek vardır, ne de seslere. Saussure’ün 
de belirttiği gibi birinden birinin, kavramın ya da sesin önceliğiyle 
–gelenek açısından söylenirse, Aristoteles’in hiyerarşisiyle– kurulan 
bir bağıntı değil, başka değer birimlerinden ayrılmaktan ibaret salt 
biçimsel bir mekanizma söz konusudur. Bu tasarıma sadık kalınırsa, 
gösterilen kavram ile gösteren sözcüğün ilişkisine ihtiyaç yoktur ar-
tık. Saussure’ün değerin karşısına çıkardığı anlam, birbirine eklem-
lenen kavram ve sesle kurulan bir şeydir, ne ki her biri diğerlerinin 
olmadığı şey olan değer birimlerinin birbirlerine eklemlenmesiyle 
kurulmuş bir dizgede böyle bir pozitif anlama ulaşmak, mantık gere-
ği, mümkün olmasa gerektir – negatif ilişkilerle kurulmuş bir değer 
dizgesi, yapısı gereği, pozitif anlam üretmeye müsait değildir. Bu du-
rum da bizi meşhur Derrida icadı différance’a, dolayısıyla arkhe-yazı 
ve iz kavramlarına yaklaştırır. 

6 Vurgulama metne aittir, köşeli parantezdeki “gösteren” terimi tarafımızca eklenmiştir.
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Dizgenin işleyişi perspektifinden bakıldığında anlam, sözcü-
ğün kendinde sahip olduğu zihin içeriğiyle, kavramla yakalanabilir, 
tutulabilir, sabitlenebilir bir şey değildir; her tek sözcük için anlam, 
kendi dışındaki sözcüklerle bildirilen bir şeydir, bu diğer sözcüklerin 
her biri için de aynı şey geçerli olacaktır tabii. Basit bir şeyin tarifidir 
bu: sözlüğün. Bir sözcüğün anlamını öğrenmek için açtığımız sözlük 
bizi her defasında birtakım başka sözcüklere gönderir, onlar da daha 
başka sözcüklere. Zihindeki kavramı sabitleyeceklerine veya dildışı 
bir kendilik göstereceklerine, gösterileni yakalayacaklarına durmak-
sızın birbirlerine ertelerler anlamı. Basit bir sözcüğü, diyelim biber’i 
öğreneyim derken sebze’ye, baharat’a, oralardan bitki’ye, su’ya, can’a, 
canlılık’a, oradan cansız’a, cisim’e veya tam ters yöne, doğa’ya, olmadı 
tin’e, tinsel’e… doğru bitmez tükenmez bir yola koyulur, biberden 
boyuna uzaklaşıp dururuz. Evet, dışına hiç çıkmaksızın bir sözlüğü 
–ya da Umberto Eco’nun ansiklopedisini, sözlükleri, kütüphaneleri– 
katedip durmaktayızdır: Gösterenler sonsuzca birbirlerine eklenip 
giderler; sözlüğün dışına çıkılmaz; anlamı sabitleyecek, sözlüğün 
dışında bir gösterilen yoktur, birbirine ertelenen sözlük maddeleri, 
gösterenler vardır sadece. İşte bunun için ve bu anlamda metin dışı 
yoktur ve bir gösterenler galaksisindeyizdir.

Derrida’nın différance icadı, sözlüklerin différence’ının ikin-
ci e’sini a’ya çevirerek, bu ertelenme halini katar işe. Différence’ta, 
ayrılık’ta, fark’ta bulunmayan ertelenme anlamı, türetimin kayna-
ğındaki differer fiilinin çift anlamlılığına (hem farklı olmak hem 
ertelemek) atıfla gelir yerleşir différance’a. Fark ile ertelenmeyi tek 
hamlede birleştiren différance ne bir sözcüktür, ne de bir kavram 
(Derrida, 1999a, s.49). Birbirinden farklı iki şeyi düşünebiliriz elbet-
te, ama farkın kendisi böyle değildir; Saussure’deki ağın iki gözünü 
ayıran sınırın kendisi, farkın kendisi, düşünceye kapalıdır. Üstelik de 
bu düşünülemezlik bir ertelenme süreciyle bir araya gelir. Geleneksel 
anlamda bir kavramın ve tabii bir sözcüğün sahip olduğuna inanılan 
ele gelirliğe, sabit içeriğe, tanımlanabilirliğe varlığı gereği direnmek-
tedir différance. Bunun için de yalnızca ayrılık isteyen dilin kavram-
dan ve sesten bağımsız biçimsel işleyişini kısa yoldan söyleyiverir, ya 
da daha doğru deyişle yazıverir. Fransızcada différence ile différance 
arasında işitsel bir fark yoktur, fark grafikte, uzamsal bir şey olan 
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yazıda, e ile a arasındaki farkta belirir. Böylece dil için bir temel yük-
lem düşünülebilecekse eğer, bir kavram ve bir sözcük olmadığı için 
yüklem ya da felsefedeki deyişle kategori olmaya direnen différance, 
en önemli tanımlamayıcı model olacaktır. İçlemi-farkı belirtebilmek 
için ertelemeden başka bir yolu olmayan dilsel tanımlama işleminin 
imkânsızlığı, dilin kendisini tanımlama işine kalkıştığımızda bunu, 
sadece bunu söyleyecektir: Dil bitimi ya da sınırları olmayan sonsuz 
bir farklılaşma ve ertelenme uzayı, uzamıdır. 

Ne ki kısa ve kolay yoldan anlam dediğimiz şey, gösterenlerin 
bu bitimsiz uzayda dağılıp gitmediklerine, belli demetlenmeler ha-
linde işlediklerine de işaret eder: Sözlükler yazılabilmekte, çeviriler 
yapılabilmektedir (Derrida, 1999c, s.176). Différance’ın getirdiği 
uzam vurgusu, Derrida’nın bu sözcüğün yanına yerleştirdiği arkhe-
yazı ve iz kavramlarıyla pekişirken, gösterenlerin niçin dağılıp git-
mediklerini de açıklar. Benzetme yerindeyse, anlam düz bir yüzeye 
yayılıp dağılan sulara değil, izlerle, çentiklerle bezeli bir yüzeyde bu 
izlerden, çentiklerden akıp giden sulara, su yollarına, yolaklarına 
benzer: İz bu yollar, yolaklarsa eğer, arkhe-yazı veya différance da bu 
işleyişin, bu ad konamayan hareketin adıdır (Derrida, 2010, s.149). 

Saussure’ün kabullerinden Derrida felsefesine uzanan bu kısa 
serimleme, Barthes’ın hem fikir değişikliğinin nedenini hem de 
yeni açıldığı kurumsal dünyanın ilkelerini göstermiş olsa gerektir. 
Anlatının yapısal çözümlemesine kurucu örnekçe olarak dilbilimi, 
Saussure’cü dilbilimi seçen ve bu yapısalcı özgüvenle yola çıkan eski 
Barthes’ın kuramsal hedefi bir tek betimleme aygıtıyla donanmış an-
latı çözümlemesidir. Dört sene sonraki Barthes ise tek aygıtlı anlatı 
çözümlemesinden tamamen vazgeçmiştir, yeni kuramsal birimi olan 
metni bir gösterilenler yapısı olarak değil bir gösterenler galaksisi 
olarak tanımlar. Bu galaksi de zaten metinlerin, dillerin, dizgelerin 
sonsuzluğu üzerinde eklemlenmiştir ve ona uygun değerlendirme 
uygulaması yazıdır: Tüketici tutum yerine metnin yeniden yazıla-
rak tekrar üretilmesi, sonsuzluk üzerine eklenen farklılığının yeni-
den yazımla yeni farklılıkları yüklenmesi öngörülmektedir (Barthes, 
1990, s.134). Tüketici yorumun yönelimi, metni kapanıp mühürlen-
miş bir bütün, bir gösterilenler yapısı olarak dışına işaret eden bir 
kendilik olarak görmektir. Yanlıştır bu tutum. Metni dışından ve bü-
tünlüğünden sıyırmak gerekir. 
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Barthes’ın bu ikinci görüşünde ilkine benzeyen tek bir özellik 
vardır: Önerdiği metin inceleme yaklaşımı yine dilbilimi kurucu 
model olarak kullanmaktadır – tabii bu kez Derrida eleştirisin-
den geçmiş, yapısalcılık sonrası bir dilbilimi. Ama bu kez durum, 
Saussure’ün dilbiliminin yeni bir yapısalcı hermeneutiğe yol açma-
sından biraz farklıdır; zira Derrida artık dil felsefesinin geleneksel 
felsefe tasnifindeki geleneksel yerinde –epistemoloji ile ontoloji ara-
sında, önemli ama gelenek boyunca pek değişmemiş bir yerlerde– 
duraduran bir alt kol olduğu kanaatinde değildir. Tersine, hem bir 
yandan tüm felsefe geleneğini ve sair gelenekleri yeni baştan eleş-
tirmeyi gerektirecek bir durum vardır ortada, hem de bunun nasıl 
yapılabileceğine dair net örnekler. Kısacası Derrida yeni bir herme-
neutiğe yol açmaz, fiilen o hermeneutiği kendisi kurar, her şeyi yeni 
baştan nasıl düşünmek gerektiğini yöntemsel olarak hem söyleyerek 
hem de uygulayarak. Gramatoloji’nin “Birinci” başlığının, “Kitabın 
Sonu ve Yazının Başlangıcı”nın ilk satırlarını okuyalım:

Bu başlık altında ne düşünülürse düşünülsün, dil problemi herhalde 
hiçbir zaman diğer problemler arasında sıradan bir problem olmamış-
tır. Fakat yine hiçbir zaman, bir problem olarak, tüm dünyada en çe-
şitli ve farklı araştırmaların amaç, yöntem ve ideolojileri açısından en 
benzemez söylemlerin ufkunu günümüzdeki kadar istila etmemiştir. 
Bizzat ‘dil’ sözcüğünün devalüasyonu; ona açılan kredide sözcüklerin 
gevşek kullanımını, ucuz etki peşinde koşma eğilimini, edilgince mo-
daya uymayı, avangard bilincini –yani cahilliği– ele veren her şey, bu 
duruma tanıklık ediyor. ‘Dil’ iminin bu enflasyonu aslında bizzat “im” 
dediğimiz şeyin enflasyonudur: mutlak enflasyon, bizatihi enflasyon. 
Ama yine de kendisinin bir yüzü ya da bir gölgesiyle, hâlâ “imliyor”, 
işaret ediyor: bu kriz aynı zamanda bir alâmettir. Adeta istemeyerek, 
tarihsel-metafizik bir devrin, nihayet, problematik ufkunun bütününü 
dil olarak belirlemesi gerektiğini gösteriyor. (…) 
İmdi, zorunluluğu ancak belli-belirsiz algılanabilen bir oluşum içinde, 
en az yirmi yüzyıldan beri “dil” adı altında toplanmaya çalışmış ve ni-
hayet bunu başarabilmiş olan her şey, artık “yazı” adı altına taşınmaya, 
en azından bu ad altında özetlenmeye elverişli olmaya başlıyor. (Der-
rida, 2010, s.13-4)

Bu satırların yazıldığı 1967’den sonra da dil her yerdeliğini ko-
rumasına rağmen, Derrida’nın felsefesi dili enflasyondan –ve dola-
yısıyla devalüasyondan– kurtaracaktır; zira artık moda olduğu, şık 
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durduğu vs için değil, tarihsel-metafizik bir devrin yani devasa bir 
felsefe geleneğinin asli problematiği haline geldiği için dilden söz 
edilecektir. Üstelik dilden söz etmenin yolu yordamı da tamamen 
değişecektir; Derrida kitabının başındaki bu vaadini yerine getire-
cek, dil adı altında toplanmış her şeyi yazı adı altına taşıyacaktır. 

Buradaki kilit ifade, tarihsel-metafizik devir deyişi üzerinde ay-
rıca durmak gerekiyor; zira bu deyiş yapısalcılığın en önemli gedi-
ğine, tarih meselesine işaret ediyor. Yukarıdaki Barthes alıntılarını 
hatırlayalım: Yapısalcı Barthes, bütün zamanlarda, bütün yerlerde, 
bütün toplumlardaki anlatılar, gelmiş geçmiş tüm anlatılar için ge-
çerli olacak bir açıklayıcı model peşindedir. Ona itiraz eden yapı-
salcılık sonrası Barthes da bir sonsuzluğa taliptir ama bu kez eşitle-
yici bir modelle nizam vereceği bir bütün tarih değil, farklılıkların 
eklemlenmesi sayesinde kurulan bir sonsuz tarih varsayar gibidir. 
Tıpkı diğer yapısalcı şemalar gibi Anlatıların Yapısal Çözümlemesi-
ne Giriş’in sunduğu şemanın da iddiası tarih ve coğrafya aşırı bir 
bilimsel gereç geliştirmektir ve diğer şemaların zaafıyla maluldür: 
tarihsel farkları silmek. Bunun en net örneğini anacak olursak: Cla-
ude Lévi-Strauss (1975) karşıtlıkların birbirine aktarımını belirle-
diği, Oidipus mitosuna dair dâhice mantık şemasını geliştirirken 
Freud’un Oidipus’unu da değişkeler arasında sayar ve şöyle söyler: 
“Freud’u Sofokles’le birlikte Oidipus mitini aktaran kaynaklar ara-
sına sokmakta duraksamamalıyız.” (s.166) Tarihüstü mantık şema-
sının eşitleyici bakışı altında Sofokles ile Freud arasındaki yaklaşık 
iki bin beş yüz yıllık tarihin bir önemi yoktur; bu tarihüstü eşitleyici 
bakış sayesinde Freud da duraksanmaksızın bir aktaran kaynak sa-
yılabilmektedir. 

Derrida’yı okuduktan sonra yazan Barthes’ın yorum yaklaşı-
mı artık böyle bir eşitleyiciliğe, diyelim Bond romanları ile Binbir 
Gece’nin aynı modele göre okunmasına izin vermez; sadece artık 
tüm tarihi açıklayacak tek bir gereç peşinde olmadığı için değil üs-
telik, daha önemlisi tarih tasarımında belli bir değişiklik olduğu 
için de. Barthes’ın zaten kendiliğinden mevcut bir tarih içerisinde 
ortaya çıktığını varsaydığı anlatılardan farklı olarak metinlerin fii-
len sonsuzluğu, tarihi kurma işlevleri vardır, farklılığın sonsuz dizisi 
fiilen metinlerin farklılığı tarafından kurulan bir şeydir. Dahası bu 
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sonsuzluğun “mutlak” bir şey olmaması, metinlerin bir sonsuzluk-
ta yitip gitmek yerine değerlendirilebilir şeyler addedilebilmeleri de 
yine Derrida felsefesinde kaynağını bulan bir tarih tasarımına da-
yanır. Yukarıdaki alıntıların devamında şöyle der Barthes (1990): 
“Batı’nın bir kapanım dizgesine bağlanmış, bu dizgenin amaçlarına 
göre üretilmiş, Gösterilen yasasına adanmış, okunabilir metinler 
varsa, özel bir anlam düzenleri bulunması gerekir, bu düzenin temeli 
de yananlamdır.” (s.137) Cümlenin koşul kısmı doğrudan doğruya 
Derrida’nın asli çalışma alanı olan Batı metafiziğine, şu tarihsel-me-
tafizik devre ve onun kurucu izlerine atıfta bulunmakta; anlam dü-
zenini bulma konusu da yine Derrida’nın aporetik okuma yöntemini 
çağrıştıran yananlama bağlanmakta. Yöntem bir yana, Barthes’ın 
artık bütün tarihe değil, Batı’nın bir kapanım dizgesine aday olduğu-
nu, bu dizgeyi de kendine özgü metinleriyle kurulan bir sonsuzluk 
diye tasarladığını anlıyoruz.

Tabii ki, tarih sıfatının gelip filozofların yüzyıllarca tarihten 
tamamen azade olduğunu varsaydıkları şeyin, metafiziğin yanına 
yerleşmesi zaten felsefe açısından başlı başına büyük meseledir ama 
buradaki sorunumuz açısından daha önemlisi, metinlerin kuralsız 
bir uzayda değil Batı’nın kapanım dizgesi gibi, Batı metafiziği gibi, ta-
rihsel-metafizik bir devir gibi akış düzeni aracılığıyla saptanabilen bir 
tarihsel öbeklenme kurarak ortaya çıkmalarıdır. Derrida’nın 1967 ve 
sonrasındaki tüm üretimi bu tarih öbekleşmesinin kuruluşunu me-
tinler üzerinde saptama denebilecek bir eğilim gösterecektir. Felsefe 
tarihini evvelce hiç gidilmemiş yollardan giderek, en tuhaf çelişkile-
riyle yeni baştan okurken, sadece edebiyat alanına değil tüm insan 
bilimlerine referans olacak yeni bir metin ve tarih eleştirisi getire-
cektir Derrida.

Bütün bu tarih meselesi nihayet, Barthes’tan önceki örneğimi-
ze, Todorov’a dönmeyi sağlıyor. 1967’nin yapısalcı Todorov’unun 
1980’de tarih meselesini birinci plana geçirmiş, edebiyat hakkındaki 
söylemin kadim dallarının arasına yepyeni bir tarihsel poetika kat-
mış olması da elbette yine o dönemin uğradığı sarsıcı felsefi deği-
şimle ilgilidir. Ama bu kez ön planda Derrida değil, bir diğer dönüş-
türücü felsefe, Michel Foucault’nun düşüncesi yer almaktadır.
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Yeni Bir Söylemsel Oluşum: Soykütükçülük
Nasıl Barthes’ın önermeleri geçirdiği dönüşümdeki Derrida 

payını ortaya koyuyorsa, Todorov’un tarihsel poetikayı takdimi de 
düşünce ortamına rengini vermeye başlamış Foucault düşüncesinin 
bariz bir yansısını taşır. Yalnız Foucault düşünce dünyasına Derri-
da gibi sarsıcı ve ani bir hamleyle girmiş değildir, onun bir annus 
mirabilis’i yoktur. Hatta 1961 tarihli, deliliğe dair ilk büyük tarihi 
Folie et déraison: Histoire de la folie à l’âge classique Fransız entelek-
tüel dünyasında kuşkuyla karşılanır (muarızlar arasında Derrida da 
bulunmaktadır, ikisi arasında 1981’e değin sürecek gerginliğin baş-
langıcıdır bu). Ne ki 1966 tarihli Les Mots et les choses, Kelimeler ve 
Şeyler felsefe ve genel olarak düşünce tarihi karşısında güçlü ve yeni 
bir tarihsel bakış önerisinin ufku kapladığını yadsınamaz hale geti-
rir. Sonrası hızla gelir: Her biri Hapishanenin Doğuşu ve Cinselliğin 
Tarihi kadar zihin açıcı pek çok tarih ve tarihçe… 

“Benim uğraş alanım düşünce tarihi” (s.6) diyen Foucault’nun 
(1992a) tarihçiliğinin temel özelliği şu yakınmasından çıkarılabilir: 

Hepimiz yaşayan, düşünen özneleriz. Benim tepki gösterdiğim, top-
lumsal tarih ile düşünce tarihi arasında bir gedik bulunması. Sanır-
sınız, toplum tarihçileri insanların düşünmeden nasıl eylediklerini, 
düşünce tarihçileri de eylemeden nasıl düşündüklerini betimliyor. 
Herkes hem eyliyor hem düşünüyor. İnsanların edimleriyle tepkileri 
bir düşünme biçimine bağlıdır, düşünme de elbette gelenekle ilgilidir. 
(s.10-1) 

Foucault’nun tarihçiliği, olan bitenler ile düşünülenler arasında, 
hem eyleyen hem düşünen insanların yaptıkları ile söyledikleri ara-
sında yeni bir alan tanımlayacaktır. Bu alanın başat kavramı da el-
bette, Foucault’nun kılgı, edim, yapılıp edilenler katmanını ekleyerek, 
dolayısıyla dünyevi –hem dünyada bir etki olarak üretilen hem de 
dünyayı çekip çeviren– bir şey olarak tanımladığı söylem olacaktır. 

En azından felsefe alanında bugün nasıl Derrida’nın yazısını 
düşünmeksizin yazı diyemiyorsak, Foucault’nun söylemini düşün-
meksizin de söylem diyemiyoruz. Dahası, bu ikisi arasında bir tür 
süreklilik söz konusudur: Derrida’nın, başka gösterenlerden başka 
çapasını atacağı sağlam bir yeri olmayan gösterenlerin, yani dilin 
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nasıl olup da dağılıp gitmediğini açıklarken işaret ettiği ve yazı kav-
ramı çerçevesinde salt felsefece yaklaştığı alanda, hem düşünceyi 
hem eylemi ve dolayısıyla hem de gerçekliğin örgütlenişini serim-
leyen devasa ve minör tarihleriyle, söylem incelemeleriyle Foucault 
düşüncesi yurt tutmuştur bir bakıma. Derrida’da metafiziğin örgüt-
lenişinin betimlemesini bulurken, Foucault’da sadece metinlerin de-
ğil bunlarla birlikte dünyanın da örgütlenişini buluruz. Aslında bir 
alt meseleyle, düşünce/söz karşıtlığıyla, içsel bilinç/dışsal konuşma 
karşıtlığıyla bağıntılıdır bu durum: Foucault için söylem düşünce 
ile söz arasındaki alandır ama felsefe tarihinin bütününde olabildi-
ğince az yer tutması için uğraşılan, gerçekliği kırpılan, orada olduğu 
çeşitli mekanizmalarla gizlenen, düşünmekle konuşmak arasında 
yalnızca bir tür katkı gibi görünmesi için elden gelen yapılan bir 
şeydir de (1987, s.47). Derrida (1999c) ise ses ile bilinç arasındaki 
ilişkiyi incelerken değinir bu meseleye: Ses ile bilinç, sözcük ile kav-
ram, gösteren ile gösterilen, gösterenin aleyhine olmak üzere öyle 
bir şekilde birleşir ki, o karışıklıkta gösterenin dışsallığı indirgenmiş 
gibi olur, bir tuzaktır bu deneyim (s.177). Gösterenin dışsallığının 
bilince indirgenmesi diyebileceğimiz ve elbette geleneğinde yine 
Aristotelesçi tasarım-sözcük hiyerarşisini bulabileceğimiz bu karı-
şıklık, Foucault’nun (1987) nasıl olabildiğini ince ince düşündüğü 
bir işleyiştir; söylemin gerçekliğinin çeşitli yollar, yordamlarla –ku-
rucu özne, başlangıçtaki deney ve evrensel arabuluculukla– kırpıl-
ması durumudur (s.47-8). Derrida geleneksel metafiziğin dışsallığı 
bilinç lehine silişine işaret ederken, Foucault bu ikisi arasında işleyen 
söylemin görünmez kılınışına işaret eder. Buradan ana soruna dö-
nüp basit yoldan söylenirse, düşünce ile dünya arasındaki ilişki bir 
geleneksel hokus pokusa bağlıdır; Derrida’ya sorulursa Platon’dan 
beri felsefe tarihinde iyice örgütlenmiş bir göstergebilimdir sihirbaz, 
Foucault’ya göreyse sofistlerin kovulmasından beri Batı düşüncesi-
nin söylemi, sanki o yokmuş gibi örgütleyebilmesidir. 

Oysa sıkı sıkıya denetlenen, düzenlenen, sınırlanan bir şey-
dir söylem ve bu sayede anlam üretimimiz dağılıp gitmez, kalıcı 
güzergâhlarda işler, biçimlenir. Söylemleri denetleme, düzenleme, 
sınırlama usullerinin ayrıntılı bir dökümünü çıkarır Foucault: Dı-
şarıdan işleyen dışlama usulleri (yasak, deliliğin kovulması, doğru/
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yanlış karşıtlığı); içsel denetleme, söylemlerin kendi kendilerini de-
netlemesi (yorum, yazar, disiplinler); söyleyenlerin denetlenmesi, 
konuşan öznelerin seyreltilmesi (cemaatler, doktrinler, toplumsal 
benimseniş) (1987, s.23-46). 

Batı düşüncesinde söylemin düzeni, Foucault’nun uzun uza-
dıya dökümünü çıkardığı bu usullerin ortak işleyişinin sonucudur 
ve toplamda bir logofili/logofobi karşıtlığını açığa vurur. Logofilinin 
bariz kanıtı bizim uygarlığımızın söyleme gösterdiği saygı, verdiği 
onur payesidir. Ne ki bu apaçık yüceltmenin altında bir çeşit endişe, 
bir logofobi gizlidir; söylemin denetlenme, düzenlenme, sınırlanma 
usulleri söylemin büyük üreyişinin dizginlenmesine yöneliktir za-
ten. Öyle ki logofilinin diğer yüzü olan logofobi, söylemin başıbo-
zuk olagelişlerine, söylemin kesintisiz ve düzensiz büyük uğultusuna 
karşı işleyen bir çeşit sessiz terördür (Foucault, 1987, s.49-50).

Foucault ile Derrida, pek farklı yollardan gitmelerine karşın, 
Batı düşünüşünün ya da metafiziğinin logos’la gerilimli veya ısrar-
cı bir ilişkisi olduğu saptamasında birbirlerine yakınsarlar. Yalnız 
Foucault’nun logofili/logofobi gerilimi açıklamasında beliren bir 
temel kavramın, tarihselliğe yaklaşmak bakımından, Derrida’nın 
(1999b) felsefe tarihinde birbirini izleyen merkezler düşüncesinden 
(s.166) daha elverişli sonuçlar üretmiş olduğunu söylemek müm-
kündür. Bu kavram olay ya da Türkçe çevirinin yeğlediği karşılıkla 
olageliştir. Yukarıdaki aktarımda kullanılan ifadeyle söylemin kesin-
tisiz ve düzensiz büyük uğultusuna denk gelen olagelişin kuramsal 
niteliği ve önemi hakkında şöyle söyler Foucault (1987):

Eğer söylemler önce söylemsel olagelişlerin meydana getirdiği bütün-
ler olarak ele alınmak zorundaysalar, felsefecilerin onca seyrek olarak 
dikkate almış oldukları bu olageliş kavramına hangi konumu vermek 
gerekir? Elbette olageliş ne tözdür, ne ilinektir, ne niteliktir, ne de sü-
reçtir; olageliş cisimler düzenine ait değildir. Ve buna karşılık, hiçbir 
şekilde maddi-olmayan da değildir; her zaman maddeselliğin düze-
yinde etki halini alır, etki olur; kendi yeri vardır ve maddi öğelerin 
ilişkisinden, birlikte bulunuşundan, dağılmalarından, karşılaştırılma-
larından, birikmelerinden, ayıklanmalarından ibarettir; bir cismin ey-
lemi de özelliği de asla değildir; maddi bir dağılışın etkisi ve içindeki 
etki olarak meydana gelir. Olagelişin felsefesi, cisimsiz bir maddecili-
ğin ilk bakışta çelişik görünen doğrultusu içinde ilerlemek zorundadır 
diyebiliriz. (s.54)
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Böylece, artık Foucault’da temel inceleme nesnesinin ne olduğu, 
bunun ne bakımdan inceleneceği ve tasarlanan tarihin nasıl bir tarih 
olduğu açıklık kazanıyor. Foucault’nun incelediği söylemler, felsefi 
statü bakımından, ontolojik sabiteler –töz, ilinek vs gibi geleneksel 
kategorilerden– değildirler, birer olageliş öbeği, birer oluşumdurlar. 
Üstelik sözde kalan şeyler olmak şöyle dursun, maddi düzeyde etki 
halinde, maddi öğelerin ilişkisinden ürerler; demek ki söylemsel 
olageliş dünyaya onu belirleyerek olduğu kadar onun içinde belir-
lenerek de sıkı sıkıya bağlanır ve bu nedenle söylem çözümleme-
sinde –mesela Hapishanenin Doğuşu’nda– “yazılar, kılgılar, insanlar 
birbiriyle savaşır”lar (Foucault, 1992a, s.11). En kestirme deyişle, 
söylemler, zihin gibi dünyadışı bir kendilikten değil, yine dünyada 
etki vermek üzere dünyevi matrislerden çıkarlar ve geleneksel olarak 
bu dünyadan sayılmamış olan düşünceyi belirlerler. Konuşmacının 
kürsüden yaptığı konuşma ile o kürsünün yer aldığı konferans salo-
nu, akıl hastalığı hakkında düşünülenler ile hasta”nın bedenine ne-
rede, neler yapılabileceği, tövbeye yüklenen anlam ile tövbe töreni, 
birlikte anlamlıdırlar. Hem düşünen hem eyleyen varlıklarızdır ve 
tarihimiz, bu ikisi cisimsiz bir maddecilikle, bir olageliş formunda, 
birlikte alındıkta anlamlı olacaktır. 

Bu tür bir tarih yazımının, Nietzsche’den beri bir adı da vardır: 
soykütükçülük. Kökenciliğe karşıttır bu tutum, nesnesini kökendeki, 
eylemdeki ya da düşüncedeki bir sabiteye –hakikate– geri götüre-
rek ya da nesnelerini böyle bir hakikatte ortaklaştırarak açıklamaya 
yanaşmaz; nesnesini kuran bireysel, altbireysel ağlara, rastlantılara, 
dışsallığa, olumsal olaylara, mücadelelere, güç ilişkilerine, oluşumla-
ra açılır. “Gridir soykütüğü, sakınarak ve sabırla ilgilenir belgelerle; 
silinmiş, kazınmış, kat kat yazılarla doldurulmuş parşömenlerle.” 
(Foucault, 1992b, s.139)7 Eski yazıların izleriyle grileşmiş parşömen-
lerden, silinmiş, kazınmış geçmiş yazıları geri getirmektir hedefi; bir 
oluşumu, bir olagelişi kat kat soymaktır. Söylemin kendi olagelişleri 
içerisinde nasıl bir düzenlenme, denetlenme dönüşümü geçirdiğini 
izlemektir soykütükçülük. 

7 Kitapta “Nietzsche, Tarih Yazımı, Soykütüğü” başlıklı makale.
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Artık Todorov’u hatırlayabilir, tasnifinde yaptığı değişikliği 
daha iyi anlayabiliriz. Kendi çalışmasının röntgenini çekerken şu 
yeni öğenin, tarihsel poetikanın, kuramın evrenselciliği ile şerhin 
özgülcülüğü arasında kalan bir genellik düzeyi sağladığını söylüyor-
du Todorov. Nasıl bir genellik düzeyi olabilir bu? Metinleri eşitleyen, 
hepsine birden metinsel dilbilimin ölçütlerini uygulayan evrensel-
cilikten daha az bir genellik; zira bir söylemin ne olduğu ve söyle-
min anlamının nasıl göründüğü hakkındaki belli bir anlayış denen 
kuram, eldeki belli bir metinler topluluğuna yaklaşmayı sağlamaz, 
türlerin en genel çatıları altında başka başka metin topluluklarının 
paylaştıkları özellikler üzerinde durur. Diğer cepheden bakılırsa, 
tek metne bağlı şerhin tikelliğiyle bir şekilde ilintili olması gereken 
bir genelliktir söz konusu edilen; zira bir arada olma durumu iste-
mektedir Todorov. Öyleyse tek metne özgü olandan fazlası, belli bir 
kapsamdaki tek tek metinlere özgü olan aranmaktadır. Peki hangi 
kapsam? Todorov’un “Rönesans’tan bu yana Öteki’ni yerleştiregel-
diğimiz yerin gelişimiyle ilgileniyorum” dediği ve ilgili çalışması 
La Conquête de l’Amérique : La Question de l’autre’da (Amerika’nın 
Keşfi: Öteki Sorunu) bu yerin XVI. yüzyıldaki haliyle ilgilendiği 
düşünülürse, –Foucault’nun terimleriyle– bir söylemsel olagelişler 
kapsamıdır bu ve ne roman ya da hatırat gibi belli bir türe işaret 
etmektedir ne de dünya işlerinden, kılgıdan, eylemden azade kı-
lınmış metinlere. Çalışmasında mektup, inceleme, tarih gibi farklı 
türden metinleri, Amerika’nın keşfi gibi büyük bir olayla ilgisinde, 
iki kıta insanlarının gösterge kullanımlarının farkı bağlamında okur 
Todorov (1984): Yine Foucault’nun terimlerine tercüme edersek, 
söz konusu genellik, maddi düzeyde etki halini almış bir söylem-
sel oluşumu kuran metinlerden derlenmiş bir genelliktir. Üstelik bu 
genelliğin incelenmesi, Todorov’un Poetikaya Giriş’te söylediklerine 
bakılırsa, araştırmanın çerçevesi içerisinde son derece stratejik bir 
konumda bulunmaktadır. En genel (evrensel) anlamıyla söylem çö-
zümlemesine denk düşen kuramsal çalışma ile düzanlam şerhinin 
ardından gelen, bu makro ile mikronun bir tür hazırlık çalışması 
gibi ortaya çıktığı bir tarihsel projedir elimizdeki ve etik meselelerin 
konuşulacağı alegorik şerhe uzanımı sağlamaktadır; Todorov’un ta-
rihsel projesinin hemen ardından sarf ettiği şu sözleri hatırlayalım: 
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“kendi çağdaşlarıma bugün hepimizi ilgilendiren sorunlar hakkında 
söz söylemek istiyorum (…) hoşgörü ve yabancı düşmanlığı, sömür-
gecilik ve iletişim, ötekinin asimile edilmesi ve öteki ile yüzleşme, 
gizli ya da açık üstünlük duyguları; bu da benim alegorik şerhim.” 
Açıktır ki çalışmanın nihai verimi gibi görünen ve kendi çağdaşları-
nı muhatap alan bu alegorik şerh ancak ve ancak ilgili tarihsel proje-
nin geliştirilmesine bağlı olabilir.

Özellikle vurgulamakta yarar var: Todorov Foucault’cu değildir, 
Todorov’un kuramsal dayanağı Foucault düşüncesi değildir, belki 
dolaysız bir esin durumu bile yoktur ortada. Zaten tam da bu ne-
denle, mesela Edward Said’in Şarkiyatçılık’ı gibi felsefi dayanağının 
Foucault’nun söylem kavramı olduğunu özellikle belirten bir çalış-
ma değil, Todorov’unki örnek seçilmiştir burada. Zira asıl belirleyici 
olan, belli bir dönemde geçerli hale gelen söylemsel yönelimi, söy-
lemsel iklimi yakalayabilmek, tek tek yazarların dönemsel söylemsel 
oluşumlara, olagelişlere öyle ya da böyle katılımlarını tespit edebil-
mektir. Bu bakımdan, Derrida’yı okumuş olduğunu her satırında 
belli eden Barthes’ın durumundansa, Foucault düşüncesiyle gelen 
soykütükçü tarih vurgusunu –doğrudan atıflar olmaksızın– çağının 
söylemsel eğilimi olarak benimsemiş Todorov’un durumu daha an-
lamlıdır. Foucault’nun söylemin denetlenme usulleri arasında andı-
ğı disiplinlerin nasıl çalıştığını mükemmelen ortaya koyan örnek-
tir Todorov. Foucault’nun bir araştırmanın –doğruyu içermesi için 
değil– doğru çizgide sayılması için uyması gereken kurallar toplamı 
olarak gördüğü disiplin, aynı denetleme alanındaki diğer iki ilkeyi, 
yorumu ve yazarı aşan bir mekanizmadır.

Disiplinlerin örgütleniş biçimi, yorum ilkesine olduğunca, yazar il-
kesine de karşı çıkıyor. Yazarınkine karşı çıkıyor, zira bir disiplin bir 
nesneler alanı, bir yöntemler bütünü, doğru kabul edilen bir önerme-
ler mecmuası, kurallar ve tanımlar, teknikler ve araçlar işleyişi olarak 
tanımlanır: bütün bunlar, anlamı veya geçerliliği, bulucusu durumun-
daki kişiye bağlı olmaksızın, onlardan yararlanmak isteyen veya ya-
rarlanabilecek olan herkesin kullanımına açık, bir çeşit ortak sistem 
oluşturur. (Foucault, 1987, s.37) 

Kilit deyişi tekrarlayalım: “bulucusu durumundaki kişiye bağlı 
olmaksızın…” Soykütükçü tarihçilik, bulucusu durumundaki kişiye 
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–Nietzsche, Foucault– bağlı olmaksızın bir çeşit ortak sistem, cesur 
bir deyişle bir söylemsel kamu kurar. Diğer disipliner işleyişler gibi, 
kendisine atıfta bulunulan bir yazarın belirleyiciliğini kat kat aşan, 
kişiye bağlı olmadığı için katılımcılarını dört bir yandan sarıp sar-
malayan bir kamudur bu. Özetle Todorov, pek çok başka düşünür 
ve araştırmacı gibi, 1970’lerden itibaren felsefe ile edebiyatın da da-
hil olduğu tüm beşeri incelemeler alanında doğru araştırma çizgisi 
haline gelecek söylemsel kamunun bir katılımcısıdır. Edebiyat hak-
kındaki söylemin iki bin beş yüz yıllık geleneksel yollarının arasına 
Todorov’un eliyle bir anda dördüncü bir yolun, tarihsel poetikanın 
katılması da bu yeni söylemsel oluşumda, tam da Derrida’nın vaat 
ettiği türden bir şeyin, tüm bir tarihsel-metafizik devre yeniden ba-
kılabilecek uygun bir disipliner tutum imkânının doğduğuna işaret 
etmektedir. 

Buradan yükselen soru şu olacaktır: 1970’leri izleyen kırk beş 
senede bu imkân nelere yol verdi, bu yeni söylemsel olageliş neleri 
oldurabildi? 

Ardıl Dalgalar
Yukarıda işaret edilen imkân hakkında akıl yürütmeye, 

Foucault’nun kısıtlama ve baskı mekanizmaları arasında anlattığı di-
siplini, burada, bizzat onun düşüncesinin karşısına çıkarmadığımızı, 
disipliner bir tutum olarak Foucault’da temel rengini alan söylemsel 
oluşum düşüncesinin salt bir kısıtlama ve baskı mekanizması diye 
tanımlanamayacağını belirterek başlamakta yarar var: Disiplinin 
kısıtlayıcı ve baskılayıcı işlevlerinin yanı sıra olumlu ve çoğaltıcı iş-
levler de taşıdığını hatırlamak ve daha önemlisi Foucault’nun (1987) 
logofobiyle başa çıkmayı sağlayacak söylem çözümleme ilkelerinin –
doğruluk istencimizi sorgulamak, olageliş kimliğini söyleme yeniden 
kazandırmak ve gösterenin egemenliğine son vermenin (s.50)– daha 
baştan, soykütükçülükten beslenen bu yeni söylemsel oluşumun ku-
rucu ilkeleri olduğunu, yani kendisine de dönecek eleştiri gereçlerini 
içererek olageldiğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. 

Kendisini eleştirecek gereçlerle oluşan, yapılanlar ile söylenen-
leri birlikte düşünme iddiasına sahip bu yeni tutumun olumlu ve ço-
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ğaltıcı işlevlerinin neler getirdiğini izlemeyi sağlayacak, dolayısıyla 
buradaki özgül amacımıza gayet uygun iki kılavuz var elimizde: Terry 
Eagleton’ın birbiriyle bağlantılı iki çalışması, Edebiyat Kuramı: Giriş 
ile Kuramdan Sonra’sı. Öncelikle belirtmeli: Her iki kitabın da başlı-
ğında yer alan kuram terimi, Todorov tasnifindeki kuramı kastetmez 
elbette; çeşitli disiplinler arasında bir yerlerde kurulmuş, türü değil 
söylemi, Foucault’cu anlamda kılgıyla birlikte düşünceyi dayanak 
edinen bir kuramı ifade eder. XX. yüzyılda edebiyat alanını bezeyen 
kuramların eksiksiz bir dökümünü sunar Eagleton – fenomenolojik, 
yorumsamacı, yapısalcı, post-yapısalcı, feminist, psikanalitik, post-
kolonyal vs… Ama bunlar çıkış yerleriyle, kökenleriyle (felsefe, dil-
bilim, psikoloji) tanımlanmazlar, bir yandan nasıl bir dünyadan doğ-
duklarıyla, bir yandan da ne yaptıklarıyla, etkinlik alanlarıyla tasvir 
edilirler. Bu nedenle de kuramın bir edebiyat, felsefe ya da psikanaliz 
kuramı olmasının fazla önemi yoktur; dolayısıyla kuramların değil 
topyekûn kuramın bir söylemsel oluşum değeri söz konusudur.

Eagleton (2004), burada söz konusu edilen 1960’lar sonu ve 
70’lerdeki patlamayı kuramın yükseliş dönemi sayar ve bunun dün-
yevilikle ilgisini defalarca vurgular, şu kısımda olduğu gibi:

1970’li yıllar ya da en azından bu on yılın ilk yarısı, toplumsal umut, 
siyasi militanlık ve yüksek kuram yılları oldu. Bu konjonktür rastlan-
tısal değildi: Büyük kuramlar, rutin toplumsal ya da entelektüel pra-
tikler çığrından çıkıp başlarını belaya soktukları ve acilen kendileri 
hakkında yeniden düşünme gereğini hissettikleri zamanlarda ortaya 
çıkarlar. Hatta kuram bir anlamda, bu pratiklerin kendilerini ilk kez 
kendi soruşturmalarının konusu yapmak zorunda kaldıkları andan 
başka bir şey değildir. (…) Kuram, bir pratiğin kendi olanaklılık ko-
şullarını incelemek üzere kendi üzerine eğildiği anda ortaya çıkar. (…) 
militanlık patlaması 1960’lı yılların sonunda edebiyat kuramında ilk 
ortaya çıkışıyla aynı zamanda gerçekleşti. Jacques Derrida’nın çığır 
açıcı eserleri, Fransız öğrenciler kendilerini devlet iktidarıyla çatış-
maya hazırladıkları anda ortaya çıktı. Edebiyatın ne olduğunu, nasıl 
okunması gerektiğini ya da edebiyatın hangi toplumsal işlevlere hiz-
met ettiğini sorgulamaksızın geçiştirmek artık mümkün değildi (…) 
(s.263)

Söylemin kılgısal öğesini, Foucault’nun söyleme bakışta öngör-
düğü cisimsiz maddeciliği, etki halinde olagelen söylemselliği, her iki 
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kitabında da, yukarıdaki alıntıda olduğu gibi mükemmelen serim-
ler Eagleton. Zaten Edebiyat Kuramı’nda son derece bariz bir olgu 
göze çarpar: Foucault düşüncesi, kitapta ele alınan diğer kuramlar 
(yapısalcılık, Derrida veya Lacan düşüncesi vb) arasında bir kuram 
değildir, Eagleton’ın kuram alanında tüm olup bitene yaklaşması-
nı sağlayan temel düşünsel öncüldür. Öyle ki kuramın XX. yüzyıl 
tarihini, bir söylemsel oluşumun tarihi olarak, hızlı ama zengin bir 
soykütüğü halinde buluruz Eagleton’da. Hatta Edebiyat Kuramı’nın 
son bileşeni, “Sonuç: Siyasi Eleştiri” kısmındaki kuramsal yaklaşım, 
edebiyatın ve edebiyat kuramının yeri, dolayısıyla da bunlara yönelik 
uygun bakış biçimi itibariyle bir Foucault evreni tarif eder:

Edebiyat kuramı, yanılsamadır, çünkü göstermiş olduğumu ümit 
ederim ki, başlangıçta kendini felsefeden, dilbilimden, psikolojiden, 
kültürel ve sosyolojik düşünceden farklılaştıracak bir bütünlüğü ya da 
kimliği yoktur, sadece toplumsal ideolojilerin bir koludur (…) Benim 
görüşüme göre, “edebiyatı” insanların zaman zaman çeşitli nedenlerle, 
Michel Foucault’nun “söylemsel pratikler” adını verdiği geniş alandan 
yalnızca bazı yazı türlerine uyguladıkları bir isim olarak görmek ve 
yalnızca belirsizce “edebiyat” olarak etiketlenen türleri değil de tüm 
bu pratikler alanını inceleme nesnesi yapmak en yararlı tavırdır. Bu 
kitapta açıkladığım kuramlara karşı bir edebiyat kuramı değil, bu ku-
ramların ele aldığı nesneleri (“edebiyatı”) içeren ama daha geniş bir 
bağlama yerleştirerek onları dönüştüren farklı bir söylem –ya da bir 
“kültür”, “anlamlandırma pratikleri” de denebilir– getiriyorum. (Eag-
leton, 2004, s.247-8)

Eagleton’ın en yararlı tavır saydığı şey, tüm bir söylemsel pra-
tikler alanını inceleme nesnesi yapmak, birbirine bağlı birtakım so-
nuçlar getirir: İlkin, böyle bir incelemenin yürütülmesi, geleneksel 
disipliner tasnifleri tanımaz; nesne söylem ise, yapılan çalışmanın 
felsefeye, edebiyata, dilbilime, psikanalize… ait olması gerekmez 
artık, zira araştırmanın nereye ait olduğunun sorulması gereksiz-
leşmiştir. Bunun bariz sonucu ise geleneksel disiplinler arasında 
birtakım geçiş bölgelerinin, yeni ara alanların ortaya çıkmasıdır. 
Eagleton’ın yukarıdaki alıntıda önerdiği kültürel pratikler ya da an-
lamlandırma pratikleri deyişleri bu durumun ifadesidir: Herhangi 
bir geleneksel disipline değil bunların çeşitli terkiplerine aday bir 
araştırma, özellikle de pratik, kılgısal bir araştırma. 
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Burada pratikle ne kastedildiğini açmakta yarar vardır, zira ara 
bölgeleri yaratan terkipler tam da bu pratik ilgiden doğmaktadır. 
Şöyle söylüyor Eagleton (2004): 

(…) şimdi biz söylemlerin arasındaki farklılığı, ontolojik ya da yön-
tembilimsel düzeyde değil stratejik düzeyde tartışmaya başladık. Bu, 
ilk olarak nesnenin ne olduğunu ya da ona nasıl yaklaşmamız gerek-
tiğini değil, niçin onunla ilgilendiğimizi araştırmak anlamına gelir. 
(…) Sorun önce belirli kuramsal ya da yöntembilimsel sorunlarla işe 
koyulmak değildir: Sorun önce yapmak istediğimizi belirlemek, sonra 
hangi yöntem ve kuramların amacımıza uygun olduğunu bulmaktır. 
Stratejinizi belirlemekle hangi yöntem ve inceleme nesnelerinin daha 
değerli olduğu önceden belirlenmiş olmaz. İnceleme amacımız bel-
liyse, neyi incelemeye karar verdiğiniz, büyük ölçüde pratik duruma 
bağlıdır.8 (s.254)

Alıntıdaki vurgulamalar metne aittir ama öyle olmasaydı bile, 
buradaki sorunumuzla ilgisinde, tam olarak Eagleton’ın vurguladığı 
sözcükleri vurgulamak gerekirdi. Felsefe, edebiyat, psikanaliz, dil-
bilim… nesnesinin ne olduğunu ve ona nasıl yaklaşması gerektiği-
ni ince ince belirlemek, kesin deyişlerle ortaya koymak zorundadır. 
Ama soru bir niçin sorusu ise nelik ile nasıllığın, geleneksel disipliner 
ilgilerin hükmü yoktur. Çünkü, kılgıyı ilgilendiren bir sorudur, pratik 
bir sorudur bu ve geleneksel disipliner ilgileri bir bakıma hizmetine 
alacak, stratejisi gereği ve stratejisinin gerektirdiği biçimlerde hareke-
te geçirecektir: “kuramsal olarak neyi seçip neyi reddettiğiniz pratik 
olarak ne yapmak istediğinize bağlıdır” (Eagleton, 2004, s.255).

Bir niçin’le, için’le harekete geçmiş, yapmak istediğini verecek 
strateji gereği kuramsal malzemesini yapısalcılıktan, göstergebilim-
den, psikanalizden, yapısalcılık sonrası düşünceden, alımlama kura-
mından… derlemiş bir araştırmada (Eagleton açık fikirlilik diyecek-
tir buna) artık mesleki aidiyetler kadar ve onlarla birlikte kuramsal 
aidiyetler de gereksizleşir. 

Mesleki aidiyetin gerilemesine, fazla uzağa gitmeden doğrudan 
doğruya Foucault örnek verilebilir: Düşünceler ile edimlerin ortak 
tarihini yazmak için harekete geçmiş Foucault düşüncesinin tarih 

8 Vurgulamalar metne aittir.
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mi, bilim tarihi mi, kültür tarihi mi, felsefe mi, sosyoloji mi ürettiği-
ni sormaya gerek yoktur artık; bunların ve belki başka disiplinlerin 
de kesiştikleri bir ara alanda yer almaktadır. Stratejisi gereği nesne-
sinin –söylemin– uzanabileceği her disiplinle ve dolayısıyla her tür 
metinle ilişki kurar – parşömenin geçmişini oluşturan metinlere tür 
sorulmaz, önemli olan o parşömeni onların doldurmuş olmalarıdır. 
Çağdaş felsefede, edebiyat eleştirisinde, tarihte, sosyolojide karşımı-
za çıkan yönelim, yapılacak işin gerektirdiği ara alanları açmak ya da 
zaten mevcutsa o alanları işleyip zenginleştirmek, böyle bir yoldan 
gitmektir artık. 9

Eagleton’ın radikal eleştirmen diye adlandırdığı, yapmak istedi-
ği şeyin stratejisi gereği bir kuram kokteyli oluşturan eleştirmene de, 
yine fazla uzağa gitmeden bizden bir örnek, Nurdan Gürbilek’in Kör 
Ayna, Kayıp Şark’ı verilebilir. Gürbilek’in kitabın başında yer alan 
“Erkek Yazar, Kadın Okur: Etkilenen Okur, Etkilenmeyen Yazar” 
başlıklı yazısı, kabaca “eleştirel kuram, feminist eleştiri, psikanalitik 
eleştiri” üçlüsüyle özetlenebilecek kuram kokteyliyle, Türkçe edebi-
yatta daha önce farkına varılmamış bir motifin, roman okuyan kadın 
roman kişisi motifinin yazardan yazara nüksedişinin merkeze otur-
duğu sağlam bir söylem çözümlemesi örneği sunar. Gürbilek’e ne fe-
minist, ne Frankfurt Okulcu, ne de psikanalist eleştirmen denebilir; 
yaptığı şey bir kuramı uygulamak değildir, Tanzimat sonrasında Batı 
kaynaklı roman türünün benimsenmesinin getirdiği sıkışmayı cinsi-
yet bölüntüsüyle aşmaya çalışan yazarın halini serimlemek, yani tam 
da Eagleton’ın övdüğü türden siyasi bir eleştiri geliştirmektir. Ede-
biyat eleştirisinin 1970’lerdeki büyük hareketlenmeden neler dev-
şirdiğini düşünmeyi sağlayan Gürbilek örneği, cinsiyetler siyasetine 
ait bir semptomu yine siyasi bir bağlama yerleştirirken, Todorov’un 

9 Bir diğer örnek olarak elinizdeki bu yazı da düşünülebilir: Hareket ve varış noktası ede-
biyatta kuramın bugünkü durumunu betimlemek olan bir çalışmanın dil felsefesinden 
Saussure’cü dilbilime, oradan göstergebilimi göstergeler ile dünyanın ilişkisi bakımından 
son derece sorunlu bir disiplin haline getiren Derrida felsefesine, oradan da bu sorunun 
Foucault’da nasıl düşünüldüğüne geçen, yine melez bir çalışma olan Edebiyat Kuramı: 
Giriş’in Foucault’nun önerisiyle ilgisinde nereye denk geldiğine bakarak eleştirinin haliha-
zırdaki durumuna dair sonuçlar çıkartan bir yazı, geleneksel tasniflere göre, ne bir felsefe 
yazısıdır, ne dilbilim, ne göstergebilim, ne de edebiyat kuramı. Bu geleneksel disiplinler ara-
sında kurulmuş ara bölgede üretmek, söylemsel oluşumların meşru araştırma birimi sayıl-
dığı günümüz araştırmaları için, istisna değil, olağan bir durumdur.
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kategorisiyle söylenecek olursa, bir tarihsel poetika işi yapmakta, 
Foucault’ca söylenecek olursa da, söylemsel bir oluşumun kılgıyla 
(Batılılaşmayla, roman yazan Şarklı oksimoronuyla) ilgisini ortaya 
koymaktadır. Artık mesele, en doğru sonuçları verdiğine inanılan 
bir edebiyat kuramının faziletlerini sergilemek değildir.

Ne ki söylemsel oluşumları incelemenin olumlu ve çoğaltıcı işlevi 
her zaman hem olumlu hem çoğaltıcı olmak zorunda değildir, bazen 
salt bir çoğaltım, anlamsız bir üretim fazlası da söz konusu olabilir. 
Eagleton’ın hem 1983 tarihli Edebiyat Kuramı: Giriş’e 1990 civarında 
yazdığı anlaşılan “Sonsöz”ü hem de 2003 tarihli Kuramdan Sonra’sı 
böyle bir durumdan şikâyet eder. Gayet betimleyici bir şikâyettir 
bu. “Sonsöz”de, bütünselleştirici kuramlarla birlikte eyleyen insan 
fikrinin ve geleneksel siyasi kategorilerin terk edilmesi; yapıbozum-
culuğun Anglosakson müritlerinin eliyle, yıkmayı vaat ettiği kanona 
yeniden hayat kazandırması; gerçek ile kurmaca arasındaki farkın 
belirsizleşmesi; yeni tarihselciliğin önerdiği çoğulculuğun benimsen-
mesi; adalet, özgürlük, hakikat gibi geleneksel kavramların reddiyle 
birlikte etik sorgulamanın çaresizliğe düşmesi; belirsiz kapsamın-
dan ötürü başlı başına bir anlamsızlık kaynağı olarak işleyen post-
modernizmin yükselişi; post-kolonyalizmin başkayı gayet Romantik 
yoldan idealize edişi gibi özellikle 1980’lerde sapılan çıkmazların 
ayrıntılı bir dökümü bulunur (Eagleton, 2004, s.264-84). Kuramdan 
Sonra ise büyük ölçüde bu dökümde sayılan meseleleri açımlayarak 
kuramsal dünyanın içinde dönüp durduğu hamster tekerleklerini be-
timler. Kitabın başlangıç yazısı “Amnezi Siyaseti”, siyasi parametresini 
kaybetmiş, yapılanlar ile düşünülenler arasındaki bağı kendi dar ve 
rahat gündelik hayatında ele gelebildiği ölçüde kurma rehavetine ka-
pılmış bir akademik, entelektüel dünya tasvir eder:

Yapısalcılık, Marksizm, post-yapısalcılık ve benzerleri, artık eskisi ka-
dar seksi konular değil. Şimdi seksi olan şey, daha ziyade seksin kendi-
si. Akademinin vahşi sularında, Fransız felsefesine duyulan ilgi, yerini 
Fransız öpücüğüne gösterilen teveccühe bıraktı. Bazı kültürel çevrelerde 
de, mastürbasyon siyaseti Ortadoğu’nun siyasal olaylarından daha fazla 
ilgi çekiyor. Sosyalizm, koltuğunu sado-mazoşizme kaptırmış durumda. 
Kültür kuramı okuyan öğrenciler arasında, beden çok moda bir konu 
başlığına dönüştü; ama üzerinde fikir yürütülen genellikle erotik beden 
oluyor, açlık çeken beden değil. Çalışan değil ama çiftleşen bedenlere 
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odaklanmış yoğun bir merak var. Sessiz sakin orta sınıf öğrencileri, 
vampirizm ve göz oyup çıkarma, siborglar ve porno filmler gibi sansas-
yonel konularda çalışmak üzere sabırla kütüphanelere tıkışıyorlar.
Lateks edebiyatı ya da göbek piercinginin siyasal anlamları üzerinde 
çalışmak, ders çalışmanın eğlenceli olması gerektiği yolundaki o eski 
bilgece deyişi gerçek anlamıyla ciddiye almaktan başka bir şey değil 
aslında. Yani, bu, master teziniz olarak malt viskilerinin lezzetleri üze-
rine karşılaştırmalı bir çalışma ya da tüm gün yatakta pineklemenin 
fenomenolojisini yapmanız gibi bir şey. Böylesi çalışmalar, entelektüel 
akıl ile gündelik hayat arasında, dikiş yeri belli olmayan bir devamlılık 
kurar. (…) Gündelik hayatın tam göbeğine eklemlenmiş durumdalar 
ama onu eleştiriye tabi tutma yeteneklerini yitirmek pahasına. (Eagle-
ton, 2006, s.2-3)

Eagleton’ın şikâyetlerinde, kılgı ile düşünceyi birlikte ele alma-
nın yozlaştığı, düşüncenin tamamen sırra kadem bastığı, kılgıdan da 
geriye sadece bu kapsama haksızca yerleştirilen gündelik işlerin kal-
dığı ve dolayısıyla eleştiriden azade sayısız gündelik hayat ilgisinin 
eleştiri alanını istila ettiği akademik-entelektüel dünyanın eksiksiz 
bir betimlemesi bulunur. Tabii post-kolonyalizm gibi bu istiladan ve 
Batı narsisizminden kendini kurtaran adalar da vardır ama ana sah-
ne, kuramın altın çağının mirasını müflisçe yiyen bu tür bir kültürel 
inceleme yaklaşımıyla kurulmuştur bugün. 

Bir bakıma yapısalcılık ile sonrasının açtığı bağlantılı iki 
imkânın suistimalidir söz konusu olan. Yapısalcılık aynı mantıksal 
işleyişleri sergilemeleri bakımından edebiyat ile gündelik kültür 
ürünleri arasındaki farkı siler, diyelim Algirdas Julien Greimas’ın 
göstergebilimsel dörtgeni Huzur’u okurken ne işe yarıyorsa bir 
pop müzik şarkısının sözlerini çözümlemekte de aynı işi görür ya 
da Tahsin Yücel’in gösterdiği gibi, yine Greimas’ın anlatılar için çı-
kardığı eyleyenler modeli Marksizme de mükemmelen uygulanabi-
lir (Yücel, tarihsiz, s. 104).10 Eagleton’ın tarif ettiği akademik dünya 
için, elitizm ya da yüksek kültür karşıtlığı formuna bürünerek, eşsiz 

10 Lévi-Strauss şöyle söylüyor: “Bizce mitolojik düşüncenin mantığı, pozitif düşüncenin te-
melindeki mantıktan geri kalmaz, hem de aslında ondan pek farklı değildir. Fark entelektüel 
işlemin niteliğinde değil, bu işlemin yöneldiği şeylerin doğasındadır. (…) demir bir baltanın 
taş bir baltadan daha değerli olmasının nedeni, demir baltanın daha ‘iyi yapılmış olması’ 
değildir. İkisi de aynı derecede iyi yapılmış olabilir, yalnız demirle taş aynı şey değildir.” (Le-
vi-Strauss, 1975, s.179-80)



62

Fatma Berna Yıldırım

monograf 2015/4

bir meşruiyet kaynağı olacaktır bu. Yapısalcılık sonrası ise, yukarıda 
Eagleton’ın “Sonsöz”ü özetlenirken sayılan çıkmazların yanında, en 
çok da Foucault’cu söylem kavrayışının kılgıya verdiği yerin suiis-
timaliyle bir meşruiyet kaynağı haline getirilir. Böylece, siyasi an-
lamların üretimini açımlayan eleştiriden boşaltılan yeri kılgı kılığına 
bürünmüş gündelik hayat istila eder – üstelik şu önemli yeniliği, di-
sipliner ara alanların açılmış olmasını da yedeğine alarak… Edebiyat 
alanında sıkça karşılaşılan kolaycı araştırmalardan, seçilmiş bir ku-
ramın bir veya birkaç yapıta uygulamasından ibaret çalışmalardan 
farklı bir şey söz konusudur. Elbette diyelim Propp’un kuramını veya 
yapıçözümcü eleştiriyi masallara ya da edebiyat metinlerine sonsuza 
kadar uygulamak mümkündür, ama kendi içinde zararsız bir eğilim-
dir bu, olsa olsa gereksiz bir emek kaybı olarak görülebilir. Ancak 
Eagleton’ın şikâyet ettiği diğer eğilim, edebiyatı da gündelik işler ara-
sına katıştıran ve yapmak istediği siyasi gerekçeler içeren herhangi 
bir şey olmaksızın her disiplinden, her kuramdan malzeme devşi-
ren araştırma eğilimi, tahripkârdır: Yapısalcılık ve sonrasının açtığı 
büyük melez eleştiri alanlarını züppelik fuarlarıyla doldurur. İki bin 
beş yüz yıllık dil felsefesini, devasa bir tarihsel-metafizik devri, bü-
tün bir felsefi söylemi yerinden oynatan sahiden radikal bir düşünce 
imkânını heba eder.

Bu durumda, neyin değerli olduğu apaçık bellidir: Disiplinle-
rin melezlenmesine, tarihsel metafiziğimize, dünyevi bir niçin so-
rusuyla ve bu sorunun gerektirdiği dikkatli stratejiyle eklemlenen 
araştırmalar. Derrida’nın metin dışı yoktur önermesi metnin dışında 
olmadığına göre dünyayı tahrip etmek serbesttir anlamına gelmez, 
tersine dünyanın kırılganlığına, dolayısıyla onu kuran metinselliğe 
sonsuz bir dikkat ve özen göstermek gerektiğine işaret eder. Keza, 
bunca söylemsel belirlenmişlik içerisinde hâlâ pırıl pırıl parlayan bir 
imkâna, özgürlük imkânına gönül vermiş Foucault da bu kıymetli 
şeyin, hapishanelerimizin panayır yerine çevrilmesi için kullanılma-
sını değil, söylemsel kapatılmalarımızı gereğince eleştirmek gibi bir 
siyasi eylem için harekete geçirilmesini öngörür. Değerli eleştiri, me-
tinlerle ya da söylemlerle dünyayı inşa ediş biçimlerimizin siyaseten 
ne anlama geldiğini söyleyebilen eleştiri olsa gerektir. 
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Öz
Bu çalışmada, postyapısalcı edebiyat kuramı açısından metnin, okurun ve oku-
manın tekilliği arasında nasıl bir ilişki olduğu açımlanmaya çalışılacaktır. Bu 
açımlanma girişiminde öncelikle metinlerarası ilişkiler yoluyla metnin tekilliği 
irdelenecektir. Bir metnin metinlerarası ilişkiler yoluyla nasıl kurulduğu tartı-
şılacaktır. Metinlerarası ilişkiler aracılığıyla metnin tekilliği tartışıldıktan sonra 
ikinci olarak, metnin ve okumanın tekilliği arasındaki ilişki incelenecektir. Çün-
kü metnin ve okumanın tekilliği arasında kurulan ilişki, her okuma edimiyle 
birlikte okurun tekilliğine olanak sağlar; okuma ediminin kendisi her okur tara-
fından farklı bir şekilde sürekli olarak yeniden deneyimlenir. Bu deneyim, yaşa-
mı dönüştürmede açığa çıkan “oluş” gücü üzerinden düşünüldüğünde, metnin 
ve okurun tekilliğine dair yeni bir düşünce tarzı ortaya konulabilir. Bu çalışma-
da, metnin, okurun ve okumanın tekilliğinin, yaşamın özgürleştirici bir biçimde 
deneyimlenmesi ve olumlayıcı açıdan kavranmasında ne işe yarayabileceğinin 
gösterilmesi amaçlanmaktadır.

Anahtar kelimeler: Metnin tekilliği, okurun tekilliği, postyapısalcılık, okuma, 
yaşamın yeniden deneyimlenmesi.
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The Singularity of Text, Reader and Reading 
in Poststructuralist Literary Theory

Abstract
In this article, the relationship between the singularities of the text, the reader 
and the reading will be tried to explain from the point of view of the poststruc-
turalist literary theory. In this attempt, first, the singularity of the text will be 
examined through the intertextual relations. It will be discussed how a text is 
constituted by intertextual relations. After the discussion of the singularity of 
the text through intertextual relations, the relationship between the singularity 
of the text and the reading will be examined. Because, the relationship that es-
tablished between the singularity of the text and the singularity of the reading 
will cause the singularity of the reader through every act of reading; the act of 
reading itself would continually be experienced by each reader differently. This 
experience, when considered as the power of “becoming” that appears in the 
transformation of life, could create a new style of thought about the singularities 
of the text and the reader. In this study, it is aimed to show how the singularities 
of the text, the reader and the reading could function with regard to the experi-
ence of life in a liberating way and comprehending of it in an affirmative mood. 

Key Words: The singularity of text, the singularity of reader, poststructuralism, 
reading, anew experience of life.

Giriş
Postyapısalcı edebiyat kuramı 1960’ların sonlarına doğru açı-

ğa çıkan postyapısalcı düşünce içinde ele alınan düşünürlerin ede-
bi yaklaşımları arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları sistemli bir 
şekilde tartışmaya açar. Bu tartışma girişiminde genel olarak temel 
alınan düşünürler, çalışmalarında postyapısalcı edebiyat kuramının 
başlıca özelliklerini de ortaya koyan Julia Kristeva, Roland Barthes, 
Jacques Derrida’dır. Bu düşünürleri bir araya getiren en önemli yer-
lerden biri ise Tel Quel grubudur. 1960 ve 1983 yılları arasında Tel 
Quel ismiyle basılan ve etkili bir dergi olan Tel Quel dilde, dilin ço-
ğulluğuyla ilişkili meseleler üzerine odaklanmış; sabit anlama karşı 
radikal dil ve yazı nosyonları üzerinde durmuştur. Postyapısalcı ede-
biyat kuramı içerisinde değerlendirilen düşünürlerin ortak paydaları 
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bu sorunsallarla şekillenmiştir. Postyapısalcı edebiyat kuramı kav-
ramsallaştırması da bu sorunsallara odaklanmak ve onlar tarafın-
dan açığa çıkarılan mefhumları tartışmak için kabul edilen bir kav-
ramsallaştırmadır. Örneğin, bu sorunsallar bağlamında Kristeva ve 
Barthes, dil ve metin üzerinden sabit anlama karşı çıkmış, diğer bir 
ifadeyle Tanrı-yazar’a (metin ve okuyucu arasındaki anlam akışını 
kontrol eden öncü yazara) karşı türlü metinlerin birbirleriyle iç içe 
geçtiği çoğul nitelikte bir metin düşüncesini ileri sürmüşlerdir. Her-
hangi bir metnin çok boyutlu bir alıntılar ağı olarak inşa edildiğini 
vurgulayarak durağan bir metin anlayışından ziyade sürekli kendi 
tekillikleriyle yeniden üretilen bir metin anlayışını savunmuşlardır. 
Bu anlayış içinde metne ilişkin yorumların sürekli çoğalması olum-
lanmaya çalışılmış; hiçbir yorumun en son ve doğru yorum olmadığı 
savı ön plana çıkmıştır. Benzer bir şekilde, Derrida da metin, dilin 
olumsallığı ve okuma arasındaki ilişkiye odaklanmıştır. Okumanın 
metne yönelik getirebileceği nihai bir yanıtı olmadığına vurgu ya-
parak metnin ve okumanın tekilliğinin sürekli olarak başkalığa açık 
olduğunu belirtmiştir. Her üç düşünür de metin, okuma, okur ve 
yazar düşüncesine yönelik farklı, fakat birbirleriyle yakın ilişkide 
olan yaklaşımlar geliştirmişlerdir. Bu çalışmada da, bu düşünürlerin 
edebiyata dair sundukları yaklaşımlar tekillik kavramıyla bağlantılı 
bir şekilde tartışmaya açılacaktır. Özellikle metnin, okurun ve oku-
manın tekilliğinin bu düşünürler tarafından nasıl ele alındığı göste-
rilmeye çalışılacaktır. Bunun yanı sıra, Gilles Deleuze’ün kuramsal 
yaklaşımından hareketle, edebiyat alanında, metin, okur ve okuma 
arasındaki etkileşimin bizlere nasıl başka yaşamlar sağlayabileceği 
sorunsalı üzerinde de durulacaktır. Bunun için edebiyata işlevsel 
bir rol atfedilerek, onun gücünün yaşamın olumlanmasında bizlere 
ne şekilde katkı sağlayıcı bir rol sunduğu tartışmaya açılacaktır. Bu 
çalışmanın en önemli meselelerinden biri metnin, okurun ve oku-
manın tekilliğini salt yazının sınırları içinde tartışmak değil; aynı 
zamanda bu sınırları aşarak yazının ötesine genişleyen ve yaşamın 
içine doğru yönelen bir duygular alanını da açığa çıkarmaktır. Baş-
ka yaşamların ve oluşların keşfedilebileceği var olana karşı yeni bir 
dünya yaratmaktır. Mario Vargas Llosa ve Carlos Fuentes’in (2014) 
belirttikleri gibi “iyi edebiyat, gerçek edebiyat, her zaman yıkıcı, bo-
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yun eğmez ve asidir: Var olana bir meydan okumadır” (s.27). Tam da 
yaşamın yeniden yaratılması için farklı olma arzusuyla gerçekleştiri-
len bir meydan okuma…

Metinlerarası İlişkiler Yoluyla Metnin Tekilliği
Metinlerarasılık kavramı Kristeva’nın 1960’lı yılların ikinci ya-

rısından sonra postyapısalcı eleştiri alanında, bir metnin başka me-
tinlerle kurduğu ilişkileri, bir metnin sürekli olarak başka metinle-
re açık olduğunu ve her metnin aynı zamanda başka metinlere yer 
vererek belirdiği olgusunu göstermek için kullandığı bir kavramdır. 
Kristeva bu kavramla, bir metnin daha önce var olan metinlerden 
hareketle inşa edildiğini vurgular ve yazarların metinlerini önceden 
var olan metinlerden derlediğinin altını çizer. Kristeva’ya göre me-
tinler, diğer metinlerin yinelenmesi ve derlenmesiyle biçimlenir. “Bir 
metin, diğer metinlerden bir takım sözcelerin alındığı metinlerin bir 
yer değiştirmesi ve dönüşümüdür, verili bir metnin uzamındaki bir 
metinlerarasılıktır” (Kristeva, 1980, s.36). Metinlerarasılık olgusuyla 
metin, başka metinlere ait gösterge dizgelerinin yeniden dağıtıldı-
ğı devingen bir uzam olarak kavranır. Bu devingen uzamda metin, 
daha önceki metinlerin bir dizilimi, bir alıntılar mozaiği olarak açığa 
çıkar. Her metin bir diğer metni dönüştüren ve onu kendine katan 
bir alıntılar mozaiği olarak inşa edilir (Kristeva, 1986, s.37). Mozaik 
aslında çeşitli parçaların bir araya getirilmesidir, parçaların birbirle-
rine tutturulmasıdır. Bir yazar başka bir yazarın metninden parçala-
rı kendi metninin bağlamında kaynaştırarak, bu parçaları ilişkili bir 
şekilde birbirleriyle tutturarak metnini yeniden yazmaktadır.

Metinlerarasılığın yaratılmasıyla bir metin, başka metinlere ait 
gösterge dizgelerinin yeniden dağıtıldığı, başka metinlere ait parça-
ların yeniden açığa çıktığı bir değiş tokuş yeri olur. Metin farklı gös-
terge dizgelerinin yeniden dağıtılmasıyla yeni bir metnin üretimine 
olanak tanır. Başka metinlere ait unsurların yeni bir bağlama dönüş-
türülmesiyle yeni bir metni açığa çıkarır. Dolayısıyla metinlerarası-
lık düşüncesi, bir metnin sımsıkı bir biçimde kapalı ve kendi ken-
dine yeten bir bütün olarak var olmadığını ve metnin referanslarla, 
alıntılarla ve her türlü başka etkilenmelerle diğer metinlere açık ol-
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duğunu, diğer metinlerle ilişkili olduğunu belirtir (Still ve Worton, 
1990, s.1). Metin, metinlerarasılık mefhumuyla etrafa çeşitli etkileri-
ni saçar ve bütün diğer metinleri etkiler. Bütün metinler, Barthes’ın 
(1977) vurguladığı gibi, “kendileri de bir başka metnin ara-metni 
olduğundan dolayı, metinlerarası olana aittirler” (s.160).

Metinlerarasılığın her yazı kılgısına özgü değişmez bir özellik 
olduğunun, hiçbir metnin daha önce yazılmış başka metinlerden ba-
ğımsız olarak yazılamayacağının (Lesic, 2005, s.2), açık ya da kapalı 
bir biçimde her metnin daha önce yazılmış olan metinlerden izler 
taşıdığının, önceki metinleri anımsattığının vurgulanması önemli-
dir. Çünkü yazı, önceki sonsuz metinler alanından aldığı parçalardan 
yola çıkarak, onları anlatısal söz dizimde çizgisel olarak bir bütün 
oluşturabilecek biçimde uç uca ekleyerek yeni bir metin ortaya çı-
karır. Kristeva’ya göre metinlerarasılık, bir metnin önceki bir metni 
yinelemesi değil, sonsuz bir süreç, metinsel bir devinimdir. Metin-
lerarasılık başka metinlere ait unsurları taklit etmek ya da onları ol-
duğu gibi yeni bir metne sokmak işlemi değil, bir “yer ya da bağlam 
değiştirme” işlemidir (Aktulum, 2007, s.43). Yer/bağlam değiştirme, 
yani metinlerarasılık, bir gösterge dizgesinden başkasına geçmeyi ya 
da dizge değiştirmeyi ifade eder (Kristeva, 1984, s.60). Bu değişim 
sürecinde her gösterge etkinliği çeşitli gösterge dizgelerinin, diğer 
bir ifadeyle metinlerarasılığın bir alanına dâhil olur. Ferdinand de 
Saussure’ün dile dair geliştirdiği kavramsal çerçevesinde vurguladığı 
gibi, gösterenlerin farklı bağlamlarda başka gösterenlere göndermesi 
gibi, metinler de farklı bağlamlarda başka metinlere göndermede bu-
lunur. Bu gönderme aracılığıyla metinler yeni anlamlar kazanır. On-
lara ait unsurlar yeni bir bağlam içerisinde yeni anlamlara sahip olur.

Bununla birlikte metinlerarasılık, metni eski alıntıların yeni 
bir “örgüsü” olarak işler. Barthes’ın (1977) bize hatırlattığı gibi, me-
tin kelimesi “bir kumaştır, dokunmuş bir örgüdür” (s.159). Metin 
düşüncesi ve dolayısıyla metinlerarasılık da daha önce yazılan ve 
daha önce okunan ipliklerden -sözcüklerden- örülü bir kumaştır.2 

2 “Metin demek, kumaş demektir; ama bu güne kadar bu kumaş, bir ürün, yapılıp bitmiş 
bir kumaş olarak ele alınmış, arkasında, iyice gizlenmiş ya da hafifçe örtülmüş bir anlamın 
-gerçekliğin- bulunduğu düşünülmüştür. Fakat bugün kumaşın kendisine odaklanıyoruz, 
metnin kendini üretmesi, yaratması, harfleri sürekli olarak birbirlerinin arasına, içine karış-
ması düşüncesi üzerinde duruyoruz…” (Barthes, 2007, s.140).  
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Bu örme işlemi, farklı ipliklerin birbirine düğümlenip çözülmesiyle, 
bir kumaşın/metnin parçalarının yırtılıp, başka bir kumaşın/metnin 
parçalarından yeni bir kumaşın dokunması işlemiyle gerçekleşmek-
tedir. Bu işlem, Kristeva ve Barthes için metnin yıkılması ve ardın-
dan yeniden kurulması işlemidir. Yıkılma ve yeniden kurulma işle-
mi sırasında metinlerin yeri, sırası değiştirilir, ele alınan metinden 
önce ya da metin çevresinde var olan parçalar yeni bir metne eklenir 
(Aktulum, 2004, s.149). Başka metinlere ait parçalar bir tür “yama”, 
montaj işlemiyle pek çok başka metne aktarılır. Barthes (1992), Bir 
Aşk Söyleminden Parçalar kitabında bu işlemi şu şekilde açıklar:

Bu aşk öznesini oluşturmak için, değişik kökenlerden parçaları “bir 
araya” getirdik. Kimi düzenli bir okumadan, Goethe’nin Werther’inin 
okunmasından geliyor. Kimi ısrarlı okumalardan (Platon’un Şöleni, 
Zen, ruhçözümleyim, kimi Gizemciler, Nietzsche, Alman lied’leri). 
Kimi rastlantısal okumalardan geliyor. Kimi dost konuşmalarından. 
Kimi de kendi yaşamımdan (s.13).

Metinlerarasılık söz konusu olduğunda, bir metin başka me-
tinlerle ya da başka söylemlerle ilişki kurar ve her metin içerisinde 
başka metinlere ya da söylemlere yer vererek bir “çokseslilik” oluştu-
rur. Metin, Barthes’ın aktardığı gibi, çoğul bir uzam, içerisine birçok 
girişten geçerek varılabilen bir açıklık yeri, bir çokseslilik alanıdır:

Artık biliyoruz ki, metin tek bir “tanrıbilimsel” anlamı (Tanrı 
konumundaki yazarın “mesaj”ını) ortaya koyan bir sözcükler dizisi 
olmayıp hiçbiri de özgün olmayan çeşitli yazıların karışıp çarpıştı-
ğı çok boyutlu bir uzamdır. Metin, kültürün sayısız kaynaklarından 
alınma alıntıların bir dokusudur (Barthes’tan aktaran Culler, 2008, 
s.97).

Herhangi bir metin, yukarıda da belirtildiği üzere, çok boyut-
lu/sesli bir alıntılar dokusu olarak inşa ediliyorsa, bitmiş ve belirli 
bir biçemle belirlenmiş bir metin anlayışından söz edilemez. Çünkü 
metin, metinlerarası olması sebebiyle başka metinlere ait unsurların 
yeni bir bağlama dönüştürülerek sürekli yeniden üretilmesidir. Met-
nin, metinlerarası ilişkiler açısından kavranması, metne anlamını 
bildirmeye olanak sağlayacak bir düzen ve bütünlük dayatma kay-
gısının da etkisini zayıflatır. Bu kaygı Barthes’ta, metne hiçbiri ke-
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sinlikle en önemli olduğu söylenemeyecek pek çok girişten herhangi 
birisinin kullanılarak girilmesi düşüncesiyle giderilir.

Barthes’a göre, bir metnin, Tanrı-yazarın3 mesajı değil de tür-
lü metinlerin birbirleriyle karıştığı bir alan olarak görülmesi yaza-
rın açığa çıkarmak istediği söylemsel bütünlük arzusunu parçalar. 
Çünkü bir metin diğer metinler arasından ve onlarla ilişki içinde var 
olur. Dolayısıyla, edebi bir metni okumak onu diğer söylemlerle iliş-
kili olarak anlama sahip olan linguistik bir olay olarak düşünmeyi 
gerekli kılar (Culler, 2007, s.33). Bu durum, yazarı dil sistemi içeri-
sinde önceden var olan imkânların bir derleyicisi ve düzenleyicisi 
rolüne yerleştirir. Böylelikle, yazarın metninde icra ettiği kelimele-
rin anlamı yazarın sahip olduğu eşsiz bilinçlilikten kaynaklanmaz, 
bunun yerine, dil sistemi, hatta kültür sistemi içerisindeki konu-
mundan kaynaklanır. Yazarın kullandığı her kelime, sözcük, cümle, 
paragraf ya da tüm metnin kendisi sahip olduğu anlamlarını, üretil-
diği dil sisteminden alır (Allen, 2000, s.14). Dolayısıyla bu durum, 
metnin üretim ve okuma algılayışını değiştirir; metindeki anlam 
akışını kontrol eden öncü yazar nosyonunu etkisiz kılar. Metni ya-
zar tarafından belirli anlamlarla donanmış bir kendilik olarak kabul 
etmek yerine, anlamın çoklu imkânlarıyla çevrelenen kelimelerin ve 
metinlerin bir alanı olarak, yani çok boyutlu bir alan olarak görmeye 
olanak sağlar. Barthes’ın (1977) söylediği gibi:     

Artık biliyoruz ki metin tek bir “teolojik” anlamı (Yazar-Tanrı’nın 
“mesajı”) ortaya koyan bir kelimeler dizesi değildir, hiçbiri özgün ol-
mayan, türlü yazıların birbirleriyle harmanlandığı ve çarpıştığı çok-
boyutlu bir alandır. Metin sayısız kültür merkezlerinden alınan bir 
alıntılar silsilesidir (s.146).

Edebi metin, metinlerarasılık yaklaşımı devreye sokulduğunda 
gerçekten de artık saf ya da yalıtılmış olarak düşünülemez. Alberto 
Manguel’in (2012) de ifade ettiği gibi, hiçbir edebi metin bütünüyle 

3 Burada Tanrı-yazar kavramıyla kast edilmek istenen şey şudur: “Anlatıcı, kişileri yaratan, 
onlara tepeden bakıp hükmeden, onlar hakkında her şeyi bilen, onlarla birlikte her yerde var 
olan, onların düşünce, duygu ve izlenimlerini okuyan, kişileri hakkındaki bu bilgileri nasıl 
edindiği konusunda roman içinde bir açıklama yapmayan bir anlatıcıysa o zaman, ortada 
“tanrısal” (yani “yaratıcı’ya özgü) bir bakış açısı var demektir (Rifat, 2012, s.20).
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özgün, tam anlamıyla yalıtılmış değildir; her edebi metin kendinden 
önceki metinlerden, alıntılardan ve başkaları tarafından yaratılarak 
tahayyül ve kullanım yoluyla dönüşüme uğrayan söz dağarcıkların-
dan ya da söylemlerden kurulur (s.119). Edebi metin yalnızca, anlam 
ve manaların daha önceki bir metinden türetildiği önceki söylemle-
rin parçası olarak düşünülebilir (Hutcheon, 2004, s.126). Dolayısıyla 
söylemler, metinlerarasılığın yaratılmasıyla kendi içine kapanmak-
tan ziyade farklı alanlara açılır. Farklı söylemlerin içerisinde yer alır 
ve sürekli olarak başka söylemlere göndermede bulunur. Bir metnin 
içerisinde farklı söylemlere göndermede bulunan bir çokseslilik, ço-
kanlamlılık niteliği oluşur.

Bunun yanı sıra, metnin çoksesliliği, çokanlamlılığı metinlera-
rasılığın tek sonucu değildir. Evet, bir metin pek çok farklı metinden 
oluşan bir çokluktur. Bir metin, kendi kendine yeten ve kapalı bir 
yapı değildir; onun açık seçik tanımlanmış sınırları yoktur. Postya-
pısalcı edebiyat kuramcılarının vurguladıkları gibi, bir metin dışa 
açılan çoğul bir nosyona işaret eder (Fusillo 2012, s.124); yani, diğer 
metinlerden unsurları içerisinde barındırır. Bu nedenle, diğer me-
tinlerle bir “ilişkiselliği” de mevcuttur. Metinlerarasılık düşüncesi 
“ilişkisellik” kavramının da ön zeminini oluşturur (Martin, 2011, 
s.148). Çünkü verili bir metinde başka metinlerden alınmış ayrı 
sözceler birbirleriyle kesişir. Tek bir metin içerisinde metinlerarası 
etkileşimler meydana gelir. Başka bir ifadeyle, herhangi bir metin 
diğer metinlerle kurduğu ilişkilerden -aktarımlardan, referanslar-
dan vb.- oluşur. Her ilişkinin oluşumu da bir farklılığı yaratır. Met-
nin ilişkiselliği metnin farklılığını, yani metnin tekilliğinin bir ön 
koşulunu meydana getirir. Çünkü her fark bir yinelemedir ve her 
yineleme de metnin yazımı açısından onun tekilliğine gönderme-
de bulunur. Dolayısıyla, metinlerin kombinasyonunun eşsiz olduğu 
vurgulanabilir. Metinler, farklılık olarak tekrarlanabilen bir farklılı-
ğın içinde gezinir; onlar yalnızca farklılığın içerisinde vuku bulur. 
Metin, içinde barındırdığı “çoklukla”, bir arada kurduğu “ilişkilerle” 
ve ortaya çıkardığı “farklılığıyla” tekil bir metindir. Tekil metinlerin 
açığa çıkardıkları çokseslilik ve diyalog ortamı okuyucuya sonsuz bir 
yorum ve okuma alanı sağlar. Bu sonsuzluk, okuyucuya metnin fark-
lı kapılarından girmesine imkân tanır, okuyucu için çok-anlamlı bir 
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alan açar. Postyapısalcı edebiyat kuramında söz konusu olan metnin 
belli bir anlamdan yoksun olması değildir, her yeni okumada gide-
rek daha da çoğalan bir anlamlar alanının açılmasıdır. Fakat oku-
yucu için açılan bu anlamlar alanı tam olarak nasıl tanımlanabilir? 
Metnin okuyucuya sınırsız bir okuma ve yorum alanı açması tam 
olarak ne anlama gelmektedir? Açıkçası metnin tek bir doğru anlamı 
ya da hakikati olmamasına karşın, metnin sonsuz sayıdaki doğru an-
lamlarından ya da hakikatlerinden, diğer bir ifadeyle metnin sonsuz 
sayıdaki yorumlarından ne ölçüde söz edilebilir? Bu yorumlardan 
herhangi birinin diğerinden daha iyi/doğru olduğundan nasıl bah-
sedilebilir? Daha da önemlisi, metnin hangi yorumları ne şekilde 
işimize yarayabilir? Metnin yorumları işlevsel bir şekilde nasıl irde-
lenebilir? Bu soruların yanıtları, metin ve okur arasında yürütülmesi 
gereken bir tartışmayla açıklanmaya çalışılacaktır. Çünkü bir metnin 
yorumu ve anlamı salt metin içinde vuku bulmaz. Metin ve okur ara-
sındaki etkileşimle ortaya çıkar. Bu hususta, Yıldız Ecevit’in (2014) 
de belirttiği gibi “anlam metin ile okuyucunun ortak etkinliğinin bir 
ürünüdür; her okur kendi anlamını kendi üretir ve bu yaratıcı bir 
edimdir” (s.80).

Metnin Yorumu ve Okurun Tekilliği
Bir metnin yorumu pek çok farklı şekilde gerçekleşebilir. Me-

tinlere yönelik her bir yorum birbirinden farklı bir biçimde ortaya 
çıkabilir. Yorum, potansiyel olarak sınırsız bir uzama işaret eder. Bu 
uzam içerisinde okuyucu, yazarın niyetlerinden bağımsız bir şekilde 
sonsuz sayıda yorum icra edebilir; metinle kendi etkileşimi sonu-
cu sonsuz sayıda yorum sahneye koyabilir. Metnin anlamı, okuyucu 
tarafından sahneye koyulan bu yorumlarla sürekli yeniden üretilir. 
Metin, yazar tarafından üretilme anının dışında, okur tarafından 
da sürekli yeniden üretilebilmektedir. Kristeva’nın belirttiği gibi, bir 
metin, üretkenliği simgeler; yalnızca bitmiş bir çalışmanın ürünü 
değil ama metnin üreticisi ile okurun buluştuğu bir üretimin oluş-
ma alanıdır (aktaran Rifat, 2008, s.51). Dolayısıyla bir metin, okuyu-
cuyla sürekli bir üretim ilişkisindedir. Okur, okuma edimi sırasında 
metni sürekli yeniden yazar ya da diğer bir ifadeyle, metni yeniden 
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yaratır.4 Bu yaratım süreci, farklı okurlarda farklı şekilde ortaya çı-
kabileceği gibi aynı okurda da her okumayla birlikte farklı bir biçim-
de tezahür edebilir. Metnin anlamı, metin ve okur arasında cereyan 
eden ortak etkinliğin bir ürünü olarak görülebilir. Bu etkinlikte her 
bir okur metinden kendi anlamlarını kendi edimiyle üreterek met-
ni çoğul kılar. Metnin çoğul anlamları okuyucunun aktif ve sürekli 
katılımıyla oluşan yorumlarla ortaya çıkar. Bu yorumlar da yeni bir 
metin olarak adlandırılabilir. 

Aslına bakılırsa, herhangi bir edebi metin okura açıktır ve onun 
nesnel bir içeriği yoktur. Barthes’ın (2009) ifade ettiği biçimiyle, 
“metni kurmak yoktur: her şey durmamacasına ve birkaç kez anlam 
taşır, ama yetkisini büyük bir sonuç bütününe, son bir yapıya bırak-
madan yapar bunu” (s.132). Barthes’a göre metin, son bir yapıya ula-
şılmadan sürekli olarak her okumayla birlikte yeniden yazılır. Okur 
da hiçbir sonuç yaratmadan metne istediği anlamı özgürce aktarır. 
Bu nedenle metin, yazarın nihai anlam yapılandırma çabasından ba-
ğımsız olarak işler. Metne okurun aktif katılımıyla beraber, metnin 
asli anlamını bildirmeye olanak sağlayacak bir düzen dayatma kay-
gısından çıkılır. Barthes’ın söylediği gibi, “okuyucunun doğumu” asli 
anlamın kaynağı ya da son söz sahibi olarak görülen “yazarın ölümü-
nü” izler.5 Ya da diğer bir ifadeyle, okuyucunun doğumu metinlerin 
gerisindeki yazarın ölümü pahasına gerçekleşir (Castle, 2007, s.156).

Öyle ki, yazarlara odaklı, yazarların ne anlatmak istemiş ola-
bileceğine dayalı bir metin düşüncesinden ziyade, okuyucunun ön 
planda olduğu açık yapılı metinler okuyucuya sonsuz sayıda okuyuş 
olanağı sağlar. Umberto Eco’nun (2000) Açık Yapıt kitabında vurgu-
ladığı gibi, her sanat yapıtı, her biri onu, belirli bir gözlem, zevk ve 
bireysel icraya göre yeniden yaşatmaya götüren sonsuz sayıda olası 
okuyuşa imkân tanır (s.88). Eco, bir sanat ürününün yoruma açık 
olduğu görüşünü ileri sürerek, okuyucunun, metni sürekli bir açık-
lık olanağı olarak görmesi gerektiğini vurgular. Bir sanat ürününün 

4 Bu yaklaşıma göre “metnin anlamı bir nesne değil bir uygulamadır. Eser ve okur arasındaki 
sürekli bir gidiş gelişten doğar ve böylece okuma edimi, ötekinden (metinden) kendi verdiği 
tepkiyi başkalaştırılmış ve yabancılaştırılmış bir biçimde geri aldığı bir projedir” (Eagleton, 
2012, s.190).
5 Barthes’a göre, yazarın sadece okur adına değil, aynı şekilde metin adına da öldüğü ifade 
edilmelidir.
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tekillikleri bozulmaksızın pek çok farklı şekilde yorumlanabilece-
ğini ve sonsuz bir okumalar zincirini içinde barındırdığı ölçüde de 
aralıksız bir “açıklık olanağına” sahip olabileceğini belirtir. Bu açık-
lık olanağı içinde okuyucu, metinden sürekli yeni anlamlar çıkarır. 
Okumanın çoğulluğuyla metinden çıkarılan anlamların çoğulluğu iç 
içe geçer. Anlam yazarın niyetiyle kurulan metnin içerisinde değil, 
okumayla kurulan metin-okur etkileşimiyle gerçekleşir. Okumayla 
birlikte hiçbiri ötekinin üstünde olmayan, hiçbirinin kesinlikle en 
önemli olmadığı sonsuz sayıda yorumlar ya da anlamlar çoğulluğu 
ortaya çıkar.6 Burada anlam, hiçbir zaman bir karar ilkesine göre ha-
reket etmez. Ayrıca Blanchot’nun da belirttiği gibi, edebi bir met-
nin anlamının hepsine ulaşmak da hiçbir zaman mümkün değildir 
(Lechte, 2008, s.270). Anlam yeniden okumayla birlikte, herhangi 
bir karar ilkesine tabi olmadan sürekli bir değişim ve çeşitlilik gös-
terir. Bu nedenle, anlamı açığa çıkaran “okuma olayı”, metnin kendi 
çeşitliliği içinde yeni anlamların oluşturulmasında, metindeki an-
lamların farklılığının, çeşitliliğinin veyahut çoğulluğunun kavran-
masında önemli bir rol edinir.

Okuma Olayı  
Bir metnin her okunması onun tekilliğine dair oluşturulan yeni 

bir yanıtı içerir. Bir metin her okunduğunda, ona yönelik -çok az 
da olsa- bir farklılık her daim açığa çıkar. Metnin tam bir tekrarı 
asla vuku bulmaz, çünkü okuyucu ve okumanın yer aldığı bireysel 
ve kültürel bağlamlar sürekli olarak değişir. Nasıl ki metinler farklı 
bağlamlarda farklı anlamlara sahip olabilirse, bireyler de farklı bi-
reysel ve kültürel bağlamlar içerisinde metinleri her okumalarında 
farklı anlamlar edinebilirler. Kendi dünya görüşleriyle, kültürel ve 
toplumsal deneyimleriyle ya da kendi tarihleriyle okuma edimi ara-

6 Barthes’ın (2009) da ifade ettiği gibi, “okumak anlamlar bulmak, anlamlar bulmak da on-
ları adlandırmaktır; ama bu adlandırılmış anlamlar başka adlara doğru gider; adlar birbirini 
çağırır, toplanır ve bu topluluklar yeniden adlandırılmak ister: adlandırırım, bir kez daha, 
bir kez daha adlandırırım: böyle geçer metin: oluşum içinde bir adlandırma, yorulmak bil-
mez bir yaklaştırma, düzdeğişmecesel bir çalışmadır: Çoğul metin göz önüne alınınca, bir 
anlamın unutulması kusur olarak görülemez öyleyse.” (s.131). 
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sında açık ya da zımni bir ilişki kurarlar ve bu ilişki vasıtasıyla oku-
dukları metinlerden pek çok farklı anlamlar çıkarırlar. Hatta oku-
yucunun bir metni yüksek sesle okumasının, o metni başkasından 
dinlemesinin ya da sessiz bir şekilde sadece zihniyle takip etmesinin 
bile o metinden çok farklı anlamlar çıkarmasında katkı sağlayıcı bir 
süreç olduğu ifade edilmelidir. Metnin her okunuşu aynı anda ger-
çekleşen ve her zaman birbiriyle uyum içinde olmayan pek çok farklı 
eylemlilik türünü içerir. Okuma, kendisine özgü zaman ve mekân 
içinde gerçekleştiğinden dolayı ona yönelik eylemlilik türü de her 
daim çeşitlilik gösterir. Dolayısıyla, metne dair girişilen her okuma 
performansının diğer tüm performanslardan farklı olduğunun be-
lirtilmesi gerekir (Attridge, 2004, s.99). Her performansla birlikte 
okuma ediminin de yeni bir tekilliği açığa çıkar. Metnin tekilliği ona 
dayalı performanslarla bir ilişki içinde yer alır. Bu performansları ge-
nelleştirmek mümkün değildir. Ayrıca, bu performanslar yaratıcı bir 
okuma edimini de içermelidir. Yaratıcı bir okuma edimiyle kast edil-
mek istenen şey, okuyucunun metni yorumlarken geleneksel olarak 
belirlenmiş anlam kalıplarının ötesine geçebilmeyi başarmasıdır 
(Attridge, 2004, s.80); metnin yaratıcı farklılığını ortaya koyabilecek 
bir okuma olayını gerçekleştirebilmesidir. Metni her okuyuşumuz, 
bireysel ya da kültürel bir belirlenim içerisinde vuku bulur, ancak 
yine de, metnin ve okumanın tekilliğinin bu belirlenimler tarafın-
dan tüketilemeyecek bir potansiyele sahip olduğu akılda tutulmalı-
dır. Metnin ve okumanın tekilliği, icra edildiği zaman ve mekândaki 
belirlenimlerden bağımsız bir şekilde sürekli olarak başkalığa açık 
olabilmektedir. 

Buna mukabil, okuma her daim bir olay olarak meydana gelir 
ve okumanın metne yönelik getirebileceği nihai bir yanıtı yoktur.7 

Yazarın niyetlerinden bağımsız bir şekilde metne dair pek çok farklı 
yanıtlar geliştirilebilir. Metnin her okunuşunda daha önceki oku-
ma deneyimlerinden farklı deneyimler elde edilebilir. Hiçbir tekrar 
okuma bir diğeriyle aynı -özdeş- değildir. Her tekrar okuma yeni bir 
olayı meydana getirir. Başka türlü söylemeye, yeniden yorumlama-

7 Derrida’nın (2010) vurguladığı gibi, “olay her tek seferde deyişsel olduğundan, ne şey ne de 
kişi belirli bir imzalar koitus’unun anlık tekilliğinin ötesine bağlanmaz” (s.391).
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ya imkân tanır; her zaman bir farklılığı gösterir. Gilles Deleuze’ün 
(2001) de söylediği gibi,  bir şeyi tekrarlamak eşit veya denk olmayan 
özgün ve tekil bir şeyle ilişki içerisinde olmaktır. Tekrarlama genel-
liğe karşı tekilliği açığa vurmaktır (s.2). Her tekrarlamayla, tekilliğe 
dair bir özgünlük ortaya çıkarılır. Farklılığa dair bir göndermede 
bulunulur. Nasıl ki kelimelerin dizilişi ve onların anlamlılığı met-
nin tekilliğini oluşturuyorsa ve bu durum, Derrida’nın kavramsal 
repertuarı kullanılırsa, bir “imza”ya tekabül ediyorsa, okuma olayı-
nın kendisi de ikinci bir imzaya -karşı imzaya- karşılık gelir. İmza 
işlemi, metnin biçimsel özgüllüğüne dayalı olmasının yanı sıra, her 
okumayla birlikte yeniden icra edilir. İmzanın oluşumu metnin ya-
zımından okuma edimine dek uzanır:

…tekillik, yalnızca yazıya bağlı kalmaz, ayrıca okuma özelliğine, oku-
mada karşı-imzayla imzalamaya başlayan şeye de bağlı kalır. Bir karşı-
imzanın hem ötekinin, “orijinal” eserin imzasını onaylamaya, tekrar 
etmeye ve ona saygı göstermeye başlaması hem de tam da tekil olarak 
başka bir imzanın icadı aracılığıyla onu başka bir yerden başlatması, 
böylece ona ihanet etme riskine girmesi, saygı göstermek için ona iha-
net etmek zorunda kalması sırasında, deyim yerindeyse bir tekillikler 
düellosu, bir yazma ve okuma düellosu vardır (Derrida, 2010, s.73).

Yazma ve okuma olayının tekilliği metni ve okuru özgün kılar. 
Bu özgünlük içerisinde metnin yazarı ve okuru tekillikler düello-
suna girer. Metnin yazılmasıyla yazar, okuru tekillikler düellosuna 
davet eder.8 Okur bu daveti kabul etmesiyle metni bir olay olarak 
deneyimlemeye başlar; okuma edimiyle birlikte metnin içinde yeni 
anlam ve duygulanım olanaklarını açığa çıkarmaya çalışır. Böylece, 
metni yaratıcı bir biçimde yeniden yorumlayarak yazarın dışında 
metne dair yeni bir imza atar. Elbette denilebilir ki; her metnin bir 
yazarı vardır, yani imza sahibinin bir varlığı söz konusudur, ancak 
buna ek olarak, metnin her okunuşunda ona karşı derin bir düelloya 
giren, diğer bir ifadeyle onun imzasına karşı-imzalayan da bir oku-
yucu mevcuttur. Bu okuyucu metne dair getirdiği her yorumda bir 

8 Bu davet aslında okurla yazarı derin bir savaşa sürükler. Maurice Blanchot’nun (1993) da 
yerinde ifadesiyle “… kitap ile yazar arasında varlığını sürdüren yakınlık ne olursa olsun her 
okuma etkinliği kendine, adsız varoluşuna, yapıtın oluşturduğu şiddetli, kişisiz gerçeklen-
meye geri vermek için yazarın düşünür biçimini geçersiz kılan bir saldırıdır” (s.185).
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karşı-imza olayına girer. Farklı yorumlarla metnin tekilliğine dair 
karşı-imzalar oluşturur.9 Karşı-imzaya dayalı bu yorumlar/yanıtlar 
sonsuz sayıda yapılabilir, sonsuz sayıda karşı-imza yeniden yorum-
lamayla gerçekleştirilebilir. Böylece okur da, bu karşı-imza edimle-
riyle yazar gibi durağan bir figür olmadığını gösterir.

Metnin Yorumlanma Değeri
Bununla birlikte, okuyucunun herhangi bir metne yönelik icra 

ettiği bu karşı-imzaların aynı değerde geçerli yorumlar oluşturup 
oluşturamayacağına dair birtakım tartışmalar da edebiyat kuram-
cıları tarafından yapılagelmektedir. Metnin yorumuna dair −karşı-
imzaya dayalı− bir “değer” atfetme durumu, bilhassa, bu kuramcılar 
tarafından ortaya konulmaktadır. Aslına bakılırsa, metnin nihai an-
lamına karşı olma hususunda, edebiyat kuramcıları arasında genel 
olarak bir mutabakat sağlanmasına karşın, metnin sınırsız yorum-
larının aynı değerde olması bakımından, bu kuramcılar arasında 
birtakım ayrımların vuku bulduğu görülmektedir. Hatta metnin 
yorumlarının sınırlanması bakımından farklı görüşlerin ortaya ko-
nulduğu göze çarpmaktadır.

Örneğin Eco (1996), Yorum ve Aşırı Yorum kitabında, metnin 
sınırsız sayıda yorumunun yapılabileceğini, fakat bu yorumlardan 
bazılarının “aşırı yorum” olarak değerlendirilmesi gerektiğini vur-
gular. Eco için metin yazarın niyetlerine indirgenemez, fakat bu 
indirgenemezlik durumu, metnin kendi niyetinin göz ardı edilmesi 
durumunu da oluşturmamalıdır. Eco, bir metnin okuyucu tarafın-
dan sonsuz sayıda yorumunun yapılmasına karşın, bu yorumların 
bazılarının “eksik”, “kötü” ya da “aşırı” yorum olarak görülmesi 

9 Derrida (2010), karşı-imzayla ilgili olarak şu örneği gösterir: “Genel bir örneği ele alalım: 
Bu oyun diğer oyunlar zincirinde yer alsa da Romeo ve Juliet, yalnızca bir kez gerçekleşir. Bu 
tekillik kendi tekrarının (kendi idealliği içinde yalnızca tek bir kez, ilk ve son kez gerçekle-
şen, orijinal olduğu kabul edilen esere yönelik, yeniden-üretici, alıntısal ya da dönüştürücü 
okumalar, sonsuz sahnelemeler, göndermeler) olanağıyla işletilir, aslında kurulur. Okuma, 
bu tekilliğe kendini vermek, onu göz önünde bulundurmak, akılda tutmak, hesaba katmak 
zorundadır. Ancak bunun için, bu “verme” için, sıranız geldiğinde eşit derecede tekil, yani 
indirgenemez, yerinden edilemez “yeni” bir tarzda yanıt veren ya da karşılık gelen başka bir 
şeyi imzalamak, yazmak zorundasınız: Ne taklit ne yeniden-üretim ne de üstdil. Bu yanıt 
karşı-imzalayandır” (s.74).    
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gerektiğini belirtir. Metne dair doğru, tek bir yorum yapılabileceği 
inancına bağlanılması gerekmeksizin “aşırı yorumun” ayırt edilme-
sinin önemini vurgular. Eco’nun dediği gibi, “yorumun, potansiyel 
olarak sınırsız olması, yorumun bir amacının bulunmadığı ve kendi 
başına buyruk ‘akıp gittiği’ anlamına gelmez. Bir metnin potansiyel 
olarak sonunun olmadığını söylemek, her yorum ediminin mutlu 
sonla biteceği anlamına gelmez” (s.34). Eco, bir bakıma yorumu 
sınırlayan ölçütlerin var olduğunu söylemek ister. Bu sınırlamanın 
ölçütlerinin yazarın metin öncesi niyetlerinden -belli bir yapıtı yaz-
ma girişimine neden olmuş olabilecek amaçlardan- bağımsız olarak 
metnin niyetleri üzerinden işlemesi gerektiğini vurgular. Metin, me-
tin öncesi “yazarın niyetine” indirgenemese bile okurun özgür oyu-
nunu kısıtlayan “metnin niyeti” düşüncesiyle sınırlanabilir. Eco’nun 
(1996) düşüncesinde, bir anlam kaynağı olarak metnin niyeti önemli 
bir rol oynar (s.74-79); metinde onun ne söylemek istediğini ara-
mak önemlidir. Bu arayış, metnin kendi bağlamsal tutarlılığına ve 
gönderdiği anlamlama dizgelerinin durumuna başvurarak gerçek-
leşmelidir. Bunu gerçekleştirecek olan kişi de okur -örnek okur-dur. 
Eco, bir metnin niyetinin temel olarak kendisi hakkında yorumlarda 
bulunabilecek örnek bir okuru üretmek olduğunu belirtir. Metin, 
örnek okurunu üretmek amacıyla tasarımlanmış bir aygıttır. Örnek 
okur metnin ısrar ettiği soruları soran ve yanıtları bulan kişidir. Bu 
okur “tek doğru” tahmin yapan okur olmasa bile metnin geçerli ya 
da doğru yorumunu icra eden okurdur. Peki, Eco açısından, bu okur 
aracılığıyla icra edilen geçerli ya da doğru yorumlama nasıl gerek-
çelendirilmektedir? Okurun metne yönelik sunduğu tahmin/yorum 
nasıl kanıtlanmaktadır? Aslına bakılırsa bunun tek yolu, söz konu-
su yorumun tutarlı bir bütün olarak metin üzerinde sınanmasıdır. 
Eco’ya göre (1991), eğer bir yorumlama bir metnin belli bir nokta-
sında onaylanabilecek gibi görünüyorsa ve bu onaylama da ancak 
metnin bir başka noktasında doğrulanabiliyorsa -ya da en azından 
yeniden tartışma konusu yapılmıyorsa- doğru bir yorum olarak ka-
bul edilebilir (s.37). Diğer bir deyişle, bir metnin belli bir bölümü-
nün belirli herhangi bir yorumu, ancak metnin bir başka bölümünce 
doğrulandığında kabul edilebilir; metnin başka bir bölümünce çü-
rütüldüğünde ise reddedilmelidir (Eco, 1996, s.75). Dolayısıyla met-
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nin içsel tutarlılığı, okurun yorumlama potansiyelini denetler. Oku-
run denetlenmesi olanaksız yorumlama gücü metne bağlı kalınarak 
düzenlenir. Böylece okur, metni çoğul yorumlara elverecek şekilde 
okuma imkânına sahip olsa bile onun yorumları, metnin içsel tu-
tarlılığı açısından “iyi” ve “kötü” ya da “doğru” ve “yanlış” gibi bir 
değerlendirme ölçütüne tabi olur.

Okuma ve yorumlamaya yönelik bu değer atfetme durumuna 
karşı çıkan kuramcıların da bulunduğu belirtilmelidir. Örneğin, Eco 
üzerinden bu karşı çıkışı gerçekleştiren kuramcı Richard Rorty’dir. 
Rorty, bir metnin yorumlanmasının “doğru” ve “yanlış” değerlendir-
melerle birlikte düşünülmesi yerine, metne dair getirilmesi yararlı 
bulunan çeşitli betimlemelerle birlikte düşünülmesi gerektiğini ileri 
sürer. Rorty bizi, metnin gerçekte nasıl olduğunu keşfetme fikrini 
unutmaya ve bunun yerine, çeşitli amaçlarımız açısından metne ge-
tirmeyi yararlı bulduğumuz farklı betimlemeleri düşünmeye teşvik 
eder. Pragmatist bir şekilde, metinleri kendi amaçlarımız için kul-
lanmamız gerektiğini ve bunun da yeterli bir edim olduğunu belirtir: 
“Bizim görüşümüze göre, herhangi bir kimsenin herhangi bir şeyle 
ilgili olarak yapabileceği tek şey, onu kullanmaktır. Bir şeyi yorumla-
mak, onu bilmek, onun özüne nüfuz etmek, vesaire, yalnızca ondan 
yararlanma sürecini betimlemenin çeşitli yollarıdır” (Rorty, 1996, 
s.106). Rorty, bir metni yorumlama değeri üzerinden düşünmek ye-
rine, kullanımı açısından düşünmeye çalışır ve farklı insanların fark-
lı amaçlar için bir metni sonsuzca kullanabileceklerini dile getirir. 
Rorty için bir metnin her kullanımı o metnin yorumunu da oluştu-
rur. Bir metni kendi gereksinimlerimize bağlı olarak, metnin içsel 
tutarlılığından bağımsız bir şekilde sınırsızca kullanabilir ya da yo-
rumlayabiliriz. Dolayısıyla böyle bir yorumlama düşüncesi, Eco’nun 
metni yorumlama düşüncesinden farklılık göstermektedir.

Metnin Kullanımı ve Özgül Kuvveti 
Bu bakımdan Rorty’nin, Eco’nun yorum düşüncesindeki değer 

sorunsallaştırması üzerinden gitmek yerine, metni kendi amaçları-
mız için kullanma/betimleme fikri üzerinden giderek metnin yoru-
muna dair farklı bir savunu ileri sürmesine karşın, bir metni kendi 
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amaçlarımız için kullanma fikrinin de tek başına bizleri, metin-
okur düşüncesine ilişkin daha verimli/olumlayıcı bir tartışmaya gö-
türemeyeceği aşikârdır. En azından Rorty’ye şu sorular sorulabilir: 
Bir metin okur için ne işe yarar? Mademki, bir metni “kendi amaç-
larımız” için kullanabiliriz, peki kendi amaçlarımızdan söz ederken 
tam olarak ne kast edilmektedir? Bu amaçlarımız metnin özgül kuv-
vetleriyle hangi biçimlerde ilişki içinde olabilir? Eğer bu amaçları-
mız, metnin özgül kuvvetleriyle hiçbir şekilde ilişki içinde değilse, 
yalnızca bizim amaçlarımıza uyacak şekilde yorumlanan metinlerin, 
yeri geldiğinde bu amaçlara direnç göstermeyeceğinden ne ölçüde 
emin olunabilir? Bu sorulara ek olarak şunun da belirtilmesi gerekir: 
Örneğin İtalyan yazar Calvino (2006), Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu 
romanının ana karakterlerinden biri olan Ludmilla’nın sözlerinden 
hareketle, tek amacının bir şeyler anlatmak niyeti olan bir roman 
okumak olduğunu söyler (s.101). Calvino için “ideal okur” metin-
den haz alan okurdur. Barthes’ın tabiriyle, “metnin hazzını” duyan 
okurdur. Böyle bir okur, metnin, kendisine bir hayat felsefesi kabul 
ettirmeye çalışmasını geçersiz kılar. Metnin ideolojik dayatmalarına 
karşın bu okur, amacının sadece keyif aldığı bir metnin tamamını 
okuyabilmek olduğunu belirtir. Fakat bu durum da bizleri bir nok-
taya kadar götürüp -metnin ideolojik dayatmalarının dışına çıkma 
noktasına kadar- orada bırakmaktadır. Metnin bu dayatmalarına 
karşın ideal okurun savunulması elbette önemlidir, ancak bu okur 
sadece metinden keyif alan bir okuyucu mu olmalıdır? İdeal oku-
run salt metnin sunduğu anlatımı okuması ve ondan haz alması 
metin-okur ilişkisinin düşünülmesi açısından yeterli bir sonuç mu 
doğurmalıdır? Ya da metin sadece okuyucuya haz veren bir kulla-
nım aygıtı olarak mı düşünülmelidir? Metin ideolojik dayatmaların 
dışında kalarak hayatı özgürleştirici bir biçimde -en azından bu öz-
gürleşim olanaklılığını içinde barındıracak bir tarzda- dönüştürücü 
bir rol edinemez mi? Eğer metnin böyle bir rol edinilebileceği düşü-
nülürse, okuyucunun ve okumanın rolü nasıl bir konuma bürünür? 
Bu hususta çalışmanın yönü, metnin doğru ya da yanlış okunması 
üzerine değerlendirmelerde bulunmak yerine, metnin özgül kuvve-
tinin okurla birlikte yaşamı nasıl daha özgür biçimde dönüştürücü 
bir güce sahip olabileceğini göstermek için metnin ve okumanın 
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işlevselliğine doğru yöneltilecektir. Bu çalışmanın amaçlarından 
biri, bir edebi metnin “doğru” okunmasına varmak ya da tüm edebi 
metinlerin okunmasının “yanlış” okuma olduğunu kanıtlamaktan 
ziyade -ki bu durumun son tahlilde, bizlere metnin ve okumanın 
işlevselliği konusunda pek bir katkı sağlayamayacağı düşünülmek-
tedir- edebi metnin ya da okumanın hatta daha genel olarak belir-
tilirse, edebiyatın olumlayıcı bir biçimde yaşamı dönüştürmede ne 
işe yarayabileceğinin gösterilmesi olacaktır. Bu noktada, “edebiyat 
ne işe yarar?” sorusu, onun olumlayıcı gücünün açığa çıkarılması 
yönünde, olanaklılığı ve neler yapabileceği kapsamında üzerinde 
durulması gereken önemli bir soru formunu oluşturur. Edebiyata 
işlevsel bir şekilde yaklaşmanın, farklı okumalar arasında bir de-
ğer yargısına ulaşma çabasından ya da salt metinden keyif almak-
tan ziyade, yaşamın “özgürleştirici bir biçimde deneyimlenmesi ve 
olumlayıcı açıdan kavranması” bakımından bizlere ne şekilde katkı 
sağlayıcı bir rol sunduğunun tartışılmasına gereksinimimiz vardır. 
Edebiyat, olası dünyaların tahayyül edilmesine dair bir imkânı taşır. 
Bu imkân özellikle, Deleuze’ün edebiyat yaklaşımında ortaya koyul-
duğu üzere, yaşamı olumlayıcı ve dönüştürücü kılma isteğiyle, ya-
şamdaki dönüşüm ve oluş potansiyelini kavrama arzusuyla birlikte 
düşünüldüğünde, edebiyatın -yani bu noktada, metnin ve okuma-
nın- ne işe yaradığı, nasıl başka hayatlara ve oluşlara yer açabileceği 
keşfedilmeye başlanır.

Metnin ve Okumanın Olumlayıcı İşlevselliği
Bir metnin ne ifade ettiğinin, bu ifadenin ne kadar doğru ya da 

ne kadar yanlış olduğunun kavranması yerine, bir metnin yarattığı 
olanakların ve neler yapabileceğinin keşfedilmeye çalışılması, her 
şeyden önce hayata yaklaşım biçimlerini devreye sokmayı gerektirir. 
Eğer hayat olumlayıcı bir biçimde, oluş ve dönüşüm potansiyelinin 
açığa çıktığı ve bu potansiyelin kavranmasının gerekli olduğu bir yer 
olarak görülürse, onun içinde vuku bulan metnin ya da okumanın 
da ne olduğu kapsamında değil, neler yapabildiği veya neler yapması 
gerektiği kapsamında değerlendirilmesine yönelinebilir. Deleuze’ün 
düşüncesi tam da bize bu türden bir yönelimi sağlayabilecek tar-
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tışma zemini sunmada yardımcı olabilir. Burada Deleuze’ün çizgi-
sinden gidilirse, hayat farklılıktır, farklılıklar yaratma gücüdür. Bu 
güç, değişim için bir “oluş” gücünü ifade eder. Bu gücü, tekil eği-
limlerimizden hareket ederek, gündelik düzeyde yaşadığımız dü-
zenlenmiş dünyadan farklı bir biçimde gerçekleştirebiliriz. Oluş, 
düzenlenmiş dünyanın değişimini, farklılığını yineler. Zira burada 
önemli olan, sahip olduğumuz mevcut bir dünyanın temsil edilmesi 
değildir; buna karşın, sürekli olarak yeni dünyaların yaratılmasıdır. 
Yeni deneyimlerin oluşturulmasıdır. Edebi bir metin ve okuma da 
bu dünyaların ve deneyimlerin yaratılmasında/oluşturulmasında 
hayatı dönüştürücü kapasitesiyle birlikte önemli bir işlev üstlenmek-
tedir. Olası bir dünyanın tahayyül edilmesine dair güçlü bir potan-
siyel barındırmaktadır. Peki, bu durumda, tam olarak ifade edilmesi 
gerekirse, edebi bir metnin ve metin okumanın hayatı dönüştürücü 
potansiyeli -hayata nasıl hizmet ettiği- nasıl açığa çıkmaktadır?

Edebi bir metnin okunması öncelikle, onun ortaya çıkardığı 
oluş kuvvetlerine ve güçlerine dikkat çekmeyi gerekli kılar. Diğer bir 
ifadeyle, metnin olumlanmasını ve potansiyel gücünün görülmesini 
talep eder. Deleuze’ün belirttiği gibi, bir metni okumak onun zaman-
sız duygulanımlarının olumlanmasıdır, ama yalnızca bir bağlama 
karşılık verme şeklinin değil, bizi bütün bağlamların ötesine taşıma 
kapasitesinin olumlanmasıdır. Eğer bir metin “bizim” zaman ve tarih 
anlayışımızı altüst ediyorsa, bu durumda o metin hem bir dönemde 
konumlanmıştır hem de aynı zamanda yeni bir zamanı ve yeni bir 
dönemi ifade ediyordur (Colebrook, 2002, s.63). Bu tarz bir metinle 
karşılaşma, kişinin tüm olma şeklini bütünüyle dönüştürür. Verili 
olanın ya da edimsel olanın dışında başka bir oluş gücünü açığa vu-
rur: Başka olma gücünü. 

Başka olma gücü “arzu”yla harekete geçmektedir. Edebi bir 
metin verili olan her türlü kodlamanın ötesindeki oluş gücünü ar-
zuyla gerçekleştirmektedir. Başka olma arzusu ya da öteki olma ar-
zusu kişinin kendisinden daha başka olan şey aracılığıyla genişleme-
sini, başka bir algılama ve oluş tarzına girmesini ifade etmektedir. 
Deleuze’ün vurguladığı gibi, “olmak” aslında arzulamaktır, oluşmak-
tır, ilişki kurmaktır ve üretmektir (aktaran Goodchild, 2005, s.75). 
Arzunun kendisi yeni bir duygulanım, ilişki ya da değişim üretme 
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gücüne sahiptir. Arzu, sürekli yeni ilişkiler üreten bir makinedir. Bu 
nedenle “deneycidir, keşifçidir, etkiden etkiye ya da duygudan duy-
guya gider” (Zourabichvili, 2011, s.31). Ayrıca arzu oluşlardan geçer 
ve öteki olma imkânını açığa vurur. Örneğin, kişinin kendisinden 
başka bir şey olma haline işaret eden hayvan-oluş, hayvanın hare-
ketlerine, algılarına ve oluşlarına dair bir hissi yansıtır: Kişinin sanki 
bir köpekmiş, bir böcekmiş veya bir köstebekmiş gibi dünyayı gör-
düğünün tahayyül edilmesini sağlar. Bu bir haline-geliş sorunudur; 
hayvan haline gelinir, durmamacasına bu hale gelinir: “Hayvanın da 
başka şey haline-gelmesi için hayvan-haline gelinir” (Deleuze, 1996, 
s.101). Bu haline-geliş süreci, hayvana sahip olmayı arzulamaz. 
Hayvan haline gelerek kendini ötekine açar, öteki olma arzusunu 
duyumsar. Bu öteki oluşta taklit ya da öykünme yoktur. Çünkü bir 
hayvan-oluşunda, bir insan ve bir hayvan birleşmektedir, ama hiçbi-
ri diğerine benzememektedir; hiçbiri diğerinin taklidini yapmamak-
tadır. Bu oluş tarzında insan kendisinden daha fazla bir şey olur, ama 
bu salt hayvan haline gelerek değil, olmadığıyla, kendisi olmayanla 
bir oluş sürecine girerek gerçekleşir. İnsan kendisini dönüştürüp en 
üst düzeye çıkarmak için kendisi olmayanla bir ilişkiye girer. Fakat 
burada başka bir şey olmak için olduğumuz şeyi terk etmeyiz, baş-
ka bir yaşama ve duyumsama tarzıyla bizim yaşama ve duyumsama 
tarzımızı iç içe geçiririz. Bir “arada olma haliyle” melez-oluş süre-
cine gireriz. Bu oluş süreci her zaman “arasında” ya da “içindedir”: 
kadınlar arasında kadın veya hayvanlar içinde hayvan (Deleuze, 
2007, s.10). Aslında “haline gelmek”, zaten bir ilişkiye girmektir, bir 
oluş olmaktır; kendileri birer değişim olan koşullar arasında yeni bir 
duygulanım, ilişki ya da değişim üretmektir (Goodchild, 2005, s.75). 
Bu üretim bir eşitliğe ya da özdeşliğe yol açmaz. Çünkü Deleuze ve 
Guattari’ye göre (2005), “oluş ilişkiler arası bir eşitleme değildir. Ne 
de bir benzerlik, bir taklit ya da sonuçta bir özdeşleşmedir” (s.237). 
Zira oluş bunun tersine, her iki tarafın da –örneğin, insan ve hay-
vanın− tanımlanamaz haline gelmesidir. Çünkü bir kadın-oluşun, 
bir hayvan, bir zenci ya da bir Eskimo oluşunun ötesinde, arzulanan 
şey ayırt edilemezlik-oluştur. Deleuze için tüm oluşlar kadın-erkek, 
yetişkin-çocuk, insan-hayvan gibi ikili güç karşıtlıklarını çözen ayırt 
edilemezliğin alanlarını yaratır ve sonuçta bu alanlar, moleküler ve 
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algılanamaz-oluşlara açılır. Bu oluşlarla kaçak bir gizliliğin edinil-
mesi sağlanır.  

Bu süreç aynı zamanda “kaçış çizgisi” yaratmak anlamına gelir. 
Bir hayvan-oluşunda, bir insan ve bir hayvan birleşmektedir, ama 
hiçbiri diğerine benzememektedir, hiçbiri diğerinin taklidini yap-
mamaktadır; biri diğerini yersizyurtsuzlaştırır10 ve kaçış çizgisini 
daha ileriye doğru iter (Deleuze ve Parnet, 1990, s.76). Kaçış çizgisi 
her zaman için arzular ve oluşlarla daha ileriye doğru taşınır; onlar, 
sürekli olarak kaçış çizgisiyle karışır. Bu karışım, hayatın olumlayıcı 
bir biçimde yeniden yapılandırılmasına imkân verir. Peki, bu kaçış 
çizgisi, ilintili olduğu arzu ve oluşlarla birlikte edebi bir metin üze-
rinde üretken bir kullanımı nasıl gerçekleştirebilir? Edebi bir metin, 
kendisindeki devrimci kuvveti söküp çıkaracak bir şizoid uğraşla 
nasıl okunabilir?   

Bu sorunun yanıtını Deleuze ve Guattari’nin Kafka okumala-
rında bulmak mümkün. Deleuze ve Guattari için Kafka’nın metinleri 
“arzu”nun, “kaçış çizgisi”nin ve “oluş”un birbirine bağlandığı maki-
nelerdir. Öncelikle belirtilmesi gerekirse, genel olarak Kafka’nın yo-
rumlarına bakıldığında, çoğu yorumcu için Kafka, olumsuzluğun 
yazarı olarak okunur. Kafka yorumlarında her zaman yabancılaşan, 
bürokrasinin içine sıkışan ve suçluluk duygusu hisseden kişilerin 
pasajlar arasında gezindiği izlenimi vardır. Hatta Agamben (2009), 
Nesir Fikri kitabında, “Kafka’yı Yorumcularından Korumak” isimli 
bir başlık da açmıştır. Kafka’nın çoğunlukla karamsar bir ruh halin-
de olduğu ve metinlerine de bu ruh halinin aile, bürokrasi ve hukuk 
gibi mekanizmalarla işlediği düşünülmüştür. Ancak Kafka’nın me-
tinlerine ve yaşamına yakından bakıldığında ne kendisinin bu tarz 
karamsar bir ruh halinde olduğu ne de metinlerine bu ruh halinin 
yansıdığı görülmektedir.11 Olumsuz ve geleneksel okuma anlayışının 
dışında yer alan olumlayıcı bir okuma anlayışıyla Kafka’nın metinle-
rine yaklaşıldığında, onun aile ve hukuk mekanizmalarına sıkışmış 

10 Yersizyurtsuzlaşma, bir oluş olayının kendi özgün bölgesinden, yani yerinden-yurdundan 
kaçtığında veya koptuğunda vuku bulur.
11 Örneğin, Deleuze ve Guattari, Kafka’yı karamsar bir ruh halinde olan trajik bir yazar 
olarak görmezler. Tam tersine, olumlayıcı bir biçimde, Kafka’yı daima arzunun tarafında 
yer alan neşeli, güldürücü, politik ve dünyayla iç içe olan bir yazar olarak değerlendirirler 
(Dosse, 2010, s.242). 
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bir bireyi değil, yeni duygular ve oluşlar arayışında olan bir bireyi 
aktarmak istediği görülür. Örneğin, Kafka’nın Değişim adlı öyküsün-
de Gregor Samsa bir sabah aniden bir böceğe dönüşür. Deleuze ve 
Guattari, bunun ne bir metafor ne de kesinlikle bir alegori olduğunu 
öne sürerler. Gregor bir “öteki-oluş” sürecine, ne sınırlandırma ne 
de benzeşim açısından anlaşılamayacak bir sürece girer. Ne Gregor 
böcekliği taklit eder ne de böceklik Gregor’a benzer hale gelir; daha 
çok Gregor’la böcekler arasında bir şey geçer, karşılıklı yersizyurt-
suzlaşma olan bir oluş gerçekleşir. O, bir böceğe dönüşmez, insanın 
mutlak yersizyurtsuzlaşmasına bağlı bir insanın-böcek-oluşu olarak 
kalır (Bogue, 2002, s.146).

Gregor ailesel bir kapana yakalanmıştır ve böcek-oluş sayesinde 
bir kaçış çizgisi, bir durumu dönüştürme aracı bulmuştur. Deleu-
ze ve Guattari’nin (2000) aktardıkları gibi, “Gregor hamamböceği 
olur, yalnızca babasından kaçmak için değil, daha çok, babasının 
çıkış bulamadığı yerde bir çıkış bulmak için, müdürden, ticaretten 
ve bürokratlardan kaçmak için, sesin uğuldamaktan başka bir şey 
yapmadığı bu bölgeye ulaşmak için” (s.20). Bu kısa öykü makinesi 
bir “böcek-oluş” süreci aracılığıyla kaçış hattı oluşturur. Böcek-oluş 
nihayetinde, kendisini bir makine içerisinde birleştirecek bir mole-
küler-oluş olarak muhtemel bir kaçış hattını kurar; edebi bir öteki-
oluşu gerçekleştirir. Bunu gerçekleştirirken Gregor bir böceği taklit 
etmez; insan ve hayvan arasında bir ayırt edilemezlik alanı yaratır. 
Tüm oluşlar kadın-erkek, yetişkin-çocuk, insan-hayvan gibi ikili güç 
karşıtlıklarını çözen ayırt edilemezliğin alanlarını yaratır ve sonuçta 
bu alanlar, moleküler ve algılanamaz olanın içindeki oluşlara açılır 
(Bogue, 2012, s.301). Buradaki amaç, yazının ötesine genişleyen ve 
yaşamın içine doğru yönelen bir kaçış hattı bulmaktır.   

Deleuze ve Guattari, Kafka okumalarıyla, bir metni okuma-
nın asla neyin gösterilmiş olduğunu araştırma uğraşısı olmadığını, 
yazınsal makinenin üretken bir kullanımı olduğunu belirtirler. Bir 
metnin okunmasıyla o metindeki duyguların, deneyimlerin ve ye-
ğinliklerin keşfedilmesi gerektiğini söylerler. Burada artık herhan-
gi bir metnin doğru ya da yanlış okunması sorunsalından ziyade, 
bir metnin açığa çıkardığı “oluş” ve “farklılık” gücünün ön planda 
olduğu görülür. Yaşamı özgürleştirici bir biçimde dönüştürme po-
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tansiyeli vurgulanır. Kristeva, anlam sonsuz sayıda arzulamayla ya-
pıldığı için yorumun da sonsuz sayıda olduğunu ifade eder (akta-
ran Hassan, 1987, s.179). Fakat anlamı açığa çıkaran bu yorumlar 
tam da kodları karıştırmak, arzunun özgür bir şekilde çözülmesini 
gerçekleştirmek için yapıldığında, Deleuze ve Guattari, yorumun da 
belli bir hatta -kaçış hattına- bağlanabileceğini ileri sürerler. Bu, arzu 
deneyiminin ve oluşun çeşitliliğinin -başkalaşımın- vuku bulduğu 
yerdir; anlamın bir olay olarak üretildiği sınırdır. Anlam olumlama 
ve potansiyellik gücünü açığa çıkaracak bir düşünme yolunu yara-
tabilmelidir. Her okuyucu bir metnin okuma tekilliğini bu düşünce 
yolunu deneyimleyerek gerçekleştirebilir. Bu yol arzuyla, oluşla ve 
farklılık yaratma gücüyle ortaya çıkar. Okurun tekilliği metnin her 
okunuşunda ondan hayatı dönüştürücü anlamlar çıkarabilmeyi ba-
şarmalıdır. Başka dünyaları açan duygular/etkiler bulabilmelidir. Bu 
da, metnin özgül kuvveti ve metindeki arzu akışı kavranarak hayata 
geçirilebilir. Kafka’nın metinleri özellikle, bu özgül kuvvetin ve arzu 
akışının algılanmasında önemli imkânlar sunmaktadır.  

Sonuç olarak, kısaca şunu ifade edebiliriz: Postyapısalcı ede-
biyat kuramı bağlamında tartışılan edebi metin düşüncesi çok-
anlamlılığı ve farklı yorum olanaklarını içinde barındırır. Okur ise 
edebi metinlere yönelik okuma ediminde bulunurken bu metinler-
den yeni anlamlar çıkarabilir. Dolayısıyla anlam, metin ve okurun 
ortaklaşa bir ürünü olarak gerçekleşir. Her okuma edimiyle birlikte 
yeniden üretilebilir, metinden yeni anlamlar edinilebilir. Okurun 
metinle kurduğu etkileşim ve her okuma edimiyle birlikte açığa çı-
kardığı yeni anlamlar onu tekil bir konuma taşır. Çünkü okuma edi-
minin kendisi her okur tarafından farklı bir biçimde sürekli olarak 
yeniden deneyimlenir. Her okuma edimi farklı şekilde belirir, ayrıca 
yeni anlamların ya da yorumların da kapısını aralar. Metnin çoğul 
anlamları, okuyucunun okuma edimindeki aktif katılımıyla ortaya 
çıkar. Bu anlamların “doğru” ve “yanlış” okuma ölçütü üzerinden 
değerlendirilmesi yerine, yaşamı dönüştürmede açığa çıkardıkları 
“oluş” ve “farklılık” gücü üzerinden deneyimlenmeleri, metnin ve 
okurun tekilliğine dair önemli bir kazanımı meydana getirir. Zira 
böyle bir kazanım, metnin ve metin okumanın işlevsel bir şekilde 
düşünülmesine yol açar. Edebi metnin ya da metin okumanın, yaşa-
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mın özgürleştirici bir biçimde deneyimlenmesi ve olumlayıcı açıdan 
kavranması açısından -başka hayatlara ve oluşlara yer açması bakı-
mından- ne işe yarayabileceğinin gösterilmesini sağlar. Bu durum, 
metnin ve okurun tekilliğinin farklı oluş güçlerine sahip olabilece-
ğinin görülmesini talep eder. Burada, okurun tekilliği metnin tekil-
liğindeki değişim/oluş gücünün kavranması için önemli bir potan-
siyel oluşturur; arzu deneyimleriyle, yeni bir duygulanım ve ilişki 
üretimiyle metnin tekilliğindeki oluş gücünü kavrar. Okurun, met-
nin ve okumanın tekilliği yeni yaşam olanaklarının deneyimlenmesi 
açısından edebiyat uzamında kayda değer bir imkân sağlar.

Kaynakça
Allen, G. (2000). Intertextuality. Londra ve New York: Routledge.

Aktulum, K. (2004). Parçalılık Metinlerarasılık. Ankara: Öteki.

Aktulum, K. (2007). Metinlerarası İlişkiler. İstanbul: Öteki.

Attridge, D. (2004). The Singularity of Literature. Londra ve New 
York: Routledge.

Barthes, R. (1977). Image-Music-Text. Stephen Heath (Çev.). Der. 
Stephen Heath, Londra: Fontana.

Barthes, R. (1992). Bir Aşk Söyleminden Parçalar. Tahsin Yücel 
(Çev.). İstanbul: Metis.

Barthes, R. (2007). Yazı Üzerine Çeşitlemeler-Metnin Hazzı. Şule 
Demirkol (Çev.), İstanbul: YKY.

Barthes, R. (2009). Yazı ve Yorum. Tahsin Yücel (Çev.). İstanbul: Metis.

Blanchot, M. (1993). Yazınsal Uzam. Sündüz Öztürk Kasar (Çev.). 
İstanbul: YKY.

Bogue, R. (2002). Deleuze ve Guattari. İsmail Öğretir-Ali Utku 
(Çev.). İstanbul: Birey.

Bogue, R. (2012). Deleuze and Literature (Ed.), The Cambridge Com-
panion to Deleuze. Cambridge: Cambridge University.

Calvino, I. (2006). Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu. Ülker İnce (Çev.). 
İstanbul: Can.



89

Postyapısalcı Edebiyat Kuramında Metnin, Okurun ve Okumanın Tekilliği

monograf 2015/4

Castle, G. (2007). “Poststructuralism”, The Blackwell Guide to Literary 
Theory. Oxford: Blackwell.

Colebrook, C. (2002). Gilles Deleuze. Londra ve New York: Routledge.

Culler, J. (2007). Yazın Kuramı. Hakan Gür (Çev.). Ankara: Dost.

Culler, J. (2008). Barthes. Hakan Gür (Çev.). Ankara: Dost.

Derrida, J. (2010). Edebiyat Edimleri. Mukadder Erkan, Ali Utku 
(Çev.). İstanbul: Otonom.

Deleuze, G. (1996). Felsefe Nedir? Turhan Ilgaz (Çev.). İstanbul: YKY.

Deleuze, G. (2001). Difference and Repetition. Paul Patton (Çev.). 
Londra ve New York: Continuum.

Deleuze, G. (2007). Kritik ve Klinik. İnci Uysal (Çev.). İstanbul: 
Norgunk.

Deleuze, G. ve Parnet, C.  (1990). Diyaloglar. Ali Akay (Çev.). İstan-
bul: Bağlam.

Deleuze, G. ve Guattari, F. (2000). Kafka Minör Bir Edebiyat İçin. Işık 
Ergüden-Özgür (Çev.). Uçkan, İstanbul: YKY.

Deleuze, G. ve Guattari, F. (2005). A Thousand Plateaus. Brian 
Massumi (Çev.). Londra: University of Minnesota.

Dosse, F. (2010). Gilles Deleuze & Félix Guattari: Intersecting Lives. 
New York: 2010: Columbia University.

Eagleton, T. (2012). Edebiyat Olayı. Başak Yüce (Çev.). İstanbul: Sel.

Ecevit, Y. (2014). Türk Romanında Postmodernist Açılımlar. İstanbul: 
İletişim.

Eco, U. (1991). Alımlama Göstergebilimi. Sema Rifat (Çev.). İstanbul: 
Düzlem.

Eco, U. (1996). Yorum ve Aşırı Yorum. Kemal Atakay (Çev.). İstan-
bul: Can.

Eco, U. (2000). Açık Yapıt. Nilüfer Uğur Dalay (Çev.). İstanbul: Can.

Fusillo, M. (2012). Edebiyatta Estetik. Fisun Demir (Çev.). Ankara: 
Dost.



90

Mustafa Demirtaş

monograf 2015/4

Goodchild, P. (2005). Deleuze & Guattari. Rahmi G. Öğdül (Çev.) 
İstanbul: Ayrıntı.

Hassan, I. (1987). The Postmodern Turn. Ohio: Ohio State University.

Hutcheon, L., (2004). A Poetics of Postmodernism. New York ve 
Londra: Routledge.

Lechte, J. (2008). Fifty Key Contemporary Thinkers. New York: 
Routledge.

Lesic, A. (2005). “Behind Bakhtin: Russian Formalism and Kristeva’s 
Intertextuality”, Paragraph. Vol. 28 Issue 3.

Kristeva, J. (1980). Desire in Language: a semiotic approach to litera-
ture and art. Çev. Thomas Gora, Alice Jardine ve Leon S. Roudiez, 
Der. Leon S. Roudiez, New York: Columbia University.

Kristeva, J. (1984). Revolution in Poetic Language. Margaret Waller 
(Çev.). New York: Columbia University. 

Kristeva, J. (1986). The Kristeva Reader. Leon S. Roudiez (Çev.). Der. 
Toril Moi, New York: Columbia University.

Llosa V. M., Fuentes, C. (2014). Edebiyata Övgü. Celâl Üster (Çev.). 
İstanbul: Notos.

Manguel, A. (2012). Kelimeler Şehri. Esen Ezgi Taşçıoğlu (Çev.). İs-
tanbul: YKY.

Martin, E. (2011).  “Intertextuality”, Comparatist. Vol. 35.

Rifat, M. (2008). Eleştiri Kuramcıları. İstanbul: Sel.

Rifat, M. (2012). Entelektüel Anlatıyı Mı Savunuyorum?. İstanbul: 
YKY. 

Rorty, R. (1996). Pragmatistin Yolculuğu, Yorum ve Aşırı Yorum. 
Kemal Atakay (Çev.). İstanbul: Can.

Still, J., Worton, M. (1990). “Introduction” (Ed.), Intertextuality: 
Theories and Practices. New York: Manchester University.

Zourabichvili, F. (2011). Deleuze Sözlüğü. Aziz Ufuk Kılıç (Çev.). 
İstanbul: Say.



91monograf 2015/4

monograf
Edebiyat Eleştirisi Dergisi

ISSN 2148-3442 
2015/4: (91-130)

Yazınsal Çalışmalarda Dijital Yönelimler

Şevket Tüfekçi*

Öz
Son yıllarda bilgisayar teknolojilerinin sunduğu olanaklar, insani bilimleri ve 
yazın alanında yapılan çalışmaları önemli oranda etkilemiştir. Bilgisayar des-
tekli çözümleme yöntemlerinin ortaya koyduğu, insan gücünün ulaşamayacağı 
boyutlardaki çalışmalar ve bunlar aracılığıyla sunulan tablo, grafik, çizelge, ha-
ritalandırılmış veri gibi görsel çıktılar, yazınsal eleştirinin devinimini değiştir-
meye devam etmektedir. Diğer taraftan yazınsal alanda geliştirilen dijital üretim 
olanakları metin, yazar ve okur kavramlarını yeniden tartışmaya açmıştır. Okur, 
hem yazınsal hem eleştirel metinlerin anlamlandırılmasında eleştirmenin ve/
veya yazarın etki alanından kurtulmaya, çok-modlu, çok-disiplinli ve çok-algılı 
ağlar arasında etkin bir şekilde kendi anlamlandırma deneyimini oluşturmaya 
ve kendi metnini kurmaya başlamıştır. Bu bağlamda yazınsal ve eleştirel ça-
lışmaların bilgisayar teknolojileriyle daha sıkı bir işbirliğine sokularak önemli 
yeni gelişmelere olanak sağlanacağı açıktır. Bu çerçevede bizler de çalışmamız-
da, özellikle Amerika ve Avrupa’da gelişen yeni yaklaşımların ülkemizde tanı-
tılmasına öncülük edecek metinlerden birini sunmayı planlıyoruz. Böylelikle, 
Türkiye’de bilgisayar teknolojileri ve yazınsal araştırmaların işbirliği ile gerçek-
leşecek verimli çalışmaların önünü açacak bir tartışma başlatmayı umuyoruz.
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Digital Trends in Literary Studies

Abstract
The opportunities provided by information technologies in recent years have 
considerably influenced the studies carried out in humanities and literature. 
Studies presented by computer-aided analyzing methods have been changing 
the dynamics of literary criticism by presenting innumerable data and visual 
outputs like tables, charts, graphs and mapped data unavailable to the human 
reader. Furthermore digital production facilities developed in the literary area 
have brought into question concepts like text, author and reader. Readers have 
put aside the critic’s and the author’s influence while interpreting literary and 
critical texts and have begun to actively create their own experience of inferring 
meaning  experience among multimodal, multidisciplinary and multisensory 
networks , thus constructing their own text. In this regard, it is obvious that a 
close cooperation among literary studies, critical studies and information tech-
nologies can facilitate significant developments. In this context, this study in-
tends to present one of the pioneering texts introducing these new approaches 
developed in Europe and in the USA to the researchers of our country. Thus, this 
paper can generate new discussions in order to create productive works with the 
help of cooperation between information technologies and literary studies.

Key Words: digital humanities, electronic literature, experimental literature, 
computational analysis, critical possibilities.

Giriş
Bilgisayar teknolojileri alanında son yıllarda yaşanan hızlı geliş-

meler, yalnızca değişik araştırma yöntemlerinin ortaya çıkmasında 
değil, aynı zamanda araştırmaların sonucunda elde edilen verilerin 
sunumundaki zengin çeşitlilikte de etkili olmuştur. Verilerin su-
numunda kullanılan çizelgeler, grafikler, haritalandırmalar ve veri 
ağaçları, yazınsal yorumlamanın “soyut bir işlem olmanın ötesinde 
görsel bir deneyim nesnesine dönüşmesine yol açar” (Jones, 2012, 
s.27). Bu çıktılar, metin içerisindeki tüm unsurları oldukları gibi 
görselleştirerek onlara daha kolay erişilmesine, böylece indirgeme-
ci ve öznel yönlendirmelerden kaçınılmasına olanak sağlar. İnsani 
bilimlerde dijital yönelimler çerçevesinde geliştirilen çözümleme 
yöntemleri belirli bir izlek, bakış açısı ve ileti kaygısı sınırlaması taşı-
madan metnin iskeletini ve buna bağlı tüm verileri olduğu gibi gör-
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selleştirerek yeni çalışmaların kullanımına sunup belirli bir görüşü 
dayatmayan yeni okumaların, yeni metinlerin oluşmasını sağlar.

Bilgisayımsal (computational) çözümleme yöntemleriyle ger-
çekleştirilen çalışmaların çıktısının, önceden belirlenebilme olasılığı 
yoktur. Bu alanda yapılacak çalışma için ortaya atılacak tez ve kul-
lanılacak yöntem belirlenmiş olsa da, araştırmacı burada oluşacak 
çıktıları öznel olarak kontrol edemez. Görseller aracılığıyla sergile-
nen çıktılar diğer okurların, araştırmacıların ve eleştirmenlerin kul-
lanımına sunulur. Bu bağlamda eleştirel metinler hazırlanırken, ge-
leneksel yaklaşımlarda “okuma etkinliği üzerinde olan ağırlık görme 
etkinliği üzerinde” (Jones, 2012, s.28) yoğunlaşır.

Donna Haraway (1991) Simians, Cyborgs, and Woman: The Re-
invention of Nature (Maymunsular, Sayborglar ve Kadın: Doğanın 
Yeniden İcadı) isimli çalışmasında, geleneksel Batı düşüncesinin, 
dünyanın anlamını oluştururken onu kültürel olarak belirli sınıflara 
ve sıradüzenlere böldüğünden bahseder. Haraway’e göre geleneksel 
çalışmalarda ortaya atılan tez ve belirlenen yöntemin yanında özet, 
sonuç gibi sınırlayıcı düzenlemeler, eleştirel metni kültürel sınıf-
landırma ve sıradüzenleme etkinlikleri aracılığıyla indirger ve öz-
nelleştirir. Oysa birbiriyle ilişkilendirilmiş haritalandırmalar, çizel-
geler, grafikler ve görsel ağaçlandırmalarla sunulan veriler Mikhail 
Bakhtin’in (1999) deyimiyle birbiriyle “söyleşir”. Bu çıktılar üzerinde 
farklı disiplinler, modlar1, görüşler iç içedir. Burada farklı bilim dal-
larının sınırları belirginliklerini kaybeder ve sınırlar arası geçirgen-
lik en üst aşamaya ulaşır. Böylece dijital çözümleme yöntemlerinin 
okuru, araştırmacısı, eleştirmeni de özerkleşir. O, hiç kimsenin ve 
görüşün güdümü altına girmeden, görsel araçlarla kurulmuş veri 
ağları arasında kendi deneyimiyle bağlantılar kurar, yeni çıkarımlar 
oluştur ve kendi eleştirel metnini kurar. Tüm bunların sonucunda 
öğrenci, araştırmacı, okur, eleştirmen ve yazar arasında kültürel uz-
laşımlarla oluşturulan sıradüzensel ilişkiler önemini kaybeder.

Yazınsal eleştiri alanında gerçekleşen tüm bu bilgisayar merkez-
li gelişmeler benzer bir şekilde sanatsal üretim olanakları üzerinde 
de görülür. Yukarıda kısaca açıklanan eleştirel metin özelliklerinin 

1 İletişimdeki gösterge sistemlerinin her biri. Daha geniş bilgi için bakınız: Şevket Tüfekçi 
(2014). “Çok-modlu Eleştiri Yöntemi ile Bir Karma-metin Okuması: Bize Kuşdili Öğre-
tildi.”
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çoğu, dijital yazın ürünlerinin de özellikleridir. Yüzyıllardır belirli 
dönemlerde gelişen yazınsal akımlarda olduğu gibi günümüz bilgi-
sayar çağında gelişen eleştiri ve üretim çalışmaları paralel bir seyir 
izler. Nitekim yeni oluşan akım, bir taraftan eskiler üzerinde gerçek-
leştirdiği incelemelerle eleştirel bir tutum takınırken diğer taraftan 
kendi paradigmalarını üretir. Bu yaklaşım insani bilimlerde dijital 
yönelimler üzerine yazılmış temel kaynak kitaplar sayılan A Com-
panion to Digital Humanities (Schreibman vd., 2004) (İnsani Bilim-
lerde Dijital Yönelimler Elkitabı) ve A Companion to Digital Literary 
Studies (Schreibmen and Siemens, 2008) (Dijital Yazınsal Çalışmalar 
Elkitabı) üzerinde de kendisini hissettirir. 

 Günümüzde bilgisayar teknolojileri, sanatçılara eserlerini yeni 
bir ortamın sunduğu zengin olanaklarla yaratma imkanı tanırken 
aynı zamanda eleştirel alanın ortaya attığı yeni kavramların bu eser-
lerde uygulanmasını sağlar. İnsani bilimlerde dijital yönelimler ta-
rafından gerçekleştirilen çalışmalarla paralel giden sanatsal ürünler 
dijital ortamda okurun/kullanıcının karşısına çoğunlukla deneysel 
elektronik yazın (sanat) eserleri olarak çıkar. Bilgisayar destekli söz 
konusu eleştiri yöntemleri ve dijital sanat eserleri geleneksel yön-
temlerdeki akımlar gibi birbirinin tam karşılığı olmasa da, bu ikisi 
beslendikleri üretim araçları ve kuramsal kaynaklar yönünden bir-
birleriyle çok yakın ilişki ve etkileşim içindedirler. Dolayısıyla bu 
çalışmada, son zamanlarda kültürel alanda bir ivmelenme oluşturan 
bilgisayar destekli eleştiri yöntemleri ve sanatsal üretim olanakları-
nın birlikte ele alınması uygun görülmüştür. Böylece çalışmada or-
taya atılan, bilgisayar destekli sanatsal ve eleştirel çalışmaların ge-
leneksel yöntemlerle sıkı bir iletişim ve etkileşim kurarak kültürel 
alanda daha etkili, verimli ve yaratıcı çalışmaların önünü açacağı 
tezi daha bütünlüklü bir şekilde savunulabilecektir.

İnsani Bilimlerde Dijital Yönelimler
Son zamanlarda dünyanın birçok yerinde ağırlıklı olarak insa-

ni bilimlerde dijital yönelimler (digital humanities) olarak adlan-
dırılan disiplin, gelişim tarihi boyunca çok farklı isimlerle anılır: 
insani bilimler bilgisayımı (humanities computing), insani bilimler 
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bilişimi (humanist informatics), yazınsal bilgisayım (literary com-
puting), dilbilimsel bilgisayım (linguistic computing), insani bi-
limlerde dijital kaynaklar (digital resources in the humanities) vb. 
İsim konusunda karşılaşılan bu karmaşa önemli ölçüde, bilgisayar 
teknolojilerinin insani bilimler alanına sonradan girmesi ve burada 
yardımcı bir yöntem olarak kullanılmasından kaynaklanır. Matthew 
G. Kirshenbaum (2010), son zamanlarda insani bilimlerde dijital yö-
nelimler teriminin geniş bir kitle tarafından onaylanmasını sağlayan 
önemli gelişmelerin başında “Blackwell’in A Companion to Digital 
Humanities (İnsani Bilimlerde Dijital Yönelimler Elkitabı) eserinin 
yayımlanması ve The Alliance of Digital Humanities Organizations, 
ADHO’nun (İnsani Bilimlerde Dijital Yönelimler Örgütleri Birliği) 
kurulması gelir” (s.57) der.

Susan Hockey’e göre (2004), internetin bulunuşuyla birlikte şe-
killenen insani bilimlerde dijital yönelimler, 60’lı yıllarda “gelenek-
sel insani bilimlerden ayrı olarak düşünülmez” (Terras, 2013, s.3). 
O yıllarda, (fen) bilimlerinin dışında kalan müzik, görsel sanatlar, 
felsefe, toplumbilim, dilbilim, yazın gibi alanlarda bilgisayar destekli 
yöntemler kullanılır. Ancak söz konusu insani bilim dalları, bilgisa-
yar teknolojilerini kendi çalışma alanları içerisinde bir destek birimi, 
kullanılması gereken bir araç (matematikteki hesap makinesi gibi) 
olarak görür. Dolayısıyla bu bakış açısı ve özellik, insani bilimlerde 
dijital yönelimlerin diğer insani bilimlerden ayrı bir bilim dalı olarak 
gelişmesine engel olur. Günümüzde benzer bir akıl yürütme, onun 
ana akım insani bilimler içerisinde geri planda kalmasına neden 
olur. Terras (2013) çalışmasında, bu yaklaşımı destekleyen farklı gö-
rüşlere yer verir. Bunlar arasında insani bilimlerde dijital yönelimle-
rin “varoluşsal değil sosyal bir kategori” olduğu, bunun bir “kurma 
değil paylaşma” etkinliği olduğu ve insani bilimlerde dijital yönelim-
lerin kendini bilim olarak diğer insani bilimlerden ayıracak “yeterli 
kuramsal altyapı” üretemediği yer alır (s.5).

Lou Burnard, bu tartışmalara bilimsel bir disiplinin ne oldu-
ğunu tanımlayarak başlar. “Benim açımdan bilimsel bir disiplin en 
iyi şekilde, bilimi oluşturan çeşitli etkinliklerin kurumsallaşmış bir 
altbölümü olarak tanımlanır,” der (Burnard, ty.). Ona göre bilim dalı, 
Jean François Lyotard’ın (1984) Postmodern Condition: A Rapport 
On Knowledge (Postmodern Durum: Bilgi üzerine Bir Rapor) isimli 
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çalışmasında belirttiği gibi, sosyal bir uzlaşımdan öte bir şey değil-
dir. Burnard, uzlaşıma varma yetkesini elinde bulunduran bu toplu-
lukları “ekip”, “birlik”, “sosyal ağ” ve “ilgi-gurubu” (Burnard, ty.) gibi 
terimlerle betimler. Diğer bir ifadeyle Burnard için insani bilimlerde 
dijital yönelimler öteki bilim dalları gibi kendi başına bir bilim dalı-
dır; “disiplinlerarasıdır”; “yöntemsel odaklanma” barındırır; “sosyal 
bir gerekliliktir” ve “tarihi temellere” sahiptir (Burnard, ty.)

İnsani bilimlerde dijital yönelimler disiplinlerarasıdır. Çünkü 
onunla birlikte gelen bilgisayar teknolojileri kültürel alanda oluştu-
rulan ürünler arasında bir söyleşim alanı oluşturur. Yaşamın farklı 
alanlarında üretilmiş görsel, işitsel, dilsel vb. özellikler barındıran 
eserler aynı ortamda bir araya gelir. Böylece farklılıkların birlikte 
sunulduğu yeni bir disiplinlerarası bütün oluşur. İnsani bilimlerde 
dijital yönelimlerin yöntemsel odaklanışı “sonuçlara önem verme-
sinden ve içgözlemsel yaklaşımların ötesinde görgül yaklaşımları 
onaylamasından” (Burnard, ty.) kaynaklanır. Bilgisayar teknolo-
jilerinin insanlığa sağladığı “hız, doğruluk, sınırsız bellek kullanı-
mı, bütünsel görselleştirme ve tüm bunlara anlık erişim” (Rommel, 
2004) olanakları, insani bilimlerde dijital yönelimlerin yöntemsel 
temellerini güçlendirir. Bu alanın sosyal bir gereklilik olması, bilgi-
sayar teknolojilerinin sosyal yaşamı kolaylaştıran olanakları barın-
dıran bir ortam sunmasından kaynaklanır. Bu çerçevede, iletişimin 
yaygınlaşması ve günlük hayatın bir parçası olması, her türlü görsel, 
işitsel ve dilsel iletişimle coğrafi sınırlılıkların ortadan kaldırılması, 
bilimsel çalışmaların tüm dünyada bilim insanları ve araştırmacılar 
tarafından anlık erişilebilirliği, dil öğretimi başta olmak üzere diğer 
bilgisayar destekli öğretim etkinlikleri bu alanın günümüzde top-
lumsal bir gereksinim olduğunun işaretleri arasındadır. Bilgisayar 
teknolojilerinin ortaya çıktığı günden bugüne, diğer alanlara olan 
katkısı ve bu bilim dalları ile arasındaki etkileşim ise bu bilim dalı-
nın tarihi kökenlerini oluştur.

Tüm bu bilgiler ışığında insani bilimlerde dijital yönelimler 
Burnard’ın bakış açısından ayrı bir bilim dalı olarak kültüre ve do-
layısıyla ana akım insani bilimler çalışmalarına birçok yenilik ve 
yararlılık sunar. Bu yenilik ve yararlılıklar arasında iletişim ve an-
lık erişim başta gelir. Bilişim teknolojileri doğanın ortaya çıkardığı 
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coğrafi kısıtlılıkları ve kültürün sonucu oluşan toplumlar arası sı-
nırları ortadan kaldırır. İnsanı Marshall McLuhan’ın (1994) “Küresel 
Köy”ünün bir yurttaşı yapar. Bilimsel alanda yapılan çalışmaların 
gözler önünde gerçekleştirilmesini, farklı toplumlarda çalışan bilim 
insanlarının yeni gelişmelerden anında haberdar olmasını, evrensel 
ölçekte bilimsel ve kültürel gelişmenin her yerde aynı anda var olma-
sını ve ona her yerden aynı anda katkı sağlanmasını olanaklı kılar.

Söz konusu tüm bu iletişim ağının daha etkili kullanılabilmesi 
için gerekli olan (yabancı) dil eğitimi ve edinimi olgusu da bilgisayarlı 
teknolojiler aracılığıyla farklı bir seviyeye taşınır. Yüzyıllardır bu alan-
da yapılan yorucu ve zaman alıcı çalışmaların, öğretimdeki kişi (öğ-
renci-öğretmen), yer ve zaman gibi sınırlılıkların birçoğunu gidererek 
kendi kendine öğrenimin ve öğrenmede özerkliğin yeni bir boyut ka-
zanmasını sağlar. Yeni çok disiplinli araçlar sayesinde dil öğrenimini 
kolaylaştırır ve öğrenimin değerlendirilmesini nesnelleştirir.

Bilgisayar teknolojileri kültürel olgu ve ürünlere anlık erişim 
sağlar. Böylece coğrafi sınırlılıklar ortadan kalkar, zaman verimli bir 
şekilde kullanılır ve ekonomik olanaksızlıklar en alt seviyelere in-
dirilir. Günümüzde gerçekleştirilen çevrimiçi akademik toplantılar, 
görsel sanat sergileri, müze “gezileri” zaman ve uzam kavramlarına 
yeni bir boyut kazandırır. Zaman yolculuğu belirli bir düzlemde ger-
çekleşmiş olur. Dijital ortama aktarılmış milyonlarca basılı eser ve 
araştırma sonucu, bilgisayar teknolojileri ile üretilmiş ya da bu tek-
nolojiden önce/ayrı “üretilmiş kültürel eserler, evrensel bir ortamda 
tanımlanması, dağıtılması ve çözümlenmesi” (Burnard, ty.) için son 
kullanıcılara sunulur.

İnsani bilimlerde dijital yönelimler, yazın ve metin olguları üze-
rinde yeni bakış açıları geliştirir ve farklı kullanım alanları oluşturur. 
Daha önce Roland Barthes (2002), Michel Foucault (2005), Jacques 
Derrida (1997) gibi düşünürlerin ortaya attığı ya da yeni bir bağlam-
da irdeleyerek geliştirdiği “metin”, “yazar”, “okur”, “yazın”, “dil”, “bi-
lim” gibi kavramları yeniden sorgulayarak yeni bir yazınsal söylem 
ve yöntemsel üst-söylem oluşturur. Böylelikle yazın alanına, bugüne 
kadar görülmemiş ancak dilbilim, Rus biçimciliği, yapısalcılık ve 
post-yapısalcılık çalışmalarında temelleri atılmış yepyeni bir bakış 
açısı kazandırır.
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Geleneksel Yazın Anlayışına Eleştirel Bir Bakış
Franco Moretti (2000), 1845 tarihli bir katalogdan kitap baş-

lıkları alarak açtığı “The Slaughterhouse of Literature” (Edebiyatın 
Mezbahası) isimli yazısının ikinci paragrafında, artık bu başlık-
lardan birkaç tanesi dışında hiçbirinden söz edilmediğini belirtir 
(s.207). Uzlaşım, bu eserleri yazın tarihinin dışında bırakmıştır. 

Moretti (2000), “eğer on dokuzuncu yüzyılda uzlaşımsal olarak 
[değerli görülen] iki yüz roman belirlenirse, bu [o yüzyılda] basılmış 
tüm romanların yalnızca yaklaşık %0.5’ini oluşturur” der (s.207). 
Peki ya bu yüzyılda üretilen geri kalan %99.5’lik dilime ne olmuştur? 
Böyle bir durumda gerçek yazın tarihinden bahsedilebilir mi? Genel 
uzlaşım, üretilen eserlerin sadece %0.5’ini ana akım yazın tarihinin 
içine eklemler. Michel Foucault’nun (2002) Archeology of Knowled-
ge (Bilginin Arkeolojisi) isimli çalışmasında belirttiği gibi “kenarda 
kalmışlar” söz konusu uzlaşımın içerisinde kendisine yer edinemez.

Moretti, artık isimleri bile anımsanmayan eserleri, Margaret 
Cohen’den ödünç aldığı büyük okunmamış (great unread) terimiyle 
adlandırır (s.208). Ona göre yazın tarihinin, okunmuşların ve bü-
yük okunmamışın toplamından oluşması gerekir. Diğer bir ifadeyle, 
üzerinde büyük eser oldukları konusunda toplumsal ve bilimsel ola-
rak uzlaşılanlar ve uzlaşılmayanlar yeni yazın tarihinin bütüncesini 
birlikte oluşturmalıdır. Ancak iki yüz kitabın bile çok zor okunarak 
üzerine çözümlemeler ve yorumlamalar yapılabildiği bir çağda “yir-
mi bin” (Moretti, 2000, s.208) kitap nasıl okunacak, sınıflandırıla-
cak, değerlendirilecek, eleştirilecek, yorumlanacak, çözümlenecek 
ve yeni kurulan yazın tarihine eklemlenecektir? Moretti (2000) bu 
sorunun farkındadır ve çözümünü, geciktirmeden söz konusu yazı-
sında belirtir; “Daha geniş bir yazın tarihi farklı beceriler gerektirir: 
örnekleme, istatistik, dizilerle çalışma, başlıklar, bağlamlı dizin, açı-
lışlar – ve belki de bu yazıda bahse[deceği] ‘ağaçlar’ (s.208).

Moretti çalışmasında, Conan Doyle’un uzlaşımın düzgün çalış-
madığını gösterme noktasında çok iyi bir örnek olduğundan bahse-
der. Doyle “toplumsal olarak, anında uzlaşımın doruk noktalarına 
ulaşırken, bilimsel çerçevede benzer bir uzlaşım onu ancak yüz yıl 
sonra” (Moretti, 2000, s.209) kucaklayacaktır. Öyleyse uzlaşımı be-
lirleyen toplum, yani pazardır diyebiliriz. Fakat bu nasıl gerçekleşir?
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“Az sayıda kitap, [genel uzlaşım içerisinde] çok büyük bir yer 
kaplar” (Moretti, 2000, s.211). İşte bu, uzlaşımsal akıl yürütmenin 
çarpıklığını gösteren şeydir. Moretti (2000) “Birkaç yazar, tam ola-
rak [zamanın genel kabul görmüş] türün bütünü gibi davranır” der 
(s.215).

Moretti çalışmasında zamanın eğilimlerini tablolar ve veri 
ağaçlarıyla görselleştirerek verir. Bunlara göre bazı eserler yazıldık-
ları yıllarda yazınsal genel uzlaşım tarafından önemli yerlere getiri-
lirlerken söz konusu uzlaşımsal eğilim yavaş yavaş seçici davranma-
ya, bunlardan bazılarını ileriki yıllara taşımaya bazılarını ise yazın 
tarihinin karanlık sayfalarına terk etmeye başlar (2000, s.221).

Yeni bir yazın tarihi hazırlanırken büyük okunmamıştan eserler 
seçilip incelenmesi gerekir. “Ancak, eğer bu [uzlaşımsal yazın tarihi-
nin çözümleme yöntemleri] yaklaşım uzlaşımsal olmayan yazınsal 
eserleri incelemek için genelleştirilirse o zaman burada bir sorun 
oluşur” (Moretti, 2000, s.226). Günümüze kadar zaten söz konusu 
bu araştırma ve inceleme yöntemleri kullanılmıştır. Bunun doğal bir 
sonucu olarak elimizde uzlaşımsal yazın tarihinin bize sundukları 
vardır. Şimdi aynı yöntemlerin onlar üzerinde yeniden uygulanma-
sı, onların uzlaşım süreci içerisinde aşamadıkları engellerle bir kez 
daha karşı karşıya bırakılması anlamına gelir. Genel uzlaşım tarafın-
dan onaylanmamış söz konusu eserler “ne kadar iyi olursa olsunlar, 
biz onların sadece diğerine göre daha aşağı olan [üzerinde uzlaşıl-
mayan] özelliklerini arıyor oluruz” (Moretti, 2000, s.226). Diğer bir 
ifadeyle, yazın tarihini eğer uzlaşım belirliyorsa ve uzlaşımın dışında 
kalanlar bu uzlaşımsal tarih içerisinde geliştirilen yöntemlere göre 
inceleniyorsa onlar hiçbir zaman olmaları gereken yere ulaşamazlar.

Foucault’nun (2002) kenarda kalmışları ortaya çıkarmak için 
yaptığı gibi Moretti’nin, “arkeolojik” bir inceleme yöntemine ihtiyacı 
vardır. Moretti bu noktada daha önce sözünü ettiği (tree) veri ağaçla-
rı kavramına geri döner. Moretti’ye göre buradaki veri ağacının yara-
rı, onun “yazın tarihinin içini deşen, böylece seçilebilecek olan (ama 
seçilmemiş) diğer birçok dal arasından, Avrupa okurunun, nasıl sa-
dece bir tanesini (Canon Doyle üzerinde uzlaşım) izlenecek yol ola-
rak seçtiğini gösteren bir yöntem” olduğudur (Moretti, 2000, s.227). 
Diğer bir ifadeyle veri ağacının gösterdiği, eğer diğer dallar seçilsey-
di yazın tarihinin bugün çok farklı bir durumda olma olasılığıdır.
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Yakın Okuma, Uzak Okuma, Okuma-ma
Moretti (2000) yukarıda sözü geçen yazısında, yeni bir yazın ta-

rihi için farklı yöntem ve teknikler geliştirilmesi gerektiğini belirtir. 
Yazın tarihinin kenara atılmışlarını topladığımızda, “büyük okun-
mamış” bugün on milyonlarca kitabı gösterir. Dolayısıyla günümüz 
şartlarında söz konusu milyonlarca kitabı okuyup, değerlendirip, in-
celeyip çözümleyerek yeniden yazın tarihinin içerisine katabilmek 
için geleneksel yazın araştırmacılarının kullandığı yakın okuma tek-
nikleri yeterli olmayacaktır.

Kathryn Schulz (2011) “What is Distant Reading?” (Uzak Oku-
ma Nedir?) isimli yazısında, üretilen milyonlarca kitap ile ne yapıla-
cak sorusunu sorar ve Moretti’nin bu soruyu “onları okumayın” diye 
cevapladığını belirtir. Onlar okunmamalıdır. Aslında okunamaz. 
Daha doğrusu bilinen kabul görmüş anlamda yakın okuma teknik-
leriyle okunamaz. Moretti (2013) onların uzak okuma (distant rea-
ding) yöntemiyle okunmasını önerir. Moretti’nin sözünü ettiği uzak 
okumada, “yazın [eleştirisi] anlayışında [seçilmiş] belirli metinler 
üzerinde değil, büyük miktarda veriyi bir araya toplayarak bunlar 
üzerinde çalışılması” (Schulz, 2011) yatar. Okunan seçili bütünce ya-
zın tarihini anlamak ve tarih boyunca gelişen yordamları kavramak 
için yetersizdir. O halde yazınsal süreçleri daha iyi anlayıp yorumla-
yabilmek uzak okuma yöntemlerine ağırlık verilmesi gerekir.

Matthew Jockers (2013) bu konuda önemli açıklamalar yapar. 
Bilimin özellikle son yıllarda çok büyük miktarda veri ile karşı kar-
şıya kaldığını belirtir. Bu durum karşısında doğal olarak söz konusu 
veriyi incelemek ve onun üzerinde araştırma ve çözümleme yapmak 
için bilim kendi yöntemlerini de eş doğrultuda geliştirir. Bu nokta-
da yazın araştırmacıları da benzer bir yöntem kullanmalıdır. Yakın 
okuma teknikleri sanal ortama aktarılan milyonlarca kitabı ince-
lemede uygulanabilir değildir. Karşı karşıya olunan sayılamayacak 
kadar çok veri, yazın tarihini yeniden yazmada yakın okumayı kulla-
nışsız kılar. Bu nedenle Moretti (2013), yazın araştırmacısının uzak 
okuma tekniklerini kullanmasını önerir. Bu bağlamda çok sayıdaki 
veriyi çözümlemede bilgisayar destekli çözümleme teknikleri tercih 
edilmelidir.
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Matthew G. Kirschenbaum (2007), “The Remaking of Reading: 
Data Mining and the Digital Humanities” (Yeniden Okuma: Veri 
Madenciliği ve İnsani Bilimlerde Dijital Yönelimler) isimli yazısında 
üç farklı tür okumadan bahseder: yakın okuma (close reading), uzak 
okuma (distant reading) ve okuma-ma (not-reading). Geleneksel ça-
lışmalardan tanıdığımız yakın okumanın karşısında, bilgisayar tek-
nolojileri kullanılarak gerçekleştirilen Moretti’nin (2013) öne sürdü-
ğü uzak okuma teknikleri vardır. Kirschenbaum bunların yanında 
yeni bir kavram ortaya atar: “okuma-ma”. Aslında okuma-ma genel 
çerçeveden bakıldığında uzak okumadan farklı seçenekler sunmaz. 
Okuma-ma ile vurgulanan, incelenen bütüncedeki tüm gerekli un-
surlara yakın okumaya başvurmadan ulaşabilme olanağıdır.

İnsani bilimci her zaman okur. Fakat o yöneldiği farklı bilim 
dallarına ve örneklemini oluşturan kaynak kitapların türüne göre 
farklı okuma teknikleri geliştirir. Kimse bir romanı şiiri okuduğu 
gibi okumaz. Aynı şekilde ikincil kaynaklar hiçbir zaman birincil 
kaynakların okunduğu gibi okunmaz. Bu bağlamda insani bilimler-
de dijital yönelimlerin öne sürdüğü yeni tekniklerin de incelenmesi 
gerekir.

Kirschenbaum (2007), Martin Mueller’den yaptığı bir alıntıda 
onun, dünyada milyonlarca okunacak kitap varken ve onları oku-
yacak sınırlı sayıda bilim insanının yakın okumayla bunu gerçek-
leştirecek zamanı yokken insani bilimci için “okuma etkinliğinin 
nasıl gerçekleştirileceğini bilmek kadar okuma-ma etkinliğinin na-
sıl gerçekleştirileceğini bilmek de önemlidir” dediğini belirtir. Ör-
nekleminde çok fazla eser bulunmayan çalışmalarda, göz gezdirme, 
tarama gibi birtakım tekniklerin kullanıldığı doğrudur. Söz konusu 
teknikler belirli çalışmalar için güncelliğini korumaktadır. Ancak 
bunlar “gerekli ve anlamlı olan tek okuma biçimi değildir” (Kirs-
chenbaum, 2007). Çağdaş sanatların müzik, resim, yazın gibi önemli 
alanlarında araştırmalar yapan insani bilimlerde dijital yönelimle-
rin, çok uzun olmasa da bu alanda etkili yöntem ve teknikleri geliş-
tirebilecek bir tarihi olduğu düşünülmektedir. Biçem araştırmaları 
(stylistics), istatistik biçem çözümlemeleri (stylometrics), yazar ve 
yazar cinsiyeti belirleme çalışmaları (author contribution / categori-
zing author gender) vb. bunların en sık kullanılanlarıdır.
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Kültürel Çatışmalardan Uyumlu Çalışmalara
Ana akım yazın çalışmalarına insani bilimlerde dijital yönelim-

lerin getirdiği yeniliklerin girmesi sancılı bir süreci gösterir. Thomas 
Rommel (2004) “Literary Studies” (Yazınsal Çalışmalar) isimli çalış-
masında bu çekişmeyi yazınsal metin üretiminin başlangıcına kadar 
götürür. Yazınsal uzlaşımın, yazılı eserlerin ortaya çıkmasıyla baş-
ladığını söyleyen Rommel (2004), “hemen ardından metin çözüm-
lemesinde niceliksel ve niteliksel yöntemlerin uygulanmaya baş-
landığını” belirtir. “Yüzyıllar boyunca daha çok, öznel yordamlarla 
çözümlemeler yapan yazın araştırmacıları, deneysel kanıt olgusunu 
olumlamaz.” İlk olarak “1960–1970 yılları arasında gerçekleştirilen 
bilgisayar destekli çalışmalar” (Rommel, 2004) biçem çalışmalarında 
önemli sonuçlar verse de bu çalışmalar ana akım yazın tarafından 
kabul görmez.

Raymond Siemens (2002), “A New Computer-assisted Literary 
Criticism?” (Yeni Bir Bilgisayar Destekli Yazınsal Çözümleme?) 
isimli çalışmasında John Smith’in iki alanın ortaklaşa çalışabilece-
ği konusunda ilk kez görüş bildirenlerin başında geldiğini belirtir 
(s.259). Smith (1981), Computers and Literary Theory (Bilgisayarlar 
ve Yazın Kuramı) adlı eserinde bilgisayarın yapısını ve metinleri ele 
alma biçimlerini inceler. Söz konusu incelemelerin sonuçlarını bi-
çimci, yapısalcı ve göstergebilim okullarının çalışmalarıyla karşılaş-
tırarak bilgisayar destekli çözümleme yöntemlerinin ana akım ya-
zın kuramlarının içerisine nasıl eklemlenebileceğini tartışır. Smith 
(1981), bu birleşmeden kaynaklanacak dört önemli gelişmeden söz 
eder: ilk olarak “bir eleştiri biliminin [yazınsal sözbilimsel kanıtlama 
ve yorumsamanın ötesinde] gerçekleşmesi”; ikinci olarak “gelişen 
eleştirel teoriyi merkeze alan zenginleştirilmiş bir göstergebilimin” 
oluşturulması; üçüncü olarak “yazınsal kanıt” algısının değişmesi ve 
son olarak “uzmanlık eğitim programlarının” geliştirilmesi (s.4).

Smith (1981) çalışmasında “eğer biçimci ve yapısalcı kuramlar, 
hızlı bir şekilde gelişen bilgisayımsal eleştiri yöntemleriyle birleş-
tirilebilirse ortaya kapsamlı bir ürün yelpazesi” çıkacağını belirtir 
(s.1). Bunlardan birinin dilbilim alanında yaşandığını söyler. Bilgi-
sayar destekli çalışmaların gelişmesiyle 1950’li yıllarda insan gücüyle 
gerçekleştirilen dilbilim çalışmaları değişmiş “çalışmaların merkezi 
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MIT’ye kaymıştır” (Smith, 1981, s.4). Böylece dilbilim geleneksel in-
sani bilimler çalışma alanından insani bilimlerde dijital yönelimler 
alanına kayarak bilimsel (matematik, istatistik vb.) bir alana dönüş-
müştür.

Stephen Ramsay (2007), yazınsal çalışmalar ve bilgisayar des-
tekli çalışmaların sanıldığı gibi birbirine zıt kutuplarda olmadığını 
düşünen insani bilimcilerdendir. Ramsay (2007), algoritmik eleş-
tiri üzerine yaptığı çalışmalarda iki disiplinin birbirinin karşısında 
değil, birlikte çalışması gerektiğini vurgular. Bilgisayar destekli ça-
lışmalar eskisinin yerini almayacak, onu bir ileriki aşamaya taşıya-
caktır. Ramsay’e göre, tek başına ele alındığında ikisinin de sakıncalı 
yönleri vardır. Örneğin “Algorithmic Criticism” (Algoritmik Eleşti-
ri) isimli çalışmasında Ramsay (2007), incelemek için bir “okuma et-
kinliği gerçekleştirmeye çaba gösteren eleştirmen, aslında [o] metni 
değil, metin içerisinden verilerin [cümlelerin] değiştirilerek yeniden 
yazıldığı, genişletildiği, [bazılarının] seçildiği, kesilerek alındığı ve 
[belli bir bağlama] uyumlulaştırılarak kurgulandığı yeni bir metni 
inceler” der (s.490). Ramsay (2007), tüm bunların yanında “eleştirel 
yöntemin bu başlıca özelliğinin, yalnızca ‘yakın okuma’ etkinliğinde 
değil, aynı zamanda birçok önemli izleksel içerik yorumlama çalış-
masında da belirgin” olarak kullanıldığını söyler (s.490).

“Bilgisayımsal yöntemler, sözbilimin geleneksel sınırlarını aş-
mak isteyen yazın eleştirmeni için bir katkı sağlama aracıdır ve onlar 
veri destekli bilimler alanına uyumlu kanıtlar sağlar” (Sinclair, 2003, 
s.175). Araştırmacıların bu çalışmaları birçok yeniliğe izin veren öz-
gürleştirici gelişmeler olarak karşılaması gerektiğini savunan Ram-
say (2003), “Towards an Algorithmic Criticism” (Algoritmik Eleşti-
riye Doğru) isimli çalışmasında, algoritmik eleştiri yönteminin “ana 
akım [eleştirel yöntemlerin] içerisine eklemlenmesinin, herkesin ya-
rarına olacak görüşlerin daha geniş bir insani bilimciler topluluğuyla 
iletişime geçmesi için yeni bir yol” olacağının altını çizer (s.173).

Thomas Rommel (2004) “Literary Studies” (Yazınsal Çalışma-
lar) isimli çalışmasında “bilgisayarın yazınsal çalışmalarda eleştir-
menin belleğini elektronik olarak” güçlendirdiğini belirtir. Böylece 
eleştirmen, ele aldığı metnin ne kadar uzun, çalışması gereken bü-
tüncenin ne kadar çok olduğuna bakmaksızın ve geleneksel insan 
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kaynaklı yanılgıların büyük oranda aşıldığını bildiği güvenle çalış-
masını yürütür. Bu, bilim, insani bilimler, yazınsal bilgisayım ve ge-
leneksel yazın çalışmalarının ortaklaşmasının bir sonucudur.

Dijital ortamda yapılan çalışmaların belirli bir uzmanlık ge-
rektirdiği doğrudur. Ancak son yıllarda geliştirilen kullanıcı dostu 
donanım ve yazılımlar son kullanıcıların söz konusu uygulamala-
ra hızlı erişmesine ve onları daha kolay kullanabilmesine olanak 
sağlamıştır (Rommel, 2004). Söz konusu yazılımlar kişiselleştirme 
özellikleri ile araştırmacıların yazılımı kendi çalışmalarına özgü gir-
dilerle yeniden şekillendirebilmelerini ve özgün çıktılar elde edebil-
melerini sağlar. Ancak bireysel çalışmalar için birtakım sınırlılıklar 
yok değildir. Çizelge, grafik, haritalandırma, veri ağaçları gibi görsel 
çıktıların üretilmesi gereken çalışmalar uzmanlık ve erişimi zor ay-
gıtlar gerektirdiğinden tek kişilik projelerin gerçekleştirilmesi bugü-
nün şartlarında oldukça zor görünmektedir (Rommel, 2004). 

Bilgisayımsal çözümleme yöntemleri eleştirmenin işini kolay-
laştırır. Araştırmacının çalışırken kendi fiziksel ve belleksel sınır-
larını aşmasını sağlar. “Hızlı, doğrulanabilir, güvenilir veri sağla-
masının yanında sınırsız bellek ve anında erişim” özelliğiyle beyin 
(insan) gücüyle yapılan çalışmaların sınırlılıklarını ortadan kaldırır 
(Rommel, 2004). Bilgisayımsal yöntemlerin sonuç değil, veri üret-
tikleri doğrudur. Bu verilerin alanlarında uzman kişilerce işlenmesi 
ve yorumlanması gerekir. “Ancak veriler çok etkileyicidir” (Rommel, 
2004). Bu durum bilgisayımsal yöntemlerin ana akım insani bilimler 
ile birlikte çalışması gerektiğini gösteren önemli gerekçelerden birisi 
olarak düşünülmektedir.

Adam Hammond (2013), “Problematizing Literature with 
Digital Methods” (Dijital Yöntemlerle Yazının Sorunsallaştırılma-
sı) isimli çalışmasında “birçoğu ‘geleneksel insani bilimciler’ olarak 
adlandırılan araştırmacıların, kararlı bir şekilde bilgisayımsal yakla-
şımlara kuşkuyla baktıklarını” söyler (s.1). Hammond, bilgisayım-
sal yöntemlerin, geleneksel yazın eleştirisi yöntemlerine göre daha 
farklı hedeflere ulaşmak için kullanıldığını vurgular. Bilgisayar des-
tekli yöntemlerle çalışanların “anlaşılması zor, karmaşık, çokanlamlı 
metinler üzerinde kesin, doğru ve hızlı” yanıtlar arayarak geleneksel 
insani bilimcilerle ters düştüklerini belirtir (Hammond, 2013, s.1). 
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Oysa geleneksel yazın araştırmacıları, insani bilimlerde dijital yöne-
limler üzerine çalışan bilimcilerin kapattığı “anlamı tartışmaya açar” 
(Hammond, 2013, s.1).

Antonio Roque (2012), “Towards a Computational Approach 
to Literary Text Analysis” (Yazınsal Metin Çözümlemelerine Bilgi-
sayımsal Bir Yaklaşıma Doğru) isimli çalışmasında, iki farklı bilim 
dalı arasındaki tartışmaların varlığını kabul eder ve bu iki farklı ala-
nın birliktelikleri için değişik çözüm önerilerinde bulunur. Roque 
(2012) incelemesinde, “yazın çalışmalarını destekleyecek ya da on-
lara örnekçe oluşturacak bilgisayımsal dilbilim ve yapay zeka” ala-
nından farklı kavramları tanımlar (s.97). Bu tanımlamaları yaparken 
dışavurumcu gerçekçilik, yeni eleştiri, Rus biçimciliği, yapısalcılık 
ve post-yapısalcılık yaklaşımlarının yazın araştırmalarına getirdiği 
yenilikler ile bilgisayımsal yöntemlerin bu alana sunduğu yenilik-
ler arsında benzerlik ilişkisi kurar ve ortak bir paydada birleşebile-
ceklerini kanıtlamaya çalışır. Roque (2012), tüm bunların yanında 
“ikisi arasında, [bugüne kadar] bulunamamış çok sayıda [birliktelik] 
olasılığı[ndan]” söz eder (s.102). Ona göre bu olasılıkların ortaya ko-
nulması ve birlikteliklerin sağlanması gerekir.

Adam Hammond vd. (2013), “A Tale of Two Cultures: Bring-
ing Literary Analysis and Computational Linguistics Together” (İki 
Kültürün Hikayesi: Yazınsal Çözümleme ve Bilgisayımsal Dilbilgisi-
ni Buluşturma) isimli çalışmalarına “yazın araştırmacıları ve bilgi-
sayımsal dilbilimciler arasındaki ortak çalışmaya dayalı çabada kül-
türel engeller” olduğunu belirterek başlar (s.1). Hammond (2013), 
kültürel engel olarak özellikle iki bilim dalı arasında beklenti odaklı 
ve yöntemsel zıtlıklar bulunduğunun altını çizer. Söz konusu farklı 
bakış açıları, iki bilim dalının özgün bir söyleşim içerisine girmesi-
ni engeller. Böylece önemli soru ve sorunların çözümünde gerçek-
leştirebilecekleri yararlı ve yaratıcı çalışmalar engellenmiş olur. Bu 
iki farklı bilim dalının tam olarak kaynaşamayacağı doğru olsa bile, 
Hammond’a (2013) göre aralarında olası ve beklenen bir ortaklığın 
ileride çok önemli çalışmalara ışık tutacağı açıktır. Bunun için iki 
alanın araştırmacıları örnekçelendirme, tanımlama ve açıklama ça-
lışmalarında ortak bir tutum sergilemelidir.
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Örnek Bir Çalışma: TAPoR

Görsel 1: TAPoR. Kullanıma açık bilgisayar destekli metin çözümleme 
programları Sitesi.

Geoffrey Rockwell (2003), metin çözümlemesinin bilgisayar 
destekli çalışmalar çerçevesinde nasıl algılanması gerektiğini “What 
is Text Analysis Really?” Metin Çözümlemesi Gerçekten Nedir?) 
isimli çalışmasında somutlaştırır. Rockwell (2003) incelemesinde, 
“metin çözümleme aygıtlarının, bilgisayar üzerinde uygulanan iş-
lemler yoluyla yapılan sorgulamalardan elde edilen yeni metinler 
ürettiğini [öne sürer]. Bu metinler, özgün metnin parçalara ayrılma-
sı ve yorumlanması için yeni karma çalışmalar içerisinde yeniden bir 
araya getirilerek oluşturulur”. Sonra bu çalışmalar ve sonucunda elde 
edilen veriler daha geniş kitlelerin erişimine sunulur. 

Bilgisayar destekli metin çözümleme yöntemleriyle yorumsama 
kuramı ve diğer metin çözümleme yöntemlerini tartışan Rockwell, bize 
yeni bir “Metin Çözümleme Yöntemi” (sitesi) (TAPoR) sunar. Sitenin 
temel çalışma ilkeleri oldukça basittir. Buraya üzerinde araştırma, ince-
leme, eleştiri ve çözümleme yapılacak metinler getirilir ve onlar üzerin-
de sitenin araştırmacılara sunduğu çok farklı çözümleme yazılımları 
kullanılarak çalışmalar yapılabilir. Site içerisindeki yazılımlar herhangi 
alandan bir araştırmacının onu rahatça kullanabilmesi için geliştiril-
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miştir. Bunlar çok büyük bir uzmanlık gerektirmeyen, dünyanın farklı 
bölgelerinde yaşayan bir yükseköğrenim öğrencisinin ve öğretim ele-
manının yabancı dil becerisiyle kullanabileceği çözümleme araçlarıdır.

Rockwell (2003), bu sitenin ve sunduğu zengin metin çözümle-
me araçlarının yazınsal eleştiri ve yorumlama alanına birçok kolaylık 
sunduğunu belirtir. Öncelikle “(bilgisayar destekli çözümleme) alana 
bir giriş” niteliğindedir. “Günlük kullanımları destekleyen” bir yapısı 
vardır. “Yaygın kaynaklar tek bir noktadan erişimi” sağlayarak araştır-
macıların bir siteden diğerine gezinirken harcadığı zaman ve emeği en 
verimli şekilde kullanmasını sağlar. Sitenin en önemli özelliklerinden 
biri ise “ileri düzeyde kullanıcılar için kişiselleştirme” olanağı sunma-
sıdır. “Bireysel araştırmacıları ve projeleri destekler.” Metin inceleme-
lerinde “bilgisayımsal yöntem çalışmalarını” destekler. Son olarak da 
“bilgisayar insan etkileşimini” (Rockwell, 2003) destekler.

Örnek Bir Çalışma: Culturomics 

Görsel 2: A=Dünyada bulunan ortalama 129 milyon kitabın 15 milyonu 
taranmış ve bunun 5 milyonu bu çalışmanın bütüncesi olarak kullanılmıştır. 
B= Kölelik kelimesinin yıllara göre bu eserlerdeki sıklığı C= Büyük Savaş, 1. 
Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı kelimelerinin eserlerdeki kullanılma sıklığı.
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Bu alanda yapılan yeni ve önemli çalışmalardan biri, Jean Baptis-
te Michel ve arkadaşlarının gerçekleştirdiği Culturomics’tir. Michel 
(2011), “Quantitative Analysis of Culture Using Millions of Digiti-
zed Books” (Milyonlarca Dijital Kitap Kullanarak Kültürün Kanti-
tatif Çözümlemesi) isimli çalışmasında, sanal ortama aktarılmış en 
fazla kitabı tarayarak Franco Moretti’nin dile getirdiği %0,5’lik oranı 
aşabilen çözümlemelerden birini gerçekleştirir. Michel (2011), söz 
konusu çalışmayı “bugüne kadar basılmış tüm kitapların yaklaşık 
%4’ünü içeren bir elektronik metin bütüncesi” üzerinde gerçekleş-
tirdiklerini belirtir (s.176). Bu çalışmada, İngiltere’de 1800-2000 yıl-
ları arasında İngilizce dilinde üretilen eserlerde yansıtılan kültürel 
olgular incelenmiştir. İncelemenin sonucunda önemli veriler elde 
edilir. 5.195.769 (Michel, 2011, s.176) eserden oluşan bir bütünce-
nin araştırılması, insan (beyin) gücünü aşan incelemeler sözüyle ne 
anlatılmak istendiğini açıkça ortaya koyar. Bu bağlamda belirli ça-
lışmaları gerçekleştirebilmek ve insani bilimler alanına yeni ufuklar 
kazandırabilmek için insan gücünün ulaşamadığı noktalara bilgisa-
yar destekli çalışmaların nasıl katkı sağlayabileceği açıkça görülür. 
Kültürel, sosyal ve yazınsal alanda bilgisayar destekli çözümleme 
yöntemleri olmadan düşünülebilmesi bile olanaksız olan bir çalışma 
ortaya konmuştur. Bu bütünce insan tarafından okunamaz. “Eğer bu 
bütüncedeki İngilizce dilinde yalnızca 2000 yılında üretilmiş eserleri 
okumaya kalk[ılırsa], dakikada 200 kelimelik akla uygun bir okuma 
hızıyla, yemek ve uyumak için hiç ara vermeden bu okuma eylemini 
80 yılda tamamla[nabilir]” (Michel, 2011, s.176). 

Üzerinde inceleme gerçekleştirdiği bütüncenin içerisinde bulu-
nan eserlerin sayısı kadar bu çalışmanın ortaya koyduğu veriler de 
dikkat çekicidir. Culturomics insanlığa ulaşılmazı ve inanılmazı su-
nar. Örneğin, bu yöntem kullanılarak İngilizce dili içerisinde günü-
müze kadar üretilmiş tüm kelimelerin sayısı elde edilebilir. Dahası, 
bu sayının yıllara, bölgelere, belirli zaman dilimlerine, önemli olayla-
rın çıkış ve gelişme sürecine göre değişimi ve gelişimi ortaya konula-
bilir. Söz konusu kelimelerin geçmişten bugüne gelişimi ve uğradığı 
biçimsel değişiklikler, kullanım sıklıkları; kullanılmayan kelimelerin 
ortaya çıkış, kayboluş ve yeniden belirmeleri; söz konusu, oluş, kay-
boluş ve yeniden ortaya çıkışın sosyal, kültürel, ekonomik, siyasal vb. 
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nedenleri ortaya konulabilir. Böylece bir dilin gelişmesinde kültürel 
olgunun etkisi rahatlıkla görselleştirilebilir. Dil olgusu üzerine yapı-
lan bu çalışma ile yazın, dilbilim, göstergebilim gibi alanlara önemli 
bir katkı sağlanabilir. Diğer taraftan sözcükbilim çalışmalarının ya-
nında bir dilin dilbilgisi kuralları ortaya konup bunların da tarihi sü-
reçlerdeki gelişimi görsel verilere dönüştürülebilir. 

Culturomics yalnızca dil üzerindeki değil aynı zamanda kültü-
rel süreçlerdeki değişim ve gelişmeleri de ortaya koyar. Dünya tarihi-
ni etkileyen önemli kültürel dönüm noktalarını gün yüzüne çıkara-
rak disiplinlerarası çalışmaların önünü açar. Önemli bir olayın 

Görsel 3: İngiliz ve 
Amerikan İngilizcesindeki 
fiillerin düzenli ve 
düzensiz çekimlerinin 
yıllara göre kullanılma 
sıklığı.



110

Şevket Tüfekçi

monograf 2015/4

unutulma hızını, dünyayı etkileyen icatların yayılım hızını ve etki 
alanlarını, diğer sanatçıların yazın alanındaki etkilerini, ünlü yazar-
ların kültürel hayata katılma ve orada tutunma çabalarını, televiz-
yonlu ya da radyolu yılların kültürel etkinliklerde yarattığı değişik-
likleri vb. birçok olguyu ortaya çıkarır.

Görsel 4: E=1900-2000 yılları arası sanatçı, politikacı, yazın, tarih, felsefe, 
din ve Nazilerin yazınsal eserlerde belirme sıklığı. F= Sanatçıların (Pablo 
Picasso vb.) bireysel olarak (Nazi) baskıya maruz kalmalarını gösteren 
indeks.

Örneğin Michel ve arkadaşlarının (2011) yaptığı gibi Nazi Al-
manya’sının hem kendi ülkesinde hem de Avrupa ve diğer dünya ül-
kelerinde yarattığı kültürel değişimi, o yıllarda uygulanan toplumsal 
sansürü haritalandırılabilir.

Kısaca, “culturomics çok miktarda veri toplama uygulaması ve 
insan kültürü çalışmalarının çözümlemesidir” (Michel, 2011, s.181). 
Kitaplar üzerinde yapılan bu çalışma başlangıç aşamasındadır. Dün-
yada basılmış, tüm gazeteler, dergiler, sanat eserleri, bilimsel çalış-
malar ve diğer kültürel ürünler de dijital ortama aktarılıp benzer bir 
çalışmanın bütüncesini oluşturduklarında, dünya kültür tarihinin 
yeni bir bakış açısıyla yeniden yazılması kaçınılmaz görünmektedir.
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Yazında Dijital Yönelimler

Görsel 5: ELO. Elektronik Yazın Seçkisi.

Dijital ortama aktarılmış eserler üzerinde gerçekleştirilen yeni 
çözümleme yöntemleriyle yukarıda gösterilmeye çalışıldığı gibi, in-
sanlık tarihinde çığır açacak çalışmalara imza atılmıştır. İleriki yıl-
larda bu çalışmaların farklı kültürel eserler üzerinde de uygulanacağı 
göz önünde bulundurulduğunda, elde edilecek sonuçların kültürel 
süreçlere etkisinin inanılmaz boyutlara ulaşacağı açıktır. Söz konusu 
veriler ve çıktılar aracılığıyla insanlık tarihi üzerinde yeni tartışma-
lar başlatılacak böylece bugüne kadar geliştirilen birçok bilim dalı-
nın ve toplanan bilgi kümelerinin yeniden irdelenmesi söz konusu 
olabilecektir.

Peki ya yeni gelişen biçemler? Elektronik yazın/sanat? Dijital 
ortama sonradan belirli yöntemler kullanılarak işlenip aktarılmış 
olan kültürel ürünlerin dışında, dijital donanım ve yazılım olanak-
larıyla üretilen, bu üretim sürecinde dijital iletişim dilinin tüm un-
surlarını, yani dili (yazılı ve sesli), sesi (sesli dil, müzik, gürültü vb.), 
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görselleri (hareketli ve durağan) vb. içinde barındıran yeni eserlerin 
gelişimi, eleştirisi ya da çözümlemesi nasıl ve hangi araçlarla ger-
çekleştirilecektir? Dijital ortam, kendi ürünleri için kendi tarama ve 
betimleme araçlarını mı kullanacak, yoksa her bir ürünün zaten var 
olan bir kültürün yeniden üretimi (remediation) olduğunu varsaya-
rak geleneksel yaklaşımlar için insana mı başvuracaktır?

Sorulan bu sorunun yanıtına şu ana kadar çok fazla yaklaşıldığı 
söylenemez. Çok yakın bir gelecekte bu eserler üzerinde uygulana-
cak yeni çözümleme yöntemlerinin geliştirilebileceği de pek olası 
görünmemektedir.

Görsel 6: Self Portrait(s) [as Other(s)]. (Diğerleri Olarak Otoportre) 
Elektronik Metin. Talan Memmot.

Yukarıda kısaca söz edilen ürünler, Avrupa ve Amerika kıtala-
rında birkaç on yıldan beri dijital yazın (digital literature), elektro-
nik yazın (electronic literature), hipermetin (hypertext), sanal metin 
(cybertext) vb. isimler altında üretilmektedir. Bunlar üzerinde uygu-
lanan çözümlemelerle ortaya atılan kuramsal çalışmalar da yine bu 
başlıklar altında yapılmaktadır. Son zamanlarda bu çalışmalar için, 
Noah Wardrip-Fruin (2008) tarafından “dijital bilgisayım [teknikle-
rinin] kullanılmasını gerektiren önemli yazınsal özelliklerle” yapı-
lan çalışmalar için ağırlık kazanan ve bu çalışmada da tercih edilen 
“elektronik yazın” terimi kullanılır. Son yıllarda bunun tercih edil-
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mesinde ELO’nun (Electronic Literature Organization/Elektronik 
Yazın Örgütü) (1999) kurulması etkili olmuştur.

Geleneksel yazına oranla elektronik yazının ve eleştiri yöntemle-
rinin çok daha kısa bir tarihi vardır. Bu konuda yapılan eleştirel çalış-
maların başında Jay David Bolter’ın Writing Space (Yazma Alanı) 
(1991), George Landow’un Hypertext (Hipermetin) (1992), Espen 
Aarseth’in Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature (Sibermetin: 
Ergodik Yazın Üzerine Bakış Açıları) (1997) gelir. Dijital ortamda üre-
tilmiş, üzerine en çok tartışma yürütülen (deneysel) yazınsal eserler 
arasında ise “Storyspace” hipermetin oluşturma yazılımı ile üretilen, 
Michael Joyce’un Afternoon (Öğleden Sonra) (1987), Stuart 
Moulthrop’un Victory Garden (Zafer Bahçesi) (1991) ve Shelley 
Jackson’un Patchwork Girl (Kırkyama Kız) (1995) isimli çalışmaları 
vardır. Bunların yanında William Gillespie, Frank Marquardt, Scott 
Rettberg ve Dirk Stratton’dan oluşan dört kişilik bir ekip tarafından 
üretilen The Unknown (Bilinmeyen) gibi, dijital olanakların Flash, 
Dreamweaver vb. çeşitli yazılımları kullanılarak üretilip ELO tarafın-
dan kurulan bir sitede yayınlanan ya da sanatçıların bireysel sitelerin-
de bulunan çok miktarda elektronik eser bulunmaktadır. ELO’nun 
oluşturduğu sitenin amaçlarından biri üretilen bu çalışmaların tekno-
lojik gelişmeler ve yeniliklerin gerisinde kalmadan yayın hayatlarının 
devamlılığını sağlamaktır. Bu bağlamda ELO ilki 2006’da olmak üzere 
her beş yılda bir yeni bir elektronik yazın seçkisi yayınlamaktadır.

Görsel 7: The 
Unknown. 
(Bilinmeyen) 
Elektronik Metin. 
William Gillespie, 
Scott Rettberg, 
Dirk Stratton, 
Frank Marquart.



114

Şevket Tüfekçi

monograf 2015/4

Aslında bu alanda çalışan birçok akademisyenin söylediği gibi 
“elektronik yazın deneysel bir yazındır. Bu alanda üretilen eserler 
birer başyapıt değil, bu kavramın birer kanıtıdır” (Rettberg, 2002, 
s.2). Kurulmaya çalışılan bu yeni uzlaşımsal alanın deneysel ürünleri 
oluşturulurken bir taraftan da bu eserler üzerinden yeni kuramlar 
üretilmekte, yeni kavramlar ortaya atılmaktadır. Bu bağlamda elekt-
ronik yazın geleneksel ana akım çalışmalar ile eş doğrultuda ele alın-
malı ancak kendine özgü özellikleri nedeniyle onunla karıştırılma-
malıdır. Her ne kadar geleneksel yazın çalışmalarından çok sayıda 
deneyimi kendine özgü alana aktarmış olsa da daha iyi değerlen-
dirilebilmesi ve geliştirilebilmesi için ana akım yazın çalışmalarının 
birtakım sınırlılıklarının uzağında, (ancak ondan beslenerek) disip-
linlerarası ve çok disiplinli bakış açılarından incelenmeli ve araştı-
rılmalıdır.

Elektronik yazın çalışmalarında bir yandan onun, geleneksel 
yazın araştırmalarının kaldığı son nokta olan postmodern yazın ve 
postyapısal kuramlarla bağlantısı ortaya konmaya çalışılırken (Lan-
dow, 1992) diğer yandan kendine özgü özellikleri tanımlanmaya 
çalışılmaktadır (Aarseth, 1997). Rettberg’in (2002) de belirttiği gibi 
“elektronik yazın konusunda kapsayıcı bir kuram oluşturmanın za-
manı henüz gelmemiştir. Yakın bir gelecekte de olası görünmemek-
tedir. Çünkü bu alanın teknolojik altyapısı ve biçemsel özellikleri 
tanımlanma aşamasındadır” (s.5).

Böyle bir ortamda elektronik yazına yönelik eleştiri ya da çö-
zümleme çalışmaları, doğal olarak tür belirleme çalışmalarının, yani 
var olanı açıklamanın ötesine gidememektedir. Bu konuda yapılan 
çalışmaların hemen hemen tamamına yakını bu alanda üretilmiş de-
neysel eserleri biçemsel, işlevsel, anlatısal yönden betimlemeye çalış-
maktadır. Bu çalışmalarda eserler üzerinde izleksel ve anlam odak-
lı çalışmalar yürütülmez. Söz konusu alanda son yıllarda yapılmış 
çalışmalardan Roman Zenner’in (2005) incelemesinde, Aarseth’in 
(1997) kitabında ortaya konulan benzer bir yaklaşım görürülür. 
Zenner (2005) Hypertextual Fiction on the Internet: A Structural and 
Narratological Analysis (İnternet Üzerinde Hipermetinsel Kurgu: Ya-
pısal ve Anlatıbilimsel Bir Çözümleme) isimli çalışmasında, Aarseth 
gibi, elektronik yazın ürünlerinin özelliklerini ortaya koyar; onları 
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ana akım yazın çalışmalarındaki benzerlerinden ayırmaya çalışır. 
İncelemesinde geleneksel eleştiri yöntemlerinin yeni tür üzerinde ne 
kadar etkili olduğunu, yeni ürünlerin eleştirisinde daha başka ne-
lere gereksinim duyulduğunu açığa çıkarmaya çalışır. Bu bağlamda 
elektronik yazını ana akım çalışmalardan ayırmaya yarayan belirli 
özellikler irdelenir. Doğrusallık–doğrusal olmayış (linearity-nonli-
nearity), bağlantılar (links), metinlerarasılık (intertexuality), ortam-
lararasılık (intermediality), açık metin ve kapalı metin, yazarlık ve 
okurluk kavramları bilgisayımsal bağlamda yeniden ele alınır. Söz 
konusu ürünlerin oluşturulmasında gerekli donanımsal ve yazılım-
sal altyapı unsurları ile anlatısal üstyapı unsurlarının neler olduğu, 
nerelerde kesiştiği belirlenmeye çalışılır.

Türkiye’de İnsani Bilimlerde Dijital Yönelimler
Türkiye’de insani bilimlerde dijital çalışmalar genellikle üniver-

sitelerin bilgisayar mühendisliği bölümlerinde kendini gösterir. Bu 
alanda son yıllarda yapılan bilimsel çalışmaların sayısı ve etki alanı 
giderek artmaktadır. Özellikle Bilkent Üniversitesi ve Yıldız Teknik 
Üniversitesinden birçok araştırmacı bu alanda kayda değer çalışma-
lar ortaya koymaktadır. Türkiye’de ve dünyanın farklı bölgelerin-
de üniversite kürsülerinde dersler veren Fazlı Can, Kemal Oflazer 
ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri Banu Diri, M. Fatih 
Amasyalı bu alana önemli katkı yapan isimlerin başında gelir. Söz 
konusu bilim insanlarının bilgisayar mühendisliği bölümü üyeleri 
olmaları insani bilimlerde dijital yönelimlerin dünyanın diğer böl-
gelerinde olduğu gibi Türkiye’de de bu alanın uzmanları tarafından 
başlatıldığının göstergesidir.

Diri ve Amasyalı önderliğinde oluşturulan Kemik Doğal Dil İş-
leme Grubu’nun internet sitesi (Bkz. http://www.kemik.yildiz.edu.
tr/?id=1) çalışmamızın önceki bölümlerinde tanıttığımız TAPoR 
tarzı bir işlev gerçekleştirir. Grupta araştırmacılar metin sınıflandır-
ma, metin kümeleme, yazar tanıma, metin sıkıştırma ve metin özet-
leme vb. çalışmalar üretmektedir. Bu grubu ve siteyi ön plana çıka-
ran önemli özelliklerden biri burada yapılan tüm çalışmaların 
paylaşıma açık olmasıdır. Grup, yaptıkları çalışmaların hem akade-
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mik metinlerini hem de o çalışmalar için ürettikleri yazılımları açık-
lamalarıyla birlikte sitelerinde diğer araştırmacıların kullanımına 
sunmaktadır. Bunlar arasında yazar tanıma, sözlük genişletme, me-
tin özetleme yazılımları ve Türkçe Dokümanlarda Yapay Sinir Ağları 
ile Yazar Tanıma, Koşullu Rastgele Alanlarla Basit Cümlelerin Öğele-
rine Ayrılması (Bkz. http://www.kemik.yildiz.edu.tr/?id=18) benzeri 
onlarca akademik makale bulunmaktadır.

Görsel 8: Kemik Doğal Dil İşleme Grubu. Banu Diri, M. Fatih Amasyalı vd.

Bu grubun dışında Türkiye’de insani bilimlerde dijital yöne-
limler üzerine önemli çalışmalar gerçekleştiren araştırmacılardan 
Can’ın bu alanda çok önemli çalışmaları vardır. Bu çalışma kapsa-
mında bunlardan iki tanesine değinilebilir: Change of Writing Style 
with Time (Yazma Biçeminin Zamanla Değişimi) (Can and Patton, 
2004) ve A Stylometric Analysis of Yaşar Kemal’s İnce Memed Triology 
(Yaşar Kemal’in İnce Memed Üçlemesi Üzerine Bir Biçem Çözümle-
mesi) (Patton and Can, 2004). Can ve Patton, bu eserlerin ilkinde 
Çetin Altan ve Yaşar Kemal’in romanları ve gazete yazılarından seç-
tikleri bir bütünce içerisinde eski ve yeni eserlerde yazma biçem-
lerinin ne şekilde değiştiğini karşılaştırmalı olarak ortaya koymaya 
çalışırlar. İkinci çalışmada ise araştırmacılar, Yaşar Kemal’in İnce 
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Memed üçlemesinde ilk eserden diğerlerine yazma biçemini değişti-
rip değiştirmediğini bulmaya çalışırlar. Çalışmanın sonucunda eser-
ler arasında önemli biçem değişiklikleri olduğunu ortaya koyarlar. 

Yapılan çalışmalar dünyanın diğer bölgelerinde üretilenler gibi 
yazın alanına önemli katkılar sağlar. Ortaya konulan %90 (ve üzeri) 
oranında doğruluk payıyla dilbilim ve yazında biçem çalışmalarının 
önemli bir boşluğunu doldururlar. Son zamanlarda gerçekleştirilen 
Culturomics benzeri Batılı ve yerli çalışmalar bu alanın kapsamını 
daha de genişletir. Ancak tüm bu gelişmelere rağmen çalışmanın ön-
ceki bölümlerinde değinildiği gibi söz konusu incelemelerin yalnızca 
bilgisayar bilimi uzmanlarınca (bilgisayarın donanımsal ve yazılımsal 
karmaşık yapısı ve uzmanlık gerektirmesi gerekçesiyle) gerçekleşti-
rilmesi, bu çalışmaların sonucunda somut veriler elde edilmesinin 
ötesine geçerek geleneksel yazın araştırmacılarının gerçekleştirdiği 
çalışmalarla yeterli oranda iletişim ve etkileşim kurulmasını olanaklı 
kılmaz. Dolayısıyla bu çalışmaların “anlatı” ve/veya “metin” kavramı-
nın yaratıcısı olan ve bu konuda binlerce yıllık önemli kültürel biri-
kimi bulunan alanın araştırmacılarınca bir kenara ya da diğer bilim 
dallarının uzmanlarına bırakılmasının (veya bıraktırılmasının), daha 
önce de belirtildiği gibi insani bilimlerde dijital yönelimler ve elektro-
nik yazın/sanat çalışmalarının oluşturulması, betimlenmesi böylece 
bilim ve sanat dünyasına eklemlenmesi çabaları içinde bir eksiklik 
olduğu düşünülmektedir.

Türkiye’de Elektronik Yazın
Türkiye’de deneysel elektronik yazın çalışmaları çok yoğun bir 

şekilde yapılmasa da, bu durum önemli çalışmaların olmadığı an-
lamına gelmez. Yazınsal anlamda elektronik anlatıların doğuşunun 
Altzine (http://dergi.altzine.net) elektronik dergisinin ve Altkitap 
(http://www.altkitap.net) elektronik yayın organlarıyla birlikte başla-
dığını söylemek yanlış olmasa gerektir (Ortaç, 2010). Hande Ortaç’ın 
16 Ocak 2010 tarihli “Yekta Kopan’la Altzine Hakkında” isimli yazı-
sında, elektronik yazının Türkiye’de tohumlarının Altzine dergisinin 
kuruluş aşamasında atılmaya çalışıldığı görülür. Kopan’ın ifadeleriyle 
“amatörce” bir başlangıç yapılmış olsa bile o yıllarda gerçekleştirilen 
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beyin fırtınaları günümüze kadar bu alanda yapılan çalışmaların te-
tikleyicisi olur. Kopan’ın “hiper-metin, […] bir metinden diğer metne 
gidilebil[mesi], metinler arası yolculuk yapılabil[mesi] […] metnin 
kendisiyle kısıtlı kal[ınmaması] […] görüntü, ses, yazı, her şeyin met-
ne dönüşebiliyor olması” (Ortaç, 2010, http://altzine.net) açıklama-
ları, elektronik yazının o yıllarda doğmaya çalıştığının ve elektronik 
metinden ne anlaşıldığının önemli göstergelerinden birisidir.

Diğer taraftan sanatsal anlamda Türkiye’nin bu alanda incelen-
meye değer ürünler verdiği gözlerden kaçmaz. Sayıları çok fazla ol-
masa da gerçek anlamda elektronik yazın ürünlerinin ortaya kondu-
ğu görülür. Rettberg’in (2002) belirttiği gibi Türkiye’de de elektronik 
yazın eserleri deneysel yazın çalışmalarının birer ürünü olarak ortaya 
çıkar. Deneysel yazında Türkiye’nin önde gelen isimlerinden Murat 
Gülsoy bu alanda üzerinde tartışılması gereken önemli çalışmalar or-
taya koyar. Ancak sanal ortamın çok disiplinli yapısı bu eserlerin 
farklı ellerde yoğrulmasını gerekli kılar. Bu bağlamda Gülsoy’un an-
latılarını dijital anlatılara dönüştürerek sanal ortama aktaran Sercan 
Şengün, bu eserlerin ortak yazarı konumundadır. Daha doğru bir ifa-
deyle bu metinler “yazı” ve “yazarlık” kavramlarının bir adım ilerisi-
ne taşınarak Gülsoy ve Şengün tarafından ortaklaşa yaratılırlar.

Görsel 9: Bir Resimde İlerlemek Sana Doğru. Elektronik metin. Murat 
Gülsoy. (Dijital kurgu: Sercan Şengün).
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Gülsoy ve Şengün’ün ortaklaşa kurguladıkları deneysel çalışma-
lardan biri olan Bize Kuşdili Öğretildi isimli karma–metinlerininin2 

ardından, Murat Gülsoy’un internet sitesinde (https://muratgulsoy.
wordpress.com) Sözel Soru 47, Kelebeğin Belleği, İçboşluk, Yol Arka-
daşım Kafka, Yazı Çölü, Bir İnsan Yaratmak ve Bir Resimde İlerlemek 
Sana Doğru isimli çalışmalarıyla karşılaşılır. Bunlardan bir kısmının 
Bize Kuşdili Öğretildi isimli eserde olduğu gibi basılı ve elektronik 
ortamlarda farklı sürümleri vardır. Diğerleri ise yalnızca sanal ortam 
için elektronik olanaklarla üretilmiş metinlerdir.

Örneğin Yazı Çölü (Gülsoy, 2012, s.221) ve Genleşen Kafka Met-
ni (Gülsoy, 2004, s.103) isimli anlatılar hem basılı yayın organların-
da öykü seçkileri şeklinde Türk okurunun beğenisine sunulur hem 
de sanal ortamda deneysel çalışmaların sınırlarını zorlamak için ye-
niden üretilir. Basılı yayın organlarının sınırlılıklarından kurtarıl-
maya çalışılan bu anlatılar karanlığın sonunda beliren ışık gibi öz-
gürlüklerini ellerine almak üzeredir. Basılı sürümlerinde Genleşen 
Kafka Metni (Gülsoy, 2004) (Gülsoy, 2012) olarak adlandırılan me-
tin Gülsoy’un sitesinde Yol Arkadaşım Kafka olarak adlandırılır. Bu 
değişim onun, kabuğunun kırılmaya çalışıldığının ve yeni bir ortam-
da yeni anlamlara açılma arzusunun göstergesidir.

Görsel 10: Yol Arkadaşım Kafka. Elektronik metin. Murat Gülsoy, (Dijital 
kurgu: Sercan Şengün).

2 İçerisinde farklı modların kullanıldığı metin. Ayrıntılı bilgi için bakınız: Şevket Tüfekçi 
(2014) Çok-modlu Eleştiri Yöntemi ile Bir Karma -metin Okuması: ‘Bize Kuşdili Öğretildi’.
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Dijital ortamda yeniden yaratıldıklarında görsel, tipografik ve 
anlatısal çok büyük değişiklikler ortaya koymayan bu metinler, ilk 
bakışta her ne kadar bir ortam aktarımı seviyesinde kalsa da basılı 
eserler ile elektronik eserler arasındaki farkı ortaya koymak adına 
önemli bir işlev gerçekleştirir. Sanal ortamda yaratılacak kardeşleri-
nin habercisi olan söz konusu metinler “sayfadan ekrana” geçişi an-
laşılır biçimde somutlaştıran önemli çalışmalardandır.

Görsel 11: Bir İnsan Yaratmak. Elektronik metin. Murat Gülsoy. (Dijital 
kurgu: Sercan Şengün).
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Bu çalışmaların eleştirisinde, iki farklı ortamın kendine özgü 
birtakım özellikleri tanımlanarak “Çok-modlu Eleştiri Yöntemi ile 
Bir Karma -metin Okuması: Bize Kuşdili Öğretildi” isimli çalışmada 
olduğu gibi karşılaştırmalı ve çok disiplinli bir yaklaşım uygulanabi-
lir (Tüfekçi, 2014). Oysa “Sözel Soru 47” ve “Bir İnsan Yaratmak” gibi 
çalışmalar sanal ortamın kendine özgü unsurlarıyla donatılmışlardır. 
Dolayısıyla bunların çözümlenmesinde, söz konusu alanın kendine 
özgü yaratı, anlatı ve işlevsel unsurları; üretici (yazarlar, yazılımlar 
ve yazılım uzmanları), makine ve son kullanıcılar (okur) ile elektro-
nik metin (insan makine iletişimi ve etkileşimi gerektiren elektronik 
yazılım) arasındaki ilişki öne çıkarılmadan bunların yorumlanması 
doğru olmayacaktır. Çünkü elektronik ortamın “yazar”ı, “okur”u, ve 
“anlatı”sı ana akım yazın çalışmalarının tanımladığı bu kavramların 
sınırlarını aşmıştır (Linneman, 1999).

Söz konusu anlatılar, geleneksel yazında çığır açan yapısalcı ve 
postyapısalcı yaklaşımlarda açıklanan yazar, okur ve metin kavram-
larının çok uzağındadır. “Yazar” bu çok disiplinli ve çok katmanlı or-
tamda görevini başka uzmanlarla ve makine ile paylaşmak zorunda 
kalır. Yazarın metinden uzaklaşması, metnin okurla birlikte ürete-
ceği olası (milyonlarca) anlamlardan da uzaklaşması anlamına gelir. 
Bu durum içi boşaltılan yazarlık kurumunun yeni geliştirilen bağ-
lamda yeniden gözden geçirilerek tanımlanmasını gerektirmiştir.

Benzer bir şekilde geleneksel okur da değişim gösterir. Son 
kullanıcı (okur) makine ile iletişim ve etkileşim durumundadır. O, 
bir çeşit işletmene dönüşür; (geleneksel yaklaşımlarda) yazarın ona 
sunduğu doğrusal anlatının ondan beklediği sorumluluğu yerine 
getirme görevini bırakıp (sanatsal) yaratıcı bir gurubun makine ile 
etkileşim içinde oluşturduğu anlatı havuzundan (geleneksel metnin 
sanal ortamda dönüştüğü konum) kendi seçimleriyle yeni bir metin 
oluşturur. Bu seçim alımlama estetiği kavramının okura sunduğu 
olanakların da ötesindedir. Çünkü okur alımlayacağı metin havu-
zunun tamamına asla ulaşamaz. Son kullanıcı için her bir deneyim 
(okuma etkinliği) ona yeni bir metin sunar. Söz konusu elektronik 
anlatı havuzlarının son kullanıcıya sunduğu yüzler, binler, milyonlar 
hatta milyarlarca yeni metin çıktısı olasılığı düşünüldüğünde elekt-
ronik “metin” ve bu metnin “yazarı”, “okuru” tanımlarıyla ne anlatıl-
maya çabalandığı daha iyi anlaşılabilir.
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İşlevleri ve özellikleri çalışma çerçevesinde kısaca açıklanmaya 
çalışılan bu metinler dışında, Gülsoy ve Şengün’ün ortaklaşa ürettik-
leri her bir elektronik metin kendine özgü birtakım biçimsel, işlevsel 
ve anlatısal özellikler barındırır. Diğer yandan elektronik yazın ala-
nında günümüze kadar üretilen farklı çalışmalar düşünüldüğünde 
bu çeşitliliğin inanılmaz boyutlara vardığı gözlemlenir. Yeni doğ-
makta olan elektronik yazın, deneysel yeni ürünlere ve bunlar üze-
rinde gerçekleştirilecek çözümleme çalışmalarına gereksinim duy-
maktadır. Bugüne kadar yapılan tanımlama, sınırlama, sınıflama ve 
tür belirleme çalışmalarının dışında, yazın ve bilgisayar uzmanları-
nın birlikte ortaya koyacağı disiplinlerarası çalışmaların bu alanı 
zenginleştireceği açıktır.

Görsel 12: Sözel Soru 47. Elektronik metin. Murat Gülsoy. (Dijital kurgu: 
Sercan Şengün).

Sonuç
Dünyada her gün büyük bir hızla gelişen bilgisayar teknolojileri 

ve bu teknolojiler yardımıyla üretilen ürün ve çalışmalar göz önüne 
alındığında yazın alanında gerçekleştirilen dijital yönelimlerin kül-
türel alanda önemli gelişmelere imza atacağı kaçınılmaz görünmek-
tedir. Özellikle son yıllarda gerçekleştirilen “Culturomics” gibi kül-
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tür çözümleme çalışmaları, ELO tarzı elektronik yazın seçkisi siteleri 
ve ülkemizde bu alanda başlatılan çalışmalar bu öngörünün başlıca 
kaynaklarındandır.

Evrensel kültür, bilgisayar teknolojilerini günlük yaşamsal et-
kinliklerin sıradan ve ayrılmaz birer uzantısı haline getirmektedir. 
Bilgisayar teknolojileri insan belleğinin sınırsız yedekleme alanı; bi-
yolojik bir organizmanın kaybedilmiş organının yerini alan, bedeni-
nin bilgisayımsal bir uzantısı; görme engellilerin onlara yol gösteren 
duyargası; kalbin yerine bedenin dışında çalışan kan devir aygıtı 
vb. gibi çalışmaktadır. Günümüzde milyonlarca insan, uyanık kal-
dığı hemen her dakikasını çalışma, iletişim kurma, sanatsal üretim 
yapma ve eğlenme gibi gereksinimlerini karşılamak için çeşitli dijital 
araçlarla iletişim ve etkileşim halinde geçirmektedir. Böyle bir or-
tamda, Türk ve Batılı birtakım bilim insanları ve sanatçılar her gün 
yeni bilgisayımsal kavramları tartışmakta ve onlarla yeni çalışmalar 
üretmektedir. Dünya çapında ün kazanmış farklı ülkelerden yüzler-
ce sanatçı her gün sanal ortamda geleneksel sanat anlayışının sınır-
larını zorlayarak yeni karma türler yaratmaktadır. Bu şartlar altında 
Türkiye’de ve dünya çapında yazın çalışması yapanların söz konusu 
gelişmeleri yalnızca bilgisayar bilimleriyle uğraşanların inisiyatifine 
bırakmamaları gerekmektedir. 

Bunun için öncelikle bilgisayar teknolojilerinin sanatsal ve ya-
zınsal alandaki yeri titiz çalışmalarla yeniden okunmalıdır. Bu alan-
da sanatsal ve bilimsel çalışma yapanlar değerli görülerek desteklen-
melidir. Yükseköğrenim kurumlarımızda bu çerçevede bilgisayar 
destekli yazın ve eleştiri çalışmalarına olanak sağlayacak düzenle-
meler için adımlar atılmalıdır. Bu bağlamda çok disiplinli kürsüler 
oluşturularak bilgisayar teknolojileri günlük, bilimsel ve sanatsal 
yaşamın içerisine gerçek anlamda etkili bir şekilde eklemlenmelidir. 
Yazın alanı çalışanları bilgisayar destekli sanatsal üretim, bilgisayım-
sal eleştirel okuma ve yorumlama üzerine gerçekleştirilen bu tartış-
malarda ve gelişmelerde daha fazla inisiyatif almalıdır. Nitekim bil-
gisayar teknolojileriyle üzerinde çalışılan anlatı, metin, yazar, okur 
gibi kavramlarda binlerce yıllık tecrübesi vardır.
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eleştiri ödülleri alan Candido aynı zamanda Jorge Luis Borges, Carlos Fuentes, Harold Bloom 
gibi yazar ve eleştirmenlere de verilmiş olan Uluslararası Alfonso Reyes Ödülü’nün de sahi-
bidir. Yazarın özgün adı Crítica e Sociologia olan ve ilk hali 1961 yılında yazılan bu makalesi, 
Literatura e Sociedade (Edebiyat ve Toplum) adlı kitabında 2006’da yayımlanmıştır. (çn)
** Binghamton University, Department of Comparative Literature, Phd Candidate, 
byuce1@binghamton.edu 
1 Yazarın izniyle çevrilmiştir.
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minde eseri anlamak için anahtar olarak görülmüş, neden sonra bir 
görme hatasına indirgenmiştir. Belki ancak bugün gerektiği şekilde 
önerilmeye başlanabilecek. Bir çelişki havası içinde denilebilir ki, es-
tetik incelemenin diğer tüm yollarla yapılacak değerlendirmelerden 
önce geldiği sonucuna vardıktan sonra eserle ortam arasındaki bağı 
daha iyi belirleriz.

Aslında, bir eserin değer ve öneminin gerçeğin bir yönünü ifade 
edip etmediğine bağlı olduğu ve bu yönün eserin esası olduğu geç-
mişte gösterilmeye çalışıldı. Daha sonra bunun tam tersi, içeriğin 
ikincil olduğunu ve bir eserin öneminin ona her türlü koşullanma-
dan, özellikle de bir kavrayış unsuru olarak etkisiz olduğu düşünülen 
toplumsal koşullanmadan bağımsız bir nitelik veren kendi içindeki 
biçimsel işlemlerden kaynaklandığını göstermeye çalışan fikir be-
nimsenmeye başlandı.  

Bugün bir eserin bütünlüğünün birbirinden ayrı düşünülen bu 
görüşleri benimsememize izin vermediğini biliyoruz. Bir eseri sade-
ce metnini ve bağlamını diyalektik bir şekilde iç içe geçmiş bir yo-
rumlamayla birbirine karıştırarak yani eseri dış unsurlarla açıklayan 
eski görüşle, yapının pratikte bağımsız olduğu inancının yönlendir-
diği diğer görüşün yorumlama sürecinde birleşmesiyle anlayabilece-
ğimizi de biliyoruz. Dahası şunu da biliyoruz ki, metin dışı olan (yani 
bu durumda toplumsal olan), bir sebep ya da anlam olarak değil, 
yapının inşasında belirli bir rolü bulunan ve böylece içselleşen bir 
unsur olarak önemlidir. 

Bu noktada, edebiyat sosyolojisinde -bu alan eserin değeri ko-
nusunu ele almadığı ve onu şartlayan tam olarak her şeyle ilgili ola-
bildiği için- dışsal faktörlerin dışsal değerlendirmelerinin yerinde 
olabildiğini de anımsayarak disiplinler arasındaki farklılığı belirle-
mek gerekiyor. Örneğin, edebiyat sosyolojisi dediğimizde bir kitabın 
popülerliği, bir tür konusundaki istatistiksel tercihler, sınıfların ter-
cihleri, yazarların toplumsal kökenleri, eserler ve düşünceler arasın-
daki ilişki, toplumsal, ekonomik ve siyasi örgütlenmenin etkisi gibi 
konuları çalışmak uygundur. Bu eleştirinin üstlendiği estetik yöneli-
mi içermeyen, bilimsel özelliği olan bir disiplindir. 

Bu sorunun birkaç boyutu var ve Lukács’ın entelektüel kariye-
rinin başında, onu bazen aşırı bir şekilde edebiyatın siyasi ve eko-
nomik boyutlarına yoğunlaşmaya iten Marksizmi henüz benimse-
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meden önce sorduğu bir soruyla açıklanabilir. Modern tiyatroyu 
tartışırken 1914’te şu alternatifi önerir Lukács: “Tarihî-toplumsal 
unsur kendi içinde bir eserin yapısı için öneme sahip midir, sahipse 
bu ne ölçüdedir?” Ya da “Dramatik biçimdeki sosyolojik unsur, es-
tetik değerin belirleyicisi değil de, (...) onun gerçekleştirilmesi için 
sadece bir imkân mıdır?”2

Aslında bu, sorunun çekirdeğini oluşturur çünkü edebiyat eleş-
tirisi alanında eserleri en ince ayrıntısına kadar inceleriz ve bizi ilgi-
lendiren şey etkenlerin bu özel yapıyı oluşturacak şekilde iç yapıda 
nasıl işlediğini araştırmaktır. Toplumsal etmeni alarak, bunun sade-
ce yaratıcı akımı taşıyan bir araç görevi gören (Lukács’ın deyişiyle 
yalnızca estetik değerin gerçekleşmesini mümkün kılıyorsa) özdeği 
(ortam, gelenekler, grup özellikleri, fikirler) donatıp donatmadığını 
ya da bunun ötesinde bir eserde, bir sanat eseri olarak temel ola-
nın oluşturulmasında işlev gören bir unsur olup olmadığını (yine 
Lukács’ın deyişiyle estetik değerin belirleyicisi olup olmadığını) be-
lirlemeye çalışırız. 

Bu, toplumsal ve psişik etmenlerle ilgilenen, onları bir çerçe-
ve ya da yaratıcı eser tarafından kaydedilen bir malzeme değil de 
yapının etmenleri olarak görmeye çalışan çeşitli çağdaş öğrenciler 
tarafından algılanan/sezilen şeydir ve onların estetik unsurlar ara-
sında sıralanmalarına olanak verir. Yaratıcı inceleme aslında en basit 
şekilde biçimden ve eserin öneminden sorumlu olan, bölünemez bir 
bütün olmak için birleşen unsurların arayışı olarak daha da derine 
gitme niyetindedir. Ki buna ilişkin Macrocosmos’un Faust’u gibi her 
şeyin bir bütün olarak örüldüğünü, her şeyin öteki şeylerle beslenip 
onlara göre hareket ettiğini söyleyebiliriz:

Nasıl da her şey bir bütüne örülüyor
Biri bir diğerinde etki edip hayat buluyor!3

Basit bir örnek verelim: José de Alencar’ın Senhora adlı roma-
nı.4 Bu türdeki tüm romanlar gibi, ister tarihî ister eleştirel olsun her 

2 Georg Lukács. “Zur Soziologie des modernen Dramas,” Shriften zur Literatursoziologie 
(Neuwied: Hermann Luchterhand Verlag, 1961). s. 262. 
3 Genç Osman Yavaş’ın Faust çevirisinden. (çn) Goethe, Johann Volfgang. Faust. Çev.Genç 
Osman Yavaş. İstanbul: Bordo Siyah Yayınları, 2012.
4 José de Alencar Brezilya’nın on dokuzuncu yüzyılda yaşamış en önemli romantik yazar-
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incelemede işaret edilen açık toplumsal boyutları (mekânlara, mo-
daya, uygulamalara yapılan referanslar, grup ya da sınıf tutumları-
nın gösterilmesi, burjuva ve ataerkil arasında bir yaşam anlayışının 
dışavurumu vb.) olan bir kitap. Bu boyutları belirtmek rutin bir iş 
ve bir çalışmanın toplumsal özelliğini tanımlamak için yeterli değil.

Ancak konunun, eserin anlamına nüfuz edebilmek için anlaşıl-
ması ve gösterilmesi gereken toplumsal şartlara dayandığı da olur. 
Senhora bir koca satın almakla ilgili bir romandır ve bu alışverişin 
sembolik bir toplumsal önemi olduğunu düşünürsek bir adım iler-
lemiş oluruz, çünkü bu aynı zamanda o dönemde para için evlenme 
gibi geleneklerin ortaya çıkması anlamına da gelir. Yazar, kendini bir 
sözleşmeyle, koşullu bir ödemeyle satan kocanın ilkel durumunu 
kurgulayarak, ilişkinin kökenlerini de açık eder, yani bu eylemi as-
lolan alışveriş işine indirgeyerek radikal bir toplumsal analiz yapmış 
olur. Ancak hâlâ incelemenin en derin katmanlarında olduğumuz 
söylenemez, çünkü o katmanlara ancak bu açık toplumsal gerçeğin 
kitabın yapısını şekillendirdiğini gördüğümüzde ulaşırız. 

Eğer Senhora romanına aklımızda bu olduğu halde yaklaşırsak, 
eserin uzun ve karmaşık bir işlem üzerine bina edildiğini görürüz, 
ilerleme ve geri çekilme sahneleri, baskı ve taviz olarak inşa edilmiş 
diyaloglar, dalaverelerden oluşan gizli bir olay örgüsü vardır ve bun-
ları geliştirirken eşlerin duruşu dönüşümlüdür. Her bölümde roman 
kahramanının, davranışlarının teslim olduğu satın alma eylemi ko-
nusundaki saplantıyı ortaya koyduğunu ve insan ilişkilerinin de bu 
ekonomik amaçlar nedeniyle bozulduğunu görürüz. Paraya sahip 
olduğu için intikam arzusu kuvvetlenen kadın kahramanın ruhu, ko-
casını sahip olunan bir şeye indirgeyen sermayeyi kullanarak ezme 
işiyle görevliymiş gibi sertleşir. Üslubun görünümü de, aşkın roman-
tik diyalektiği klasik normalliğine kavuşana kadar, kapitalist bir şah-
siyetsizleşmenin etkisiyle kişiliğin adeta madenleştirilmesine işaret 
eder. Her bölümün detaylarında olduğu gibi, roman bir bütün olarak 
alındığında da aynı yapısal ilkeler malzemeyi açık eder.

larındandır. Indianism adıyla bilinen, ülkenin Portekiz sömürgesine karşı milli bir kimlik 
oluşturmak için Brezilya yerlilerine odaklanan edebi akımının da öncülerindendir. Yazarın 
Iracema, O Guarani ve Senhora adlı romanları pek çok dile çevrilmiştir ancak yazarın Türk-
çede kitabı bulunmamaktadır. (çn)
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Bu incelemeyi daha basit bir düzlemde yapılan önceki inceleme-
lerle ilişkilendirirsek görürüz ki, eğer kitap bu uzun düello etrafında 
kurulduysa, bunun nedeni bir aktarmayı göstermesidir, düellonun 
satın alma ve satma mekanizmasının kitabın yapısına aktarılmasını. 
Daha yüksek bir ahlaki gereklilikle yönlendirilmesi gereken ilişki-
ler konusunda da satma ve satın alma gerçek bir sapma olarak işlev 
görür. Bu, romancı tarafından soyut bir şekilde onaylanmaz ya da 
örneklerle gösterilmez ancak bütünün ve parçalarının düzenlenme-
sinde, yazarın malzemeyi ona belirli bir ifade işlevi vermek için dü-
zenleyiş şekliyle ortaya koyulur. 

Bu tür bir tahlil yaptığımızda, toplumsal olanı dikkate aldığımızı 
söyleyebiliriz, ama onu dışsal olarak değil yani kitabın özünde belli 
bir dönemin ya da belirli bir toplumun ifadesini saptayabileceğimiz 
bir referans olarak yahut onu tarihsel olarak konumlandırmamızı sağ-
layacak bir iskele olarak değil, tanımlayıcı düzey yerine izah edici bir 
düzeyde incelenen sanatsal bir inşanın etmeni olarak dikkate alırız.

Bu durumda, toplumsal boyutu sanat eserinin bir unsuru olarak 
özümseyen estetik bir yoruma ulaşmak için, sosyolojinin ya da sosyo-
loji eğilimli tarihin çevresel boyutunu bir kenara bırakırız. Bu durum-
da da başlangıçta işaret ettiğimiz paradoks ortaya çıkar: dışsal olan iç-
selleşir ve eleştiri sosyolojik olmaktan çıkıp sadece eleştiriye dönüşür. 
Toplumsal unsur kitabın iktisadına karışan psikolojik, dinî, dilbilimsel 
ve bunun gibi pek çok unsurdan biri olur. Yapının referans noktası 
olduğu çözümlemenin bu düzeyinde bu ayrımlar pek de önemli değil-
dir, zira her şey eleştirmen tarafından bütünün birbirine bağlı çeşitlili-
ğini ortaya çıkaran organik bir maya ile dönüştürülmüştür.  

Bu bakışla, sosyolojik açının daha önce olduğundan daha bü-
yük bir geçerlilik kazandığını görüyoruz. Buna karşılık artık tek öl-
çüt olarak da dayatılamaz ya da tercih edilemez, çünkü her faktörün 
önemi çözümlenmekte olan duruma bağlıdır. Bir bütün olması iste-
nen eleştiri, tutarlı bir yoruma götürebilecek unsurları özgürce kul-
lanabilmek için artık yalnızca sosyolojik, psikolojik ya da dilbilimsel 
olmayacaktır. Öte yandan hiçbir şey bir eleştirmeni, eğer tercihi bu 
kitabı biçimlendiren bir bileşen olarak kullanılıyorsa, tercihinin esa-
sını belirtmekten de alıkoymaz. Modern eleştirinin alt ettiğinin her 
zaman mümkün ve meşru olan sosyolojik yönelim değil, eleştirel bir 
toplumbilimcilik, hevesle her şeyi toplumsal unsurlar yoluyla araş-
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tırma eğilimi olduğunu fark ederiz. 
Benzer bir şey, geliştiği için eleştiriyle ilişkileri değişen sosyolo-

jinin kendisinde de meydana geldi. Araştırmacılar bu konu üzerinde 
on dokuzuncu yüzyılda belirlenen tutumlarla düşünmeye alışkındır, 
ki o zamanlar sosyoloji büyük sistematik genellemeler dönemindey-
di ve bu da uygulayıcılarını eserin, edebi kişiliğin ya da bir toplumsal 
sistemdeki eserlerin bütününün özellikle tarihsel bir açıdan küresel 
olarak koşullanmasına itiyordu. Buna rağmen, araştırma ve kuram-
daki ilerleme, özellik ve içerik arasındaki ilişkinin daha önemli bir 
anlamını da beraberinde getirdi ve dikkatin düşünülen her birimin 
yapısal ve işlevsel boyutlarına çekilmesine imkân verdi. Bu, eleştirel 
ve analitik çalışmalarımızın, bütünün anlamına ulaşmak için anah-
tar olduğu düşünülen biçimsel üniteler rolünü aldığı zamanda, her 
iki durumda da senkronik olanın diakronik olana mutlak üstünlü-
ğüyle meydana geldi.

Bu nedenle bugün edebiyat çalışmalarında sosyolojik bakış açı-
sı hakkında konuşmak 50 yıl önce olduğundan çok daha başka bir 
anlama gelmek zorunda. İki alandaki değişim elbette edebiyat sosyo-
lojisinde bir tepki doğuracaktır, ki bu (örneğin Robert Escarpit’nin 
La sociologie de la littérature kitabında önerdiği gibi) sadece somut 
araştırma alanına yönelmeyecek, aynı zamanda taşıdığı on dokuzun-
cu yüz yıl havasıyla, hırslı üstünkörü açıklamaları da bir kenara ite-
cektir. Eleştiri için olduğu kadar sosyoloji için de tehlike, çözümleme 
eğiliminin temel gerçeği yok etmesidir, yani mantıksal ve deneysel 
öncelik parçaların işlevine mütemadiyen yaptığı atıflarla kavransa 
da bütüne odaklanır. Bir başka tehlike de, eserin bütünü ve özerkliği 
konusundaki akademik endişenin, unsurların içsel işlevlerini, ince-
lenen konunun anlamını kavramak için gerekli temel boyutlardan 
biri olan tarihsel boyutu hiçe sayarcasına uygun olan sınırların çok 
ötesinde abartmasıdır. 

Her ne şekilde olursa olsun, uygun olan yeni dogmatizmlerden 
sakınmaktır ve biçimsel boyutlarla daha çok ilgili olan çağdaş eleşti-
rinin edebiyat sosyolojisi ya da sosyoloji eğilimli edebiyat tarihi gibi 
bağımsız disiplinlerden, sıklıkla edebiyat dışı nedenlerle eserlerin 
toplumsal boyutlarını incelemekte uygulanan bir dizi disiplinden 
vazgeçemeyeceğini veya onları reddedemeyeceğini her zaman hatır-
lamak gerekir. 
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II
Düşüncelerimizi oturtmak ve alanları sınırlamak için, edebi-

yattaki sosyolojik çalışmaların en yaygın olanlarını, yaklaşık olarak 
geleneksel ölçütlere göre ve sosyoloji, tarih ve içeriğin eleştirisi ara-
sında gidip gelerek sıralama işine girişebiliriz.

İlk tür bütün edebiyatı bir dönemle, türle, toplumsal koşullar-
la ilişkilendirmeye çalışan eserlerden oluşmaktadır. On sekizinci 
yüzyıla uzanan geleneksel yöntemdir bu, belki de başlıca temsilini 
Taine’de bulmuştur, Brezilya’da da Silvio Romero tarafından de-
nenmiştir. Temel erdemi tarihsel diziyi anlamayı kolaylaştıracak ve 
dönemlerin panoramasının izini sürecek genel bir düzeni, tanzimi 
anlama çabasıdır. Kusuruysa toplumsal şartlarla edebiyat eserleri 
arasındaki bağı aynı ölçüde etkin bir şekilde göstermekte zorlan-
masıdır. Hayal kırıklığına uğratan bir sonuç olarak bu zorluktan her 
zaman öğrencinin etmenleri sıraladığı, siyasi ve ekonomik şartları 
çözümlediği ve nihayet bu iki gerçekliği bağdaştıramayınca sezgileri 
ve yerleşmiş fikirleriyle eserler hakkında konuştuğu paralel bir yapı 
taşar. Söz konusu paralel çizgide yürümeyi seçen akademisyenlerin 
çoğunda olduğu gibi, bu iki gerçeklik arasında belirlenimci bir türde 
sıradan bir bağ olduğunda bu daha ciddi bir boyut alır. Bu sadece 
daha düşük entelektüel çalışmalarda değil, özenli bilgiler içeren, ni-
teliği iyi olan çalışmalarda da gözlemlenebilir, örneğin L.C. Knigts’ın 
Drama and Society in the Age of Johnson adlı eseri bunlardan biridir. 

Eğer öğrenci, toplumu edebiyatın ya da bir türün bütünüyle 
bağdaştırmayı bırakır ve yukarıda bahsettiğim koşutluğu, toplum-
sal özellikler ve sorunlar hakkında konuşmak için tek bahane olan 
ve sergilenmeleri Heitor Ferreira Lima’nın Castro Alves hakkındaki 
kitabında da olduğu gibi, bu türde belirsiz bir dolayımlama gerektir-
meyecek tekil eserlerin ya da yazarların yorumlanmasına taşırsa bu 
tür çalışmalar çok daha büyük bir hayal kırıklığına dönüşür. 

İkinci bir tür, sanat eserlerinin çeşitli boyutlarını tanımlayarak 
topluma ayna tutma ya da onu temsil etme düzeylerini incelemeyi de-
neyen çalışmalardır. Bu, en basit ve yaygın yöntemdir; toplumun ger-
çek boyutları ile kitaptakiler arasında koşutluklar kurmaktır. Sosyolo-
jik eleştiri ya da edebiyat sosyolojisi dediğimizde, en ünlü ilk örneğine 
Taine’in La Fontaine et ses faibles’inde rastlayabileceğimiz bu yöntem 
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akla gelir; yüksek nitelikli bir örnek W. F. Bruford’un Çehov’un oyun-
ları ile hikâyelerinin dönemin Rus toplumunu ne kadar sadakatle tem-
sil ettiği konusundaki çalışması Chekhov and His Russia’dır.

Eğer bu ikinci tür, edebiyat eleştirisinden temel sosyolojiye 
doğru kayma eğilimi gösterirse, üçüncü tür sadece sosyolojik ve çok 
daha tutarlı olur, bu tür eser ve kamu arasındaki ilişkinin yani eserin 
kaderinin, kabul edilirliğinin ve bu ikisinin karşılıklı etkileşiminin 
incelenmesidir. Bunun iyi bilinen örneği de Lewin Schücking’in, 
Vierkandt’ın Handwörterbuch der Soziologie adlı çalışması için yaz-
dığı “Edebi Zevkin Sosyolojisi” adlı denemesidir; bu deneme daha 
sonra bir kitap olarak yayımlanmış ve çeşitli dillere çevrilmiştir. 
Ününe rağmen, bu bakış açısıyla yapılabilecek diğer çalışmaları gös-
termekten öteye geçmez. 

Buna karşılık daha az sistematik olan diğer çalışmalar gerçekle-
re daha çok bağlıdır; bunlara örnekse A.M. Guillemin’in Le public et 
la vie littéraire à Rome, Q. D. Leavis’in Fiction and the Reading Public 
gibi edebiyatın işlevini okurlar bağlamında inceleyen çalışmalarıdır. 
Yazar, halkın zaman içinde eseri kabulü gibi bir tarihsel probleme 
yaklaştığında, o noktada daha az sosyolojik olan ve daha çok engin 
bilgiye dayanan geleneksel araştırmalar temelinde bir değişken bulu-
nur; karşılaştırmalı edebiyattaki benzer çalışmalarda da aynı ölçüde 
gözlemlenen budur. Edmond Estève’in Byron et le Romantisme fran-
çais adlı çalışması buna örnek gösterilebilir. 

Dördüncü tür çalışmalar, ki özellikle sosyoloji içinde konumla-
nırlar, yazarın konumu ve toplumsal işlevi üzerinde durur ve konu-
munu üretiminin yapısına, bunu da toplumun düzenlenmesine iliş-
kilendirmeye çalışır. Tür alanında, edebi alanın dışında olan bir dizi 
eser vardır, örneğin Geiger’in entelektüelin konumu ve eseri üzerine 
Aufgabe und Stellung der Intelligenz in der Gesellschaft adlı çalışması 
ya da bilgi sosyolojisi konusundaki özellikle Mannheim’inkiler gibi 
önemli düşünceler. Tarihsel alanda Henri Brunschvicg’in modern 
Alman toplumunun oluşumunda entelektüellerin durumunu ve ro-
lünü incelediği Le crise de l’état prussien à la fin du XVIIIème siècle 
adlı çalışmasında bu açıyı kullanması buna bir örnek teşkil eder. 
Edebiyat alanında Alexandre Beljame’ın on yedinci yüzyıl İngilte-
re’sindeki edebiyatçılar konusundaki monografisi de ünlüdür. 
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Bu sonuncu türün biraz daha ilerlemiş hali eserlerin ve yazar-
ların siyasi işlevlerini araştıran beşinci türdür ki bunda genel ola-
rak ideolojik bir niyet göze çarpar. Bizim dönemimizde bu genelde 
ilk parti eleştirisinden daha çeşitli olan Lukács’ın 1930’dan sonraki 
çalışmalarındaki çok da nadir olmayan güçlü gözlemlerine kadar 
Marksistlerin tercihi olmuştur. İtalya’da, Gramsci’nin metinlerinin 
dışında, bu tür metinler, Galvano della Volpe örneğinde de görül-
düğü gibi, diğer ülkelerdeki Marksist eğilimli yazarlar için çok nadir 
görülen bir özgürlükle önemli ölçüde artış göstermiştir. 

Nihayet, ya genel olarak edebiyatta ya da diğer türlerde, kökenle-
rin kuramsal olarak araştırılmasına dönen bir altıncı türü hatırlarız. 
Bu çerçevede bazı klasik eserler vardır, Gunmere’in şiirin kökenleri, 
Bucher’in eser ve şiirsel ritim arasındaki bağıntı ya da Christopher 
Caudwell’in şiirin doğası ve kökeninin Marksist açıdan incelenmesi 
hakkındaki eserleri gibi. George Thomson’ın Yunan tragedyasının 
toplumsal kökenleri konusundaki, aynı ölçüde Marksizm tarafından 
yönlendirilen eseri (Eshilos ve Atina) çok daha eksiksizdir.

Bütün bu yöntemleri ve türevlerini, bazıları eleştirinin gerekli-
liklerini tam olarak karşılıyor olsa da, eleştiri değil de edebiyatın sos-
yolojik teorisi ve edebiyat tarihi ya da edebiyat sosyolojisi olarak ele 
alırsak yerinde, başarılı ve yararlı olurlar. Hepsinde de ilginin eser-
den eserin özünü oluşturan toplumsal etmenlere, işlenmesini etkile-
yen ortamın şartlarına ya da toplumdaki işlevine kaydığını görürüz. 

Bu boyutlar tarihçi ve sosyolog için önemlidir ama yorumla-
mayla ilgilenen eleştirmen için eğer kitabın iç ekonomisinin işlevine 
(ki buna da somut vakaların açıklığa kavuşturulmasında dolaylı bir 
katkıları olabilir) göre değerlendirilmezse ikincil, hatta faydasız ola-
bilir.

Aslında, herkes bir medeniyet olgusu olarak edebiyatın oluşu-
mu ve tanımlanmasının toplumsal etmenlerin iç içe geçmesine bağ-
lı olduğunu bilir. Ancak bu nokta ile o etmenlerin belirli bir eserin 
temel niteliklerine doğrudan karışıp karışmadığının belirlenmesi 
arasında her zaman kolaylıkla geçilmeyen bir uçurum vardır. Aynı 
zamanda, zihinsel yapımız ve çocukluğun ilk deneyimleri varoluş 
durumumuzun seyrini düzenler. J.P. Weber’in La genèse de l’oeuvre 
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poétique’te, dışlayıcı ve radikal bir şekilde göstermeye çalıştığı gibi, 
bu belirli bir yazarın zihinsel oluşumu ve çocukluk yıllarındaki ilk 
deneyimlerinin, eserinin anlaşılması ve değerlendirilmesinde anah-
tar işlevi olduğu anlamına mı gelir? Spekülatif yaklaşmanın kolay ol-
duğu bu sorular yazara bireysel olarak yaklaştığımızda zorlaşır ama 
bu alandaki temel kanıyı da sağlamlaştırmaya yardım eder, ki bu da 
şudur: konu bir edebi gerçekliğin açık bir boyutunun onaylanması 
ya da inkâr edilmesi değil, bazı eserleri anlamakta belirleyici ya da 
yararlı olup olmadığının eleştirinin belli bir çerçevesinden incelen-
mesidir. 

İlk adım (aşikâr da olsa buna işaret edilmelidir) sanat eserinin 
gerçekle kurduğu izafi ve şekli bozulmuş ilişkinin (buna kesin bir 
şekilde uyuyor ve onu açıkça ifade etmeye çalışıyor olsa da) farkında 
olmaktır, çünkü mimesis her zaman bir çeşit poiesistir. Doktor Fer-
nandes Figueira, Velaturas adlı kitabında (Alcides Flávio müstearıyla 
yazılmıştır), arkadaşı Aluísio Azevedo’nun O Homem adlı romanını 
yazarken striknin zehirlenmesi konusunda ona danıştığını ama elde 
ettiği bilgiyi kullanmadığını anlatır. Doğalcılığın bilgilendirici olmak 
konusundaki özenli çabasına rağmen, yazar bilimin verdiği bilgiyi 
göz ardı etmiş ve zehre daha ani ve dramatik bir etki yüklemiştir, 
çünkü tasarısı böyle olmasını gerektirir. 

Belgeleme eğiliminde de olsa bu özgürlük, onu daha anlam-
lı kılmak için bazen dünyanın düzenini, gerçeklik duygusunu bu 
yöntemli ihanetle okurda daha iyi oluşturacak şekilde değiştirmesi 
gereken hayal gücüne aittir. Bu tür bir paradoks edebi eserin çekir-
değinde vardır ve dünyanın temsili olarak etkileyiciliğini sağlar. O 
halde eseri anlamak için onu dış gerçeklikle karşılaştırmanın yeterli 
olduğunu düşünmek tehlikeli bir rastgele basitleştirme riskini taşır. 

Ama toplumsal etmenleri, burada açıklandığı gibi, yapının bi-
çimlendiricisi rolüyle ele alırsak onların da edebi çözümleme için 
psişik olan kadar belirleyici olduğunu, eserin estetik bütünlüğünü 
onlarsız tanımlamaya çalışmanın sadece Baron Munchausen’in ba-
şarabildiği bir şey olduğunu yani bataklıktan kendi saçlarını çekerek 
kurtulmaya çalışmak olduğunu görürüz. 
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III
Sosyolojik eğilimli pek çok eleştirmende gördüğümüz gibi, top-

lumsal özellikteki bilgilerin içselliğini gösterme çabası estetik detay-
landırmanın çekirdeği haline gelmiştir. Lukács’ın kendisi bile siyasi 
tarikatçılığın bazı sınırlarına çarpmadığı zamanlarda ikna edici bir 
şekilde, örneğin Manzoni’nin I promessi sposi’sinin harika bir tarihî 
roman olduğunu, çünkü edebi inşasının tasvir ettiği toplumla uyum-
lu bir bakış açısı sunduğunu göstermiştir (Der historische Roman). 
Arnold Kettle, daha detaylı olarak, Dickens’ın Oliver Twist’inin ya-
pısının, yazar varlığı birbirine bağlı olan ve küçük roman kahrama-
nının arasında ezildiği, burjuvazinin iyi niyetli egoizmle farkındalık 
yoksunluğu arasındaki zıtlığını ve suç etrafında dönen dünyayı ge-
liştirirken edebi olarak etkili ve anlamlı olduğunu ileri sürer. Ancak 
Oliver büyükbabasının yatıştırıcı iyiliğiyle korunurken, ki bu eşitsiz-
liğin ve toplumsal çelişkilerin acılığını iyice vurgular, yapıt keskinli-
ğini ve hatta derin tutarlılığını yitirir; bu da her duyarlı okurun bir 
noktada fark ettiği gibi niteliğin düşmesine sebep olur (Kettle, The 
English Novel, Birinci Cilt). Bunda da, diğer durumda olduğu gibi, 
estetik bir etmen olarak hareket eden, topluma karşı belirli bir bakış 
açısının etkisi vardır ve bu kitabın ekonomisini anlamamızı sağlar. 

Bu sorun, başka bir şekilde geliştirilmiş ve belirli bir speküla-
tif bolluğun etkisinde Lucien Goldmann’ın yaratılışın eşsizliği ve 
özerkliğine rağmen, belirli bir dünya görüşünden yola çıktığını (ki 
bu kendi ideolojik açısına göre bir sosyal sınıf tarafından geliştirildi-
ği ölçüde kolektif bir olgudur) göstermeye çalıştığı eserinde de kar-
şımıza çıkar. Kettle’ın yaptığı gibi inşa sorunlarını dikkate almasa da, 
Racine trajedisiyle aktarılan özgün bakış açısının, Pascal’ın görüşün-
den doğanla ilişkili olduğunu ve her ikisinin de köklerinin özel ve 
bağımsız bir şekilde, Jansenist kötümserliğinde olduğunu, bu yolla o 
dönemin kast yapısına kötü bir şekilde adapte edilmiş Fransız bur-
juvazisinin önemli bir bölümünün bu ayar yoksunluğunu ideolojik 
olarak ifade ettiğini (Le dieu caché) göstermeye çalışır. 

Bu durumların hepsinde, toplumsal etmen eserin yapısını ve 
fikirlerinin tonunu, geçerliliğini ve üzerimizdeki etkisini belirleyen 
donatım unsurlarını açıklamak için kullanılır. Daha az açık ve daha 
incelikli bir düzlemde, edebiyat incelemesi için üslup işlemelerini sos-
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yo-tarihsel metotlarla karıştıran Erich Auerbach’ın girişiminden (Mi-
mesis: Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Litertur) bahse-
debiliriz. Muhteşem eseri Historia da literatura ocidental’in girişinde 
Otto Maria Carpeaux da benzer bir çabayla “biçimsel-sosyolojik” de-
diği sentetik bir metottan bahseder. Mükemmelleştirilmesi edebi ça-
lışmalar alanında yüzyılın ikinci yarısının görevlerinden biri olacak 
böyle bir metot, yorumlamanın kişiselliğine sentetik bir bakış açısı 
getirecek ve bugün hâlâ yeterli ölçütler sayılan içsel ve dışsal etmenler 
konusundaki geleneksel ikiliği bozacaktır. Belki de o zaman göreceğiz 
ki, eserin tekilliği ve özerkliğini anlamak için toplumsal etmenler es-
tetik bir bakış açısıyla süzülecek ve edebi inşa düzeyine getirilecek. Bu 
da Taine’in İngiliz edebiyatı konusundaki muhteşem şema çalışmasın-
da da örneklendiği gibi, toplumsal etmenleri fazlasıyla geniş ve genel 
bir bakışla ele alarak birleştirdiği ve böylece eserin kişiselliğini ortadan 
kaldırdığı için çağımızın pek çok eleştirmeninin haklı olarak karşı çık-
tığı determinist eleştiride gözlemlediğimizin tersi olacaktır. 

Kendimizi içinde bulduğumuz bu iğreti ve tatmin edici olmaktan 
uzak aşamada, bakış açılarının güvensizliği göz önüne alınırsa bu du-
rumun tartışmalı bir niteliği vardır. Bu öteki aşırı uca giden ve eserde 
anlamlı olanın kapalı bir evren gibi kendi içinde açıklanabilir bir bü-
tün olduğunu iddia eden bazı dengeleyici abartmaları da anlaşılabilir 
kılar. Bu incelemenin bir bölümü için uygun olan son derece yapısal 
bakış açısı pratik yorumlama işinde uygulanabilir değildir, çünkü di-
ğer şeylerin yanında çağdaş düşüncenin kendisini meşgul eden sorun-
larla layıkıyla yüzleşemeyeceği tarihsel boyutu hafife alır. Öte yandan 
onun çeşitli yöntemlerine daha önce de atıf yapılan eserin örgenselliği 
kavramı gibi verimli sonuçları borçluyuz, ki bu kavram eski eleştiri ta-
rafından biliniyor olsa da yeni çağdaş akımlarda kendisinde eksik ola-
nı bulmuştur: yeterli bir terminolojiyi de içeren inceleme araçlarını.

Bugün ilk bakışta görünenin aksine tam da eserin bir organiz-
ma olarak düşünülmesi bizim bu çalışmada eseri koşullandıran ve 
harekete geçiren etmenlerin hareketini dikkate almamızı ve çeşitlen-
dirmemizi sağlıyor; çünkü yapının bir unsuru olarak yorumlandı-
ğında her etmen, odaklanılan durumun meşruluğuna a priori karşı 
çıkılamayacak ya da göklere çıkarılamayacak temel bir öğesi oluyor.
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Eşitlik: Diyalog, Diyalojik Roman ve 

Disiplinlerarasılık
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Öz
Ursula K. Le Guin’e göre farklılık neye işaret etmektedir? Farklılıklar kimleri, 
nasıl mekanizmalarla ötekileştirmekte, yabancılaştırmaktadır? Bir yazar olarak 
Le Guin’in farklılıkların eşit olarak bir arada olma imkânı olarak sunduğu al-
ternatif fikir(ler) nedir? Bu yazının başlangıç noktası olarak nitenlendirilecebi-
lecek bu soruların cevapları, temel olarak, Le Guin’in eşitlik anlayışı ve roman-
larında öne çıkan diyalog fikri; bu fikirlerin yansımaları ise yazarın Mülksüzler 
(2011a), Marifetler (2006) ve Rüyanın Öte Yakası (2011b) adlı romanları çerçe-
vesinde tartışılacaktır. Yazının devamında, Ursula K. Le Guin’in romanlarında 
özneler arasındaki diyaloğa yaptığı vurguyu tamamlayan noktalar olarak, yaza-
rın romanlarının biçimi ve yöntemi tartışılacaktır. Bu çerçevede, ilk olarak Le 
Guin ve M. Bakhtin’in (2008) diyalojik roman anlayışı arasındaki bağlar ortaya 
koyulacaktır. Ardından Le Guin’in anlatılarının fikirsel arka planını oluşturan 
feminizm, anarşizm ve Taoizm çerçevesinde, yazarın diyalogda bulunduğu di-
siplinler ve düşünürler, Le Guin’in disiplinlerarası yönteminin işaretleri olarak 
tartışılacaktır. Sonuç olarak, bu yazı, Ursula K. Le Guin’in özneler arasındaki 
diyaloğa yaptığı vurguyu, yazarın romanlarının içeriğini, biçimini ve yöntemini 
şekillendiren bir eylem olarak tartışmayı amaçlamaktadır.

Anahtar kelimeler: Ursula K. Le Guin, anarşizm, farklılık, eşitlik, diyalog, dia-
lojiklik, disiplinlerarasılık.
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Difference and Equality for Ursula K. Le 
Guin: Dialogue, Dialogical Novel and 

Interdisciplinarity

Abstract
What does the difference signify for Ursula K. Le Guin? How does difference 
create the other and which mechanism does it use in this process of alienation? 
What is the alternative order/idea/space Le Guin offers for the equal coexisten-
ce of difference? The answers to these questions will primarily be investigated 
through Le Guin’s understanding of equality and her idea of dialogue as these 
prevail in selected novels: Dispossessed: An Ambiguous Utopia, Gifts and The Lat-
he of Heaven. Next, the form and method of Le Guin’s novels will be discussed 
as complementing her emphasis on the idea of intersubjective dialogue. To this 
end, the links between Le Guin and M. Bakhtin’s conceptualization of dialogi-
cal novel will be presented. This will be followed by a discussion of Le Guin’s 
dialogue with feminism, anarchism and Taoism in order to delineate her inter-
disciplinary writing method. Hence, this article attempts to discuss Le Guin’s 
emphasis on intersubjective dialogue as an act that shapes the content, form and 
method of her practice of literature. 

Key Words: Ursula K. Le Guin, anarchism, difference, equality, dialogue, dialo-
gism, interdisipinarity.

Ursula K. Le Guin için Farklılık ve Eşitlik

Eğer konuşmayı ve dinlemeyi 
bırakırsak, dünya sağır ve dilsiz 
olur (Le Guin, 1989a, s.100). 

Ursula K. Le Guin’in örnek olan seçilen romanlarının içeriğin-
de, romanlarının yapısal özelliklerinde ve roman yazma yönteminde 
öne çıktığı görülen diyalog fikri bu yazıda tartışılan fikirlerin temel 
dayanağıdır. Tüm bu tartışmanın başlangıç noktası ise Le Guin’in 
romanlarındaki farklılık anlatısının ne olduğu sorusudur.1

1 Bu sorunun cevabını ararken yazdığım ilk taslak metni okuyup beni cesaretlendiren sevgili 
Doğan Başkır’a teşekkür ediyorum. Söz konusu metnin İngilizcesi – bu makalenin ilk bölü-
münün (s.7-18) taslak hâli – Mayıs 2015’de Ege Üniversitesi’nin düzenlediği 15th Internatio-
nal Cultural Studies Symposium’da bildiri olarak sunulmuştur.  
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Ursula K. Le Guin, farklılık; dolayısıyla ben ve öteki ikiliği ile 
ilgili eleştirel düşüncelerinin en temel çerçevesini “Amerikan Bilim 
Kurgusu ve Öteki” adlı yazısında ortaya koyar. Yazara göre Ameri-
kan bilimkurgusu, farklılıklar söz konusu olduğunda tepeye “zen-
gin, hırslı, saldırgan erkekleri”, en alta da “fakir, eğitimsiz, sûretsiz 
kitleleri ve tüm kadınları” yerleştirerek, yazarın “babun patriyarkı” 
olarak adlandırdığı “kalıcı bir hiyerarşik sistem” kurar (Le Guin, 
1989a, s.83,85).2 Le Guin’e göre böylesi bir hiyerarşiyi, dolayısıyla 
eşitsizliği mümkün kılan düşünce, “erkeğin kadına, sınıfın sınıfa ve 
ulusun bir başka ulusa yaptığı gibi”, ötekini “kendinden tamamen 
farklı görmek” ve öteki ile “benzerlikleri olduğunu reddetmektir” 
(1989a, s.85). Doğal düzende, her biri bir özne olan insanların, ben-
zeşliklerini reddetmelerinin sonucu, insana nesne olarak yaklaş-
mayı, dolayısıyla yabancılaşmayı getirmektedir (Burns, 2010, s.141; 
Le Guin, 1989a, s.85).  Bu anlamda, ötekileştirme eyleminin temeli 
mutlak benzeşmezlik iddiası, farklılıkların eşit olarak bir arada var 
olabilmelerinin anahtarı ise bu iddianın reddedilmesi gerekliliğidir. 

Farklılıkların eşitliği bozmayacağı bir dünya için, mutlak ben-
zeşmezlik fikrinin reddedilmesi gerekliliğinin arkasında, Le Guin’in 
peşinden gittiği, iki temel varsayım olduğunu söyleyebiliriz. Birinci-
si, insana dair kimliklerin mutlak bir öze sahip olamayacağı ve bun-
dan hareketle farklı durumlarda çatışma yaratan benzeşmezliklerin 
değişkenliğidir.3 İkincisi ise, farklılıkların bir takım benzeşlikler üze-
rinden ortaklık kurabileceğidir. Le Guin için bu ortak payda “insan 
olmak” ve “aynı doğayı farklı insan, hayvan ve bitkilerle paylaşmak” 
olmalıdır, çünkü Taoizm öğretisi bunu gerektirir.4 Bu anlamda, Le 

2 Le Guin’in erkek öznenin kurduğu ötekine dair bir diğer eleştirisi “uygar erkeğin kendisini 
ben ve efendi olarak tanımladığını, dolayısıyla kalanları dışarda, aşağıda, altta ve tâbi ola-
rak, yani öteki olarak kurduğunu” ifade etmektedir. Le Guin (1989b), Woman/Wilderness, 
Dancing at the Edge of the World içinde, s.161. (Aksi belirtilmeyen çeviriler yazara aittir.). 
3 Le Guin’i post-modern anarşizm tartışmaları çerçevesinde değerlendiren yazın, Le Guin’in 
toplumsal cinsiyet rolleri bakımından Judith Butler gibi düşünürleri takip ettiğini yani 
mutlak, değişmez, özcü bir kimlik anlayışını reddettiğini hâlihazırda tartışmaktadır. L.Call 
(2007), Post-Modern Anarchism in the Novels of Ursula K. Le Guin.
4 Dena C. Bain (2000) bu noktaları LeGuin’in Taoizm anlayışı ile ilişkilendirmektedir. The 
‘Tao Te Ching’ as Background to the Novels of Ursula K.Le Guin, H. Bloom (Ed.), Modern 
Critical Views, Ursula K. Le Guin içinde. Le Guin’in romanlarındaki fikirsel arka plan söz 
konusu olduğunda önemli bir yeri olan Taoizm tartışmalarına yeri geldikçe değinilecektir.  
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Guin’e göre, özcü farklılık iddialarının ve bu farklılıkların mutlak 
benzeşmezlikler çerçevesinde tartışılmasının, değişken kimlik ka-
tegorilerine sahip insanların ortaklaşabileceği alanları yok saymak 
anlamına geleceğini ifade edebiliriz. 

Le Guin mutlak benzeşmezliği reddederken, ne gruplar arasın-
da ne de grup içerisinde bir mutlak benzeşme de önermemektedir. 
Tam tersine, farklılıklar Le Guin için önemlidir. Bu anlamda, Le 
Guin’in romanlarında hem ‘farklı’ seslerin duyulur olması hem de 
yazarın  ‘farklı’ kahramanları, farklılıkların önemine yapılan vurgu-
yu anlamak için önemlidir. Le Guin romanlarında kahraman olarak 
öne çıkan karakterlerin temel özelliği yaşadıkları toplulukların üye-
lerinden farklılıklarıyla sıyrılmalarına yapılan vurgu (Benfield, 2000, 
s.129; Macguirk, 2000, s.244) ve bu farklılıklarının aslında onları bi-
ricik ve değerli kılmasıdır. Örneğin, sınırsız güç sağlayabilecek “et-
kili” rüyalara sahip George Orr (Rüyanın Öte Yakası), iktidarın aracı 
marifetlerini kullanmayı reddeden Orrec  (Marifetler) ve bilim için 
kaçak olmayı göze alarak öteki ile arasındaki “duvarı” aşan Shevek 
(Mülksüzler) kendi toplumları için de farklıdır. Ancak mutlak ben-
zeşmezlikleri yoktur diğerlerinden. Dahası, farklılıkları hem kendi 
gruplarında benzeşlerini bulmalarında hem de öteki dünyalarda 
farklılıklarını korumalarına ve benzeşlerini aramalarına olanak sağ-
lamaktadır

Le Guin’in yabancılaştırmayı ve ötekileştirmeyi bertaraf edebi-
lecek bir fikir olarak sunduğu “mutlak benzeşmezliğin reddi” teorik 
alana sıkışmış gibi görünse de, Le Guin yaptığı önemli bir önerme 
ile bunun pratikte nasıl gerçekleşebileceğine dair ipuçlarını sunmak-
tadır. Le Guin’in bu önermesi, farklılıkların ve benzeşliklerin değerli 
ve biricik olduğunun her türlü özne tarafından anlaşılabilmesinin 
ancak ötekini tanımayı ve bilmeyi mümkün kılacak iletişim ve diya-
log eylemleri ile gerçekleşebileceğidir. Şimdi, mutlak farklılık iddia-
sının izlerini ve bunun öteki öznesinin inşası, ötekileştirme eylemi 
ile ilişkisini ve bu iddia ile savaşabilecek fikirleri, Le Guin’in kimi 
romanlarında arayabiliriz. 
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Le Guin Romanlarında Farklılık, Öteki ve 
Kahramanlar
Le Guin’in farklılık temsillerini incelemek için örnek olarak se-

çilen Mülksüzler (2011a), Marifetler (2006) ve Rüyanın Öte Yakası 
(2011b) romanlarında, öteki, sıklıkla karşımıza çıkan bir kategori-
dir.5 Öyle ki, Le Guin romanlarında temel anlatıyı ve gerilimi önce-
likle farklılıkları nedeniyle zıt kutuplara yerleştirilen özneler-gruplar 
etrafında örer. Bu iki ucun özneleri, mutlak benzeşmezlik iddiası 
çerçevesinde hayat bulan, diğerini bir nesne, bir yabancı olarak gö-
ren ve dolayısıyla her biri diğeri için öteki olandır. Le Guin roman-
larının diğer bir anlatısı ise ötekine temkinle ama özne olarak yak-
laşan, yani mutlak benzeşmezliği reddeden, aynı zamanda mutlak 
benzeşlik temelinde tasavvur edilen kendi grubunda ve dolayısıyla 
grubu dışında da farklılıklarını dile getiren öznelerin hikâyeleridir. 
Bunu Le Guin’in romanlarına daha yakından bakarak görebiliriz. 

Mülksüzler’de, Anarres ve Urras gezegenlerinin sakinleri birbi-
ri için ötekidir. Bu karşıtlık, öncelikle, anarşist ve kapitalist özneler 
olmanın üzerine kurulur. Bu öznelerin fikirsel farklılığı, mekânsal 
ayrışma ile de vurgulanır. Anarresliler için Urras, mülkiyetli, dola-
yısıyla eşitlikten ve özgürlükten yoksun bir toplumdur. Bu mülkiyet 
fikri, eşyalara, konfora, lükse, bilime ve hatta kadınlara dair bir sa-
hiplik iddiasıdır ve Urras’ın temel farklılığıdır. Bu yüzden, Anarres-
lilere öğretilen Urras’tan “tiksinmeleri, nefret etmeleri ve korkmala-
rıdır”, çünkü Anarritlere daha çocukken anlatılan Urras’ın “çürümüş 
bir eşitsizlik, haksızlık ve israf yığını” olduğudur (Le Guin, 2011a, 
s.45,76). Anarres de, Urras’ta yaşayanlar için,  ortak mülkiyet, cin-
sel yönelimde-ilişkilerde özgürlük nedeniyle farklıdır. Bundandır ki, 

5 Hélène Escudié, Le Guin ile 2002 yılında yaptığı röportajda, yazara romanlarında kul-
landığı isimleri nasıl seçtiğini sorar. Le Guin, romanlarında keşfettiği dünyalarda yaşayan 
farklı toplumlar ya da ülkeler bulunduğunu ya da Karanlığın Sol Eli’nde olduğu gibi bu 
dünyalarda yaşayan iki farklı ülke bulunduğunu, dolayısıyla her birinin farklı dilleri oldu-
ğunu söyleyerek başlar cevabına. Le Guin, böylece, farklı toplumlar, ülkeler, diller üzerine 
kurulu evrenlerinde aslında çoğulluğun, farklı toplumların, fikirlerin ve insanların önemli 
olduğunu da vurgulamış olur. Escudié, H (2008). Entretien avec Ursula K. Le Guin, Con-
versations with Ursula K. Le Guin içinde. C. Freedman (Ed.), s.143. Yazarın antropolog 
olan babası Alfred Kroeber ve dolayısıyla Le Guin’in antropolojiye olan ilgisi de romanla-
rın merkezinde neden farklı kültürler/farklılık ve bunların karşılaşmasının olduğunu anla-
mak için önemlidir. Bkz. dipnot 12. 
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Urraslılar için de Anarresliler, geri kalmış ve ahlaksız bir toplumdur. 
Bu anlamda Mülksüzler’de ötekinin kurgulanması ve ötekileştirme 
eylemi, fikirsel ve mekânsal olarak, sahiplik/yoksunluk ve buradan 
hayatın her noktasına sızan eşitsizlik/eşitlik-özgürlük fikirleri üzeri-
ne kurulur. Mülksüzler’de bu ötekileştirmeye ve dolayısıyla mutlak 
benzeşmezlik iddiasına, bir Anarresli olarak Urras’a giden kahrama-
nımız Shevek karşı çıkacaktır. 

Marifetler’de dağlılar ve ovalılardır karşıtlığın özneleri. Dağlı 
olmak, topraklara hükmetmek ve marifete sahip olmaktır. Romanın 
başkahramanlarından Orrec’in ailesi Casprolar çözme, Gry’ın ailesi 
Barrelar çağırma marifetleri sayesinde egemenliklerini muhafaza et-
mektedir.6 Cordemont soyundan kadınlar kör edebilmekte, Roddlar 
hısımlarının kalbine tılsım bıçağı yollayabilmekte, Olmlar ateşe ve-
rebilmekte, Callemler maddeyi hareket ettirebilmektedir (Le Guin, 
2006, s.12,13). Ovalılık ise kentli ve marifetten yoksun olma hâlidir. 

Ötekileştirme, Mülksüzler’de olduğu gibi, öncelikle dağlı-ovalı 
ikiliğinde, karşımıza mekânsal bir ayrışma olarak çıkar.  Mutlak ben-
zeşmezlik ise marifetli/marifetsiz olmak ekseninde kurulur. Dağlılar 
için öteki marifeti olmayandır, “kalluklardır” (Le Guin, 2006, s.15). 
Dağlılar da ovalılar tarafından cahillikle, büyücülükle, bâtıllıkla öz-
deşleştirilmektedir. Bu anlamda marifetler grup içerisinde soylulu-
ğun ve iktidarın, gruplar arasında ise farklılığın ve her iki durumda 
da eşitsizliğin temelidir. Le Guin iktidar eleştirisini ve mutlak ben-
zeşmezlik temelinde hayat bulan eşitsizliklere karşı çıkışını, bu kez 
marifetini kullanmayı reddeden Orrec ve ona eşlik eden Gyr’in öteki 
diyarlara yolculuklarıyla ifade etmektedir. 

Şimdi, ötekini merak eden, ötekini tanımak/bilmek, dolayısıyla 
öteki ile diyalog/iletişim kurmak isteyen, bu anlamda farklılıklarının 
ne grup içerisinde mutlak benzeşlik ne de gruplar arasında mutlak 
benzeşmezlik şeklinde vücut bulamayacağının habercisi olan özne-
leri/kahramanları konuşmaya çalışacağım. Çünkü yukarıda anlatı-
lanlar, ötekinin kurulmasında ve ötekileştirme eyleminin temelinde 
mutlak benzeşmezlik iddiasının getirdiği şeyleştirmeyi somutlaştır-

6 Çözme mahareti, bakış, nefes ve sözlerle can alabilmekken; çağırma hayvanlarla iletişim 
kurabilme ve hüneri, eğitim ya da av amacıyla kullanma anlamına gelmektedir. Le Guin 
(2006), Marifetler, s. 11-13.



150

D. Burcu Eğilmez

monograf 2015/4

mak için dile getirildiyse, tanı(ş)ma ve diyalog eşitlik prensibini yok 
saymadan, farklılıklarla bir arada yaşamak için öznenin gerçekleştir-
mek zorunda olduğu eylemi anlamak için gereklidir.  

Le Guin Romanlarında Tanı(ş)ma/Bilme Aracı 
Olarak İletişim, Dil ve Diyalog
Le Guin, farklılıkların mutlak benzeşmezlik olarak algılandığı 

dünyalara güçlü bir eylem önerir: tanı(ş)mak/bilmek için iletişim ve 
diyalog kurmak. Farklı grupları öteki olarak kuran mutlak benzeş-
mezlikler fikrini bertaraf etmek ve bu farklılıklar ile eşit beraber-
likler kurabilmek, ancak öteki ile tanışarak, onu tanıyarak gerçekle-
şebilir. Bu tanıma imkânı da iletişim, iletişim araçları ve iletişimin 
önemli bir şekli olan diyalogla mümkün olur.7 Le Guin’in roman-
larındaki diyalog fikrinin vurgusu, hem konuşmayı hem dinleme-
yi içeren, “çift taraflı bir işlev olan” konuşma eyleminedir, çünkü 
konuşmak Le Guin için “paylaşmaktır, birlikte yapılan bir sanattır.” 
(2011a, s.32,31). Özneler arasında, paylaşmaya dayalı gerçek iletişim 
de ancak konuşmanın/dilin bu çift yönlü fonksiyonu –konuşma ve 
dinleme yani diyalog— hayata geçirilebilirse mümkün olacaktır. 

Tanı(ş)mak/bilmek için iletişime, iletişim aracı olarak dile, bil-
giye, kitaplara ama en çok da diyaloğa verilen önem Mülksüzler’de 
kahramanımız Shevek tarafından temsil edilir. Anarresli bir fizikçi 
olan Shevek, arkadaşı ve hocası Mitis’in önerdiği gibi “kitaplar ve 
orda tanışacağı beyinler için Urras gezegenine gitmeye karar verir, 
çünkü Urras’ta ona denk bir fizikçi yoktur” (Le Guin, 2011a, s.57). 
Bu anlamda, aslında Shevek’in yolculuğu, öncelikle bilimsel bilgi 
içindir. Ancak bunun için, Shevek’in öteki ile tanışması onu da tanı-
ması/bilmesi gerekecektir. 

Kaçak olmayı göze alarak Urras’a giden Shevek, Urras’da, “eşit-
sizlikler diyarında, sonunda kendine denk kişilere” rastlar; deva-

7 Le Guin’in bir iletişim aracı olarak diyaloğa yaptığı vurguyu önemseyen ve dile getiren 
bir takım çalışmalar için bakınız: Robert Scholes, “The Good Witch of the West”, Modern 
Critical Views, Ursula K. Le Guin içerisinde, Harold Bloom (Ed.), s.41; Susan Wood, “Fic-
tion of Ursula Le Guin”, Modern Critical Views, Ursula K. Le Guin içerisinde, Harold 
Bloom (Ed.), s.190.
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mında “diğer bilim adamları ve sıradan Urraslılarla tanışmaya ve 
konuşmaya, Urras hakkında kitapları okumaya başlar” (Le Guin, 
2011a, s.67). Bu istekliliğinin arkasında ise, Le Guin’in kurguladı-
ğı ve Shevek’in aklına emanet ettiği iki temel fikir vardır. Birincisi, 
düşünceye dairdir ve Le Guin’in dile getirdiği gibi “düşüncenin do-
ğasında iletilmek vardır: yazılmak, konuşulmak, gerçekleştirilmek” 
(2011a, s.67). Bu anlamda, Le Guin’in vurgusu iletişim ve paylaşmak 
fikirlerinin önceliğinedir. Shevek’in iletişim isteğinin ardındaki di-
ğer dinamik ise ötekini tanımak/bilmek arzusudur. Shevek’in sözleri 
bu anlamda önemlidir:

Biz sizi görmemezlikten geliyoruz, siz de bizi. Siz bizim tarihimizsiniz. 
Biz belki sizin geleceğiniziz. Öğrenmek istiyorum, görmezden gelmek 
değil. Gelmemin nedeni bu. Birbirimizi tanımalıyız. İlkel insanlar de-
ğiliz. Ahlakımız artık kabile ahlakı değil, olamaz. Bu tür bir görme-
mezlikten gelme yanlış, yanlışlıklara yol açar. Bu yüzden öğrenmeye 
geldim (Le Guin, 2011a, s.70). 

Burada dile getirilen, ötekini tanımanın/bilmenin yanı sıra öte-
kiyle ilişkide bir seçim olabilecek kayıtsızlığa da bir başkaldırıştır. 
Ötekine yokmuş gibi davranmak, onu görmezlikten gelmek mutlak 
benzeşmezlik fikrini bertaraf etmeye yaramaz. Eğer yanlış anlama-
lara sebep olmuyorsa, olsa olsa mekânsal ayrışma sayesinde yaşayıp 
gitme şansı verir. Ancak bu, kayıtsızlık-yaşayıp gitme hâli, farklı ama 
eşitlerin birbirlerine sağlayacakları zenginlik şansının da yok sayıl-
ması demektir. Shevek’in macerası, kayıtsızlıktansa diyalog kuran 
öznelerin, birbirlerini nasıl tanıdıklarının ipuçlarını da barındır-
maktadır.

Urras’da sınıf ve cinsiyet eşitsizlikleri hayatın her yanında ken-
disini göstermektedir. Shevek, kendine hizmet eden Efor’la soh-
betlerinde, sunulan gösterişli kentten kaçabildiği zamanlarda ya 
da Urras’lı Odocularla8 tanıştığında Urras’ı farklı ve öteki yapan, 

8 Le Guin, “Devrimden Önceki Gün” adlı kısa hikâyesinin girişinde Odoculuğa dair fikirle-
rini söyle özetler: “Odoculuk anarşizmdir Bu anarşizm ise erken Taoist düşüncede öncelle-
nen ve Shelley, Kropotkin, Goldman ve Goodman gibi düşünürler tarafından şekillenen bir 
anarşizmdir.” Bkz. http://libcom.org/files/the day before the revolution.pdf. 
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Urras’ın ideolojik duruşundan kaynaklı özellikle de sınıf ve cinsiyet 
farklılıkları ekseninde hayat bulan eşitsizliklere tanık olur. Bunları 
eleştirmekten kaçınmayan Shevek, Urras’ın bir takım farklılıkları-
nın ve güzelliklerinin de hakkını verir. Urras’ta uyandığı ilk sabahta, 
pencereden bakan Shevek’in gördüğü manzaraya hayranlığı, güzel-
liklerin hakkının teslim edileceğinin ilk belirtisidir (Le Guin, 2011a, 
s.62). Dahası, Shevek, Anarres’in/Anarreslilerin mutlak benzeşmezi 
olarak tanımlanan Urras ve Urraslılarla tanıştıkça, aslında onları hiç 
tanımadığını, önyargılarla dolu olduğunu ve Urras’ın farklılıklarının 
aslında ne kadar da zengin ve zenginleştirici olduğunun farkına va-
rır. Shevek’in Urraslılara ilişkin düşüncelerini daha ayrıntılı olarak, 
Le Guin’in şu sözlerinden dinleriz: 

Burada Urras’ta kendini çok garip, yitik, yabancı ve aklı karışmış his-
sedeceğini düşünmüştü ama böyle bir şey hissetmiyordu…[b]ütün o 
ulusları, sınıfları, kastları, tarikatları, gelenekleri ve göz kamaştırıcı, 
şaşırtıcı, bitmez tükenmez tarihiyle inanılmayacak kadar karmaşık bir 
toplum. Her karşılaştığı insan da şaşırtmacalarla dolu yeni bir bilme-
ceydi. Ama hiçbiri onun beklediği kaba, soğuk bencillerden değildi, 
kültürleri ve coğrafyaları kadar karmaşık ve çeşitliydiler, zekiydiler, 
naziktiler. Ona bir kardeş gibi davranıyorlardı, kendini yitik, yabancı 
değil, kendi evindeymiş gibi hissetmesi için ellerinden geleni yapıyor-
lardı. O da kendini evinde hissediyordu. Elinde değildi (2011a, s.71).

Shevek, yavaş yavaş Urras’ı ve Urras’taki benzeşlerini tanırken, 
Urras’lılar da Shevek sayesinde bozulmuşluğun, ilkelliğin temsilci-
si olarak gördükleri Anarres’i ve anarşizmini keşfederler. Shevek’in 
tüm hâline ve tavırlarına sızmış anarşistliğinin verdiği ipuçlarından 
başka, Urras’ta tanıştığı Oiie’nin evine yaptığı ziyaretlerde, Oiie’nin 
çocukları Ini ve Aevi’nin soruları üzerine Shevek’ten dinlediğimiz 
Anarres, tanı(ş)ma eyleminin diğer perdesidir. Shevek, bu sorular 
üzerine çocuklara benzeşliklerini ve farklılıklarını anlatma şansı 
bulur. Onlara “tozun neye benzediğini, Abbenay’ın nasıl olduğunu, 
nasıl giysiler giyildiğini, insanların yeni elbise istediklerinde ne yap-
tıklarını, çocukların okulda ne yaptıklarını” anlatır (Le Guin, 2011a, 
s.127). 

Marifetler’de de, Mülksüzler’de olduğu gibi, ötekinin farklılı-
ğının bilinmesinin ve bunun eşitliği bozmayacağı bir evren tahay-
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yülü için ne derece mühim olduğunun hikâyesini dinleriz. Ova’nın 
şehri Sarmaşıklı Su’dan, Dağlı Casprolulara gelin olarak gelen Melle 
tanı(ş)manın, birlikte yaşamanın ve aslında devamında bu farklılık-
lardan beslenmenin ve farklılıklara adapte olma hikâyesinin kahra-
manıdır. Dağa nezaket, okuma gibi kentli marifetleri getiren Melle, 
Dağlılar tarafından marifetsiz oldukları için aşağılanmanın anlam-
sızlığını kanıtlar. Le Guin, Melle’nin Sarmaşıklı Su’dan getirdiği im-
tiyaz olarak, iyi kalpli ve tanı(ş)maya meyilli insanlığına da roman 
boyunca vurgu yapar. Ovalı anne Melle’nin, hünerini reddeden ve 
yıllarca gözleri bağlı kalan oğlu dağlı Orrec ile ona (ve eşine) okudu-
ğu hikâyeler ve ölmeden önce oğluna bıraktığı elyazması bir masal 
kitabı aracılığı ile iletişim kurduğunu dikkate alırsak; iletişim için 
dil ve kitap metaforuyla dile getirilen bilginin ve diyaloğun ne kadar 
mühim olduğunu, gönül rahatlığıyla, bir kez daha ifade edebiliriz.

Dil bilmeme ve dolayısıyla iletişim kuramamanın, ötekiyi düş-
manlaştırmasının örneklerine, Rüyanın Öte Yakası’nda rastlarız.9 Bu 
romanda, gördüğü “etkili” rüyalarla dünyayı değiştirebilen George 
Orr ve Orr’un rüyalarına hükmetmeye çalışan, aslında temelde iyi 
niyetli ancak Aydınlanma rasyonalitesine, bilim ve ilerleme fikirle-
rine fazla bağlı, Dr. Haber karakteriyle tanışırız. Daha çok akılcılık/
bilim/ilerleme ve George Orr’un Taoizmi üzerinden analiz edilen bu 
romanın bizim için önemli olan kısmı, George Orr’un “etkili” rüya-
larından birisi aracılığıyla istemeden de olsa dünyaya armağan ettiği 
değişikliklerden birisidir. Bu değişikliğin merkezinde ise, Le Guin’in 
vurgu yaptığı, yabancılık ve iletişimsizlik fikridir. Şimdi, bu rüyalar-
dan birine ve Le Guin’in fikirleri ile olası eleştirilere yoğunlaşabiliriz.

George Orr, bu etkili rüyalarından birinde dünyanın uzaylılar-
ca istila edildiğini görür. Uyandığında, gerçekten de dünyanın istila 
edildiğini anlar. Orr, yarattığı durumu düzeltmek için yattığı bir baş-
ka rüyadan, uzaylıların düşman olmadığı, sadece iletişim kurmayı 

9 Hélène Escudié, Le Guin ile 2002 yılında yaptığı röportajda –yazarın yarattığı dillere de 
dikkat çekerek— Le Guin romanlarında iletişim probleminin farklı yönleriyle ele alındığına 
dikkat çeker.  Le Guin de bunu onaylayarak, insanların birbirini anlamasına engel olan genel 
bir problem olarak iletişimden bahseder ve özellikle de yabancılık söz konusu olduğunda, 
dilin anlamayı ve iletişimi temsil eden bir metafor olduğunu söyler.  Escudié, H. (2008). 
Entretien avec Ursula K. Le Guin, Conversations with Ursula K. Le Guin içinde. C. Freedman 
(Ed.), s.145.
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bilmedikleri için yanlış anlaşıldıkları bir senaryoyu gerçeğe çevire-
rek uyanır. Yani uzaylılar aslında dünyayı işgal etmemişlerdir, sadece 
nasıl iletişim kuracaklarını, bu noktada insanların dilini bilmedikle-
ri için yanlış anlaşılmışlardır. İnsanların dilini öğrendiklerinde uzay-
lıların yaptığı açıklama önemlidir:

Bunun barışçıl bir geliş olduğunu lütfen diğerlerine bildiriniz. Her-
hangi bir silah taşımıyoruz. Büyük özyıkım, temelsiz korkulardan do-
ğar. Lütfen kendinizi ve başkalarını yok etmeye son veriniz. Herhangi 
bir silah taşımıyoruz. Biz saldırgan olmayan, savaşmayan bir türüz (Le 
Guin, 2011b, s.145).

Benim, Le Guin’in iletişim ve diyalog için yaptığı çağrı olarak 
okuduğum bu rüya, yani farklılıkların iletişim kurması dahası di-
yaloğa geçmesi gerekliliği, aynı mekânda sürecek farklı hayatlar söz 
konusu olduğunda, farklılıklara rağmen eşitlik sağlayacak mıdır, 
sorgulanabilir. Ancak, uzaylıların insanların dilini çözerek iletişime 
geçtikleri noktada, Le Guin’in önermesi olarak okunabilecek şu alın-
tının, Le Guin’in kendi izleği üzerine kafa yorduğunu ve ortaya attığı 
fikri özetlediğini düşünüyorum. 

Dünya toplumu onlara gözle görünür bir hevesle kucak açmıştı. Etraf-
ta bakacak değişik birilerini görmek hoştu...Onlar çalışkan, barışsever 
ve yasalara saygılı Dünya vatandaşları olarak kalmayı sürdürdükçe, 
“Uzaylı istilasına” ve “içimize sızan Uzaylı casuslar”a dair söylentiler 
de zaman içinde, nesillleri tükenmeye yüz tutmuş bölük pörçük milli-
yetçi hiziplerin paranoyak siyasetçilerine ve gerçek Uçan Daire Halk-
ları ile bağlantıda olduklarını iddia eden kişilere özgü bir eylem olup 
çıkmıştı (2011b, s.145).

Le Guin’in yukarıdaki alıntıda ifade ettiği, iletişimsizliğin; ya-
bancılaştırmanın, ötekileştirmenin ve düşmanlaştırmanın sebebi 
olduğudur. Farklı öznelerin, önyargılardan ve manipülasyondan ba-
ğımsız bir şekilde, eşit olarak var olabilecekleri bir yaşam kurabilme-
leri için iletişim ve diyalog kurabilmeleri gereklidir.   

Şimdiye kadar dile getirmeye çalıştığım noktalar, Le Guin’in 
Mülksüzler, Rüyanın Öte Yakası ve Marifetler romanlarının farklı-
lık teması çerçevesinde yapılmış kısa bir içerik analiziydi. Bu ana-
liz doğrultusunda, Le Guin’in örnek olarak seçilen romanlarında 
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karşılaştığımız anlatı yapısının çerçevesini özetleyebilirim. Le Guin 
romanlarında, farklılıkları, mutlak benzeşmezlik iddiası ile keskin 
kategorilere hapsederek kurgulanan ötekilerin ve mutlak benzeşlik 
iddiası ile inşa edilen gruplarda farklılıklarını muhafaza eden ve öte-
kilerle ilişkisinde mutlak benzeşmezlikleri çeşitli zeminlerde redde-
den ve ötekini tanımak/bilmek için iletişim ve diyalog eylemlerinde 
bulunan öznelerin/kahramanların hikâyelerini izleriz. 

Le Guin edebiyatı söz konusu olduğunda, Le Guin’in farklılıkla-
rın bir aradalığı için yaptığı önerme olarak okunabilecek, eşitlik için 
mutlak benzeşmezliğin reddi fikrini ve devamında ötekini tanımak 
ve bilmek için iletişime, iletişimin araçlarına ve özellikle de diyaloğa 
yaptığı vurguyu güçlendiren ve tamamlayan iki nokta daha bulun-
maktadır. Le Guin, romanlarında temel gerilimi oluşturan farklılık-
lar ve bunların karşılaşması fikrini ve çözüm önerisi olarak sunduk-
larını, romanlarının yapısında diyalojikliğe, yazma yönteminde ise 
disiplinlerarasındalığa başvurarak hem devam ettirmekte hem de bir 
bütünleştirmektedir. Sonraki bolümler, bu noktaları daha ayrıntılı 
bir şekilde tartışmayı amaçlamaktadır. 

Le Guin ve Diyalojik Roman:
İletişim ve özellikle de bir iletişim biçimi olarak diyalog fikri-

nin, Le Guin’in romanlarında sık sık karşımıza çıktığını önceki bö-
lümde tartışmıştım. Bu bölümde, Le Guin’in diyaloğa yaptığı çağrı-
nın, romanlarının yapısında da gözlemlenebildiği iddia edeceğim. 
Bu anlamda, tartışmak istediğim ilk nokta Le Guin romanları ile M. 
Bakhtin’in diyalojik roman anlayışı arasında benzerlikler olduğu id-
diasıdır. Bu iddianın başlangıç noktası Le Guin’in Dostoyeski’den al-
dığı ilham (Burns, 2010, s.171; Cummins, 1992, s.127) ve Bakhtin’in 
diyalojikliği Dostoyevski romanlarının bir keşfi olarak tartışma-
sı olsa da (Bakhtin, 2008, s.349; Nikulin,1998, s.381) Le Guin ve 
Bakhtin ilişkisi bununla sınırlı değildir. Le Guin’in karakterlerine 
bahşettiği bağımsızlık, farklı fikirlerin okuyucu için duyulur olma-
sı, yazarın farklılıklar söz konusu olduğunda taraf tutmaması ve Le 
Guin’in bu özellikleri kendini ve ötekini anlayacağı bir süreç olarak 
değerlendirmesi Le Guin ve Bakhtin’in diyalojik roman anlayışı ara-
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sında ilişki kurmamın diğer gerekçeleridir. Bu anlamda, Le Guin’in 
farklılık ve farklılıkların diyaloğu fikrinin ikinci ayağı olarak, yaza-
rın diyalojikliğinin izlerini sürebiliriz.  

D. Nikulin’e kulak verirsek (1998, s.381-2) diyalojik romanın 
temel özelliği olan diyaloğun “otonom ve eşit derecede önemli bi-
linçler arasında bir tür etkileşim” olarak tanımlanabileceğini ve bu-
nun “roman kahramanının ya da karakterinin yazardan tamamen 
bağımsız olarak, yazarla, diğer karakterlerle ve okuyucuyla gerçek 
bir diyaloğa girebilmesi” yoluyla gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Tam 
da bu sebepten, diyalojik romanlarda karakterler, yazarın bir parçası 
olsalar da, yazara indirgenemezler. Le Guin de (1989a, s.39) “Rüya-
lar Kendilerini Açıklamalıdır”da –roman karakterinin aslında kim 
olduğunu anlatırken– [karakterin] kendi benliğinin bir parçası ol-
duğunu, kafasında, ama kesinlikle kendi başına ve kendi canlılığında 
var olduğunu ifade ederek bu fikre katılır. Diyalojik romanlarda, her 
bir karakter kendi gerçekliği ve tekilliği, biricikliği içerisinde, kendi 
otonom karakterleriyle romanın bir parçası olur. Kahramanın ve ka-
rakterlerin bu otonom yapısı, Bakhtin’e göre, kişinin kendi benliğini 
ve kendisini çevreleyen gerçekliği yorumlamasını ve değerlendir-
mesini sağlar  (Bakhtin’den aktaran Nealon, 1997, s.142).  Le Guin 
(1989a), “Bilim Kurgu ve Mrs. Brown”da, Mülksüzler’in Shevek’inin 
kim olduğunu anlama çabası sürecinde, aslında toplum, kendi dün-
yası ve kendisi hakkında da düşünebildiğini (s.96); “Bilim Kurgu’da 
Mit ve Arkatip”de de (s.66) ötekine ulaşmak için sanatçının benliğe 
daldığını ve benlikte ne kadar ileriye giderse, ötekine o kadar yaklaş-
tığını dile getirerek bir kez daha Bakhtin’e katıldığını gösterir. 

Diyalog, “aynı anda ve birbirini takip ederek ifade edilen ba-
ğımsız ve birleştirilmemiş seslerin ve bilinçlerin çoğulluğu”  olarak 
tanımlanabilecek polifoniyle mümkün olur (Nikulin, 1998 s.382). 
Bunun bir metinde karşımıza çıkan şekli, her bir bağımsız karakte-
rin ya da kahramanın kendi bakış açısını dile getirebilmesi, bu dü-
şüncelerin okuyucu tarafından duyulması ve herhangi bir bakış açısı 
söz konusu olduğunda yazarın taraf tutmaması olur (Nikulin, 1988, 
s.384). Bu özellikler, Le Guin’in romanlarında da gözlemlenebilmek-
tedir. Le Guin’in farklılıklara ya da karşıtlıklara romanlarında yer 
vermesi, bunların her birinin sesinin duyulur olması ve yazarın fark-
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lılıklar söz konusu olduğunda taraf tutmaması, yazarın Taoizmi be-
nimsemesiyle yakından ilgilidir. Taoizme bağlılığını sık sık dile geti-
ren Le Guin10, karşıtlıkların yin-yang sembolünde olduğu gibi iç içe 
olduğunu, hiçbirinin diğerinden büyük olmadığını ve hiçbir insan 
aklının ve erdeminin birini diğerinden ayıramayacağını, aralarında 
seçim yapamayacağını söyler (1989a, s.56). Bu anlamda, yin-yang 
metaforunun işaret ettiği, farklılıkların eşit derecede önemli olduğu 
fikridir. Bu fikirle amaçlanan ise, her hangi bir farklılığın üstünlüğü 
yerine, farklılıkların dengesi ve bütünlüğü yani karşıtlıkların [farklı-
lıkların] birleşmesi ve bütünleşmesi için mücadele etmek olmalıdır 
(Burns, 2010, s.252; Le Guin, 1989, s.147). Bu doğrultuda söyleyebi-
leceğimiz, Le Guin romanlarında farklılıkları temsil eden karakter-
lerin eşit derecede önemli olduğu ve bu sebepten her birinin sesinin 
duyulur olduğudur. Dolayısıyla, okuyucular olarak, Mülksüzler’in 
anarşist Shevek’i kadar kapitalist gezegen Urras’ın sakinlerini de, Rü-
yanın Öte Yakası’nın bilime ve ilerlemeye meraklı Dr. Haber’i kadar 
Taoist George Orr’unu da,  Yanılsamalar Kenti’nin dağlıları kadar 
ovalılarını da duyulabiliriz.

Diyalojik sistem, kişisel yazma deneyiminin bir parçası gibi gö-
rünse de, önemli etik ve politik açılımlar barındırmaktadır. Polifoni 
ilkesi çerçevesinde, kahramana ve karakterlere verilen bağımsızlık 
ve bu bağımsız karakterleri yaratma sürecinin, insanın kendi ben-
liğini ve çevresini (dolayısıyla ötekini) anlamak için önemli olduğu 
fikri, aslında, bu yazının ana izleği olan farklılık diğer bir deyişle ben 
ve ötekinin bir aradalık imkânı ile ilgili de cevaplar barındırmak-
tadır. Çünkü, diyalojikliğin ve dolayısıyla polifoninin sunduğu po-
litik prensip, yani, “eşit olarak duyulan sesler” (Evans, 1998, s.404) 
iktidara ve ötekileştirmeye önemli bir karşı duruştur. Polifoni ilkesi 
olarak eşit olarak duyulan sesler, her bir öznenin diğeri üzerinde ta-
hakküm kurma ihtimalini ve her biri tekil ve biricik olan öznelerin 

10 Ursula K. Le Guin. The Art of Fiction No. 221. Interviewed by John Wray. http://www.
theparisreview.org/interviews/6253/the-art-of-fiction-no-221-ursula-k-le-guin. Söz konu-
su röportajda, Taoizmin ergenlik yaşlarından beri kendisini etkilediğini dile getiren Le 
Guin, tanrısal işler yerine, hayata nasıl bakacağı ve onu nasıl yönlendireceği ile ilgili yardımı 
Taoizm’den aldığını söyler. Yazarın, farklı röportajlarda Taoizme olan ilgisini ve sevgisini dile 
getirdiği bölümler için: Freedman, C. (2008) (Ed.). Conversations with Ursula K. Le Guin,  s. 
14, 45, 134, 166.
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ve fikirlerin eşit temsili ile ötekileştirmeyi bertaraf etmeyi de önerir. 
Çünkü, Nealon’un (1997) dile getirdiği gibi “sosyal mekânı, uzlaşma 
ve tahakküm için bir savaş alanı yerine, seslerin zengin diyaloğunun 
ev sahibi olarak algıladığımızda, öteki artık tehdit eden ya da düş-
man olan bir güç olmaktan çıkacaktır” (s.131). Le Guin, metinlerini 
ve evrenlerini tam da böylesi bir sosyal mekân olarak tanımlamış-
tır. Le Guin’in alternatif sosyal mekânlarında da ötekileştirmeyi ve 
yabancılaştırmayı bertaraf etmenin aracı farklılıkların diyaloğudur. 
Ayrıca anarşizmin en temel özelliği olarak tartışılabilecek tahakküm 
karşıtlığının (Carter, 2000, s.232; Reichert, 1969, s.142) kendisini 
anarşist olarak tanımlayan Le Guin tarafından da kabul edildiğini 
hatırladığımızda (1989a, s.85, 146); Le Guin’in yapısal olarak poli-
foniyi ve diyalojikliği neden önemsediğini anlamak mümkün olur. 
Le Guin’in diyalojik roman yapısıyla mümkün kıldığı polifoni, hem 
roman karakterlerinin eşitliği hem de yazarın fikirsel olarak savun-
duğu anarşizm, Taoizm, feminizm ve bunlara içkin eşitlik anlayışı 
için de önemlidir. 

Önceki bölümde, Le Guin’in romanlarının içerik analizi yardı-
mıyla, farklılıkların eşitliği bozmayacağı bir dünya için mutlak ben-
zeşmezlik fikrinin reddedilmesi ve benzeşliklerin bulunabilmesi için 
diyalog eyleminde bulunma gerekliliğini vurgulamıştım. Le Guin 
romanlarının yapısal bir özelliği olarak karşımıza çıkan diyalojiklik 
de, aslında aynı fikri tamamlayan bir başka nokta olarak bu bölümde 
tartışılmıştır. Son olarak, yazarın bunca önemsediği diyalog fikrinin 
yansımalarını Le Guin’in yazma yönteminde, yani disiplinlerarası 
yöntem ile ilişkisi çerçevesinde tartışmaya başlayabilirim. 

Diyalog ya da Disiplinlerarasılık:
Disiplinlerarasılık üzerine olan yazın, kavramın muğlaklığı 

konusunda hemfikir olsa da (Klein, 1991, s.13; Moran, 2010, s.14), 
kavrama dair temel noktalar konusunda uzlaşmaktadır. Bu anlamda, 
disiplinlerarasılık çoklukla “belirli bir araştırmanın gerçekleştirilme-
sinde birden fazla disiplinin kullanılması” (Klein, 1991, s.27) yahut 
“bir ya da daha fazla disiplin arasında, herhangi bir biçimde diya-
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log ya da etkileşim bulunması” (Moran, 2010, s.14) olarak tanım-
lanmaktadır. Farklı disiplinler arasındaki bu diyaloğun gerekçeleri 
arasında “bilimin birliğini, genel bilgiyi, sentezi ve bilginin bütünleş-
mesini” sağlamak vardır (Klein, 1991, s.22). Söz konusu diyalog yok 
sayıldığında, Ranjan Gosh’un (2007) dikkat çektiği önemli bir nokta 
“bağlamın” ya da “şeylerin ilişkisinin” kaybedileceği ve insanın algı-
ladığı dünyayı sadece kendi deneyimiyle ilişkilendireceğidir (s.227). 
Oysa disiplinlerarası yaklaşımla edinilen bilgi –özellikle de sosyal 
bilim disiplinleri söz konusu olduğunda— dünya görüşümüzü şekil-
lendireceği ve nasıl bir yenidünya görüşü benimseyeceğimizle ilgili 
olduğu için önemlidir (Gosh, 2007, s.228-9). 

Yukarıda dile getirilenler çerçevesinde, bu yazının disiplinlera-
rasılık ile iki yönlü bir ilişki kurduğunu söyleyebilirim. İlk olarak, 
bu çalışmanın temel soruları –Le Guin’in romanlarındaki farklılık 
anlatısı ve farklılığın bir arada var olabilme imkânı olarak sunduğu 
önermeler— ve bunların cevapları, Le Guin’in metinlerine disiplin-
lerarası bir yaklaşımla eğilerek, siyaset bilimi, siyaset teorisi, felsefe 
ve Le Guin’in edebiyatı arasında diyalog kuran çalışmalardan fayda-
lanarak ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Bu noktaya döneceğim. An-
cak, yazının disiplinlerarası yöntem ile asıl olduğu söylenebilecek bir 
ilişkisi daha vardır. Bu da Le Guin’in romanlarını yazma sürecinde 
izlediğini düşündüğüm disiplinlerarası yaklaşımdır.  

Ursula K. Le Guin’in, hikâyelerini hayal ederken, kurgularken 
ve yazma eylemiyle dile gelirken bizzat disiplinlerarasılığı yani diğer 
disiplinlerle diyalog kurmayı önemsediği fikrinin ardında aslında 
şimdiye kadar bu yazıda tartışılan kimi temel fikirler yer almaktadır. 
Diğer bir deyişle bu önerme, öncelikle, disiplinlerarası yaklaşımla-
rın temel özelliği olan fikirler ve bilgi arasındaki diyalog fikrinin Le 
Guin’in romanlarında hem bir iletişim biçimi olarak öne çıkması 
hem de romanlarının biçim olarak M. Bahtin’in kavramsallaştırdı-
ğı diyalojik yapıya uygunluğu dikkate alınarak yapılmaktadır. Daha 
önemlisi ise, Le Guin’in anlatılarının fikirsel arka planını kurarken 
diyalogda bulunduğu disiplinler ve düşünürlerin bu disiplinlerarası-
lık fikrini tamamlamasıdır. 

Yazarın romanlarının içerik analizinin dışında, bu diyaloğun 
işaretleri hem ikincil yazında hem de Le Guin’in gerek röportajların-
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da verdiği cevaplarda gerekse yazdığı denemelerde öne çıkmaktadır. 
Örneğin Cummins’e (1992) kulak verdiğimizde (s.154), Le Guin’in 
Batı Yakası evreninde geçen roman plotlarının psikoloji, antropoloji, 
fizik, jeoloji, siyaset bilimi ve bilgisayar bilimlerine dayandığını öğ-
reniriz. Aslında, bir bilim kurgu yazarı da olan Le Guin’in alternatif 
evrenlerini kurgularken diğer disiplinlerin bilgisine başvurması çok 
da istisnai bir durum değildir. Çünkü neredeyse tüm bilimkurgu 
yazarları hikâyelerinin geçtiği evrenleri tasarlamak için bilimsel bil-
giye başvurmaktadır. Ancak, Le Guin söz konusu olduğunda istis-
nai olan, çoğu bilim kurgu yazarının yaptığının aksine, Le Guin’in 
doğa bilimlerin yani sıra, sosyal bilimlerle diyalog kurmayı tercih 
ediyor olmasıdır. Le Guin,  John Wray ile yaptığı mülakatta sadece 
Batı Yakası evreni söz konusu olduğunda değil, genel olarak, yazdığı 
bilim kurgu romanlarında özellikle sosyal bilimlerin bilgisine baş-
vurduğunu dile getirir.11 Le Guin, aynı mülakatta, katı bilim kurgu 
yazarı olarak nitelediği yazarların fizik, astronomi ve kimi zaman da 
kimya ile sıkı bağlar kurduğunu ancak biyoloji, sosyoloji ve antropo-
lojiyi bilim olarak görmediklerini söyler. Bunun arkasındaki neden, 
Le Guin’e göre, bu yazarların, insanların gerçekten ne yaptıkları ile 
ilgilenmemeleridir. Oysa, Le Guin bunun kendisi için önemli oldu-
ğunu, bu yüzden de sosyal bilimlerle fazlasıyla ilgilendiğini, özellikle 
de antropolojiden bir çok fikir aldığını ifade eder.12 

Bu anlamda yazarın bizzat kendisinden, antropoloji disiplininin 
evrenlerini kurmak için önemli bir yer tuttuğunu öğreniriz. Gerçek-
ten de, araştırma alanı insan olan antropolojinin, temel olarak farklı 
kültürlerin yaşamlarını kendine konu edindiğini hatırladığımızda, 
Le Guin’in bu disiplinle kurduğu diyaloğun, yazarın romanları-

11 Ursula K. Le Guin. The Art of Fiction No. 221. Interviewed by John Wray http://www.
theparisreview.org/interviews/6253/the-art-of-fiction-no-221-ursula-k-le-guin.
12 Ursula K. Le Guin. The Art of Fiction No. 221. Interviewed by John Wray http://www.
theparisreview.org/interviews/6253/the-art-of-fiction-no-221-ursula-k-le-guin. Le Guin’in 
önemli bir antropolog olan babasının yazma kariyerini nasıl etkilediğine dair verdiği cevap 
bu anlamda önemlidir. Le Guin, evlerine giren birçok bilim adamının yanı sıra, Nazi Alman-
yasından kaçan sığınmacılar ve Kızılderililerin de sık sık evlerine misafir olmasının, ötekini 
deneyimlemek için önemli bir nokta olduğunu söyler. Le Guin’in kendisiyle yapılan diğer 
röportajlar aracılığıyla, antropolog olan babasının ve dolayısıyla antropolojinin yazma süre-
cini nasıl etkilediğini dile getirdiği noktalar için: Freedman, C. (Ed.) (2008). Conversations 
with Ursula K. Le Guin,  s.27,54. 
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nın teması olarak sıklıkla karşımıza çıkan öteki, onunla karşılaşma 
ve eşit bir şekilde var olmanın imkânlarının aranması noktasında 
önemli olduğunu söyleyebiliriz. İnsanların eylemlerini önemseyen 
Le Guin, bu eylemlere temel teşkil eden dinamikleri ve süreçleri an-
lamak için psikolojinin bilgisine de başvurmaktadır. Yazar, psikolo-
ji disiplini, özellikle de Jung ile olan ilişkisini de “Çocuk ve Gölge” 
başlıklı yazısında etraflıca dile getirmektedir (1998, s.53).13 Yazma 
sürecinin kendisini tanımak için de önemli olduğunu daha önce dile 
getiren Le Guin’in, psikoloji ile diyaloğu bu anlamda da önemlidir. 

Le Guin’in antropoloji ve psikoloji disiplinleriyle olan diya-
loğu, yazarın dünyamıza dair kültürel ve dolayısıyla etik ve politik 
problemlere anlatılarında ne şekilde yer verdiğinin bir işareti olarak 
okunabilir. Ancak, bunların yanı sıra, yazarın farklı kültürlere, do-
layısıyla farklılıklara ve ötekine dair dünya-görüşünün oluşmasında 
etkili olan, yazarın feminist, anarşist ve Taocu kimliğidir. Bu kimlik 
kategorilerinin içeriğini oluşturan bilginin oluşmasında ise yazarın 
siyaset bilimi, teorisi ve felsefe ile olan diyaloğunu dikkate almamız 
gerekir. 

Le Guin, feminizm söz konusu olduğunda feminist yazarlarla 
ve ilgili yazınla ilişkisini yine kendisi ile yapılan röportajlarda dile 
getirir.14 Le Guin, başta Virginia Woolf olmak üzere, feministlerin 
yazdığı tüm kitapları okuduğunu, böylece kadınların kadın gibi, 
erkeklerden farklı şeyler yazabileceklerini gördüğünü dile getirir.15 
Le Guin’in kadın kahramanları ve özellikle de Karanlığın Sol Eli’nde 
kafa yorduğu cinsiyet meselesi ve bu romanını tamamlayan “Top-
lumsal Cinsiyet Gerekli midir?” yazısı Le Guin’in feminizme yahut 

13 Le Guin’in kendisiyle yapılan röportajlarda Jung’a olan ilgisini dile getirdiği bölümler için: 
Freedman, C. (Ed.) (2008). Conversations with Ursula K. Le Guin,  s. 14,132. Yazarın Jung 
kadar Freud ile de dirsek temasında olduğunu iddia eden bir yazı için: Bloom, H. (2007), 
Novelists and Novels. Checkmark Books: New York, s.505-515. 
14 Ursula K. Le Guin. The Art of Fiction No. 221. Interviewed by John Wray http://www.
theparisreview.org/interviews/6253/the-art-of-fiction-no-221-ursula-k-le-guin. Freedman, 
C. (Ed.) (2008). Conversations with Ursula K. Le Guin,  s.40, 49,50, 56.
15 Ursula K. Le Guin. The Art of Fiction No. 221. Interviewed by John Wray http://www.
theparisreview.org/interviews/6253/the-art-of-fiction-no-221-ursula-k-le-guin. Le Guin, 
“Bilimkurgu ve Mrs. Brown” (1989a) adlı denemesinde de Virginia Woolf ve feminizmle 
olan ilişkisini dile getirir. 
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maskulinite ile hesaplaşmaya verdiği önemin işaretidir.16 Bunun için, 
feminist yazarlarla ve yazınla kurduğu diyalog ise, yazarın disiplin-
lerarasılığının bir başka göstergesidir. Le Guin’in, feminist duruşu-
nun yanı sıra, kimliğinin bir parçası olarak dile getirdiği anarşizm 
ve Taoculuk’a odaklandığımızda yazarın hangi ideolojiler ve düşü-
nürlerle ilişki kurduğunu görebiliriz. Le Guin, anarşizm ve Taoizm 
söz konusu olduğunda Karl Marx’tan Peter Kropotkin’e, Lao Tzu’dan 
Emma Goldman’a, Friedrich Engels’ten Paul Goodman’a zengin bir 
düşünür grubuyla diyaloğa geçmektedir.17 Tam da bu çerçevede, 
Le Guin üzerine üretilen yazın, yazarın özellikle Mülksüzler’de bir 
anarşist evren yarattığı,  Karanlığın Sol Eli’nde de feminizme içkin 
cinsiyet ve toplumsal cinsiyet problemlerini dert edindiği fikrinde 
uzlaşır. Taoculuğunun izleri ise Le Guin’in neredeyse tüm romanla-
rında gözlemlenebilmektedir.

Evrenlerini ve fikirlerini şekillendirirken diğer disiplinlere kulak 
vererek iletişim kuran Le Guin –bir edebiyat metnini, yazarın iletişim 
kurma konusundaki arzusunu temsil eden bir iletişim aracı olarak 
kabul ettiğimizde (Harker,1988, s.6) – okuyucuları ile de dile gelerek, 
yazarak iletişime geçmektedir. Diğer bir deyişle, Le Guin, diyaloğun 
esas koşulu olan, dinlemeyi ve konuşmayı içeren konuşma anlayışını 

16 Karanlığın Sol Eli’nde öne çıkan fikir de, bu yazıda seçilen romanlarda olduğu gibi, in-
sanların arasında mutlak benzeşmezlikler olmayacağı, en azından insan olmak temelinde 
benzeşliklerin bulunabileceğidir. Nitekim Le Guin, “Toplumsal Cinsiyet Gerekli midir?” 
yazısında Karanlığın Sol Eli’nde “toplumsal cinsiyeti yok saydığımızda/elediğimizde elimiz-
de ne kaldığını görmek” istediğini söyler. Devamında, erkek ve kadınlar olarak paylaşılan 
ortaklığın insanlık olduğunu dile getirir. Le Guin (1989b), Dancing at The Edge of the World, 
s.10. Böylesi bir merakla ve soruyla başlayan Karanlığın Sol Eli’nde, tanık olduğumuz cinsi-
yet farklılıklarına rağmen,  aşk ve arkadaşlık ortaklığında buluşmayı başaran Ai ve Estraven 
arasındaki ilişkidir. Ayrıca yazarın, kadın olmak, kadın olarak yazmak, erkek egemen dil ile 
mücadele etmek ile ilgili fikirleri özellikle “Bryn Mawr Commencement Address”, “Moral 
and Ethical Implications of Family Planning”, “Prospects for Women in Writing”, “A Left-
Handed Commencement Address” isimli yazılarında öne çıkar. U.K.Le Guin (1989), Dan-
cing At the Edge of the World, Thoughts on Words, Women, Places. Groove Press: New York, 
s.147-161, 17-21,176-179,115-118
17 Bu bağlantıların yazar ve kimi araştırmacılarca dile getirildiği çalışmalar için bakılabilir: 
Ursula K. Le Guin (1989a), “Bilim Kurgu  and Mrs. Brown”, s. 95; Cummins (1992), Unders-
tanding Ursula K. Le Guin, s. 106; Burns (2010), Political Theory, Science Fiction, and Utopian 
Literature: Ursula K. Le Guin and “The Dispossessed”, Call (2007). Post-Modern Anarchism 
in the Novels of Ursula K. Le Guin. Ayrıca, Ursula K. Le Guin. The Art of Fiction No. 221.
Interviewed by John Wray: http://www.theparisreview.org/interviews/6253/the-art-of-
fiction-no-221-ursula-k-le-guin
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yazma sürecinde de devam ettirmektedir. Sonuçta, Le Guin üzerine 
bilgi üreten disiplinlerarası yaklaşımlar da, aslında Le Guin’in disip-
linlerarası yöntemiyle zenginleşen ve önemli etik ve politik sorular/
cevaplar barındıran evrenlerine ve yazarın diyalog çağrısına verilen 
bir cevaptır. Bu sebepten olsa gerek, Le Guin romanları ve hikâyeleri 
kurmaca bir metinden alınabilecek her türlü hazzı cömertçe sunma-
sının yanı sıra, politik-etik-sosyal sorulara ve edebiyat teorilerine me-
raklı okuyusuna da, –örneğin, feminizmden cinsiyete18, anarşizmden 
Tao’ya19, H.G.Wells’den Zamyatin’e20, ekolojiden insana21, modernite 
ve bilim eleştirisine22— bu romanların politika, etik ve/veya edebiyat 
teorileri ile diyaloğunu sorgulayabileceği bir zemin sunmaktadır.

Sonuç
Bu yazıda tartışmaya çalıştığım noktaların başlangıcı Le 

Guin’in örnek olarak seçilen romanlarındaki farklılık anlatısıdır. Bu 
romanlarda, Le Guin’in anlatılarının çerçevesini, farklılıklar ve fark-
lılıkların karşılaştığı sosyal ve fiziksel mekânlar oluşturmaktadır. Bu 
mekânlarda, mutlak benzeşmezlik fikri çerçevesinde şekillenen ben 
ve öteki ikiliği temel çatışmayı oluşturmaktadır. Le Guin’in kahra-
manları ise, ötekileştiren ve yabancılaştıran mutlak benzeşmezlik 
fikrine karşı çıkarak, öteki kategorisine hapsedilen öznelerle tanış-
mak için ötekiyle diyaloğa geçmeyi seçmektedir. 

18 Rashley, L. H. (2007), Inventing women in Ursula K. Le Guin’s nonfiction, Biograhpy, 
30,1: 22-26; M. Clarke, A. (2010), Ursula K. Le Guin’s Journey to Post-Feminism. McFarland 
and Company, Inc., Publishers: Jefferson, North Carolina, and London. 
19 Jaeckle, D. P. (2009). Embodied Anarchy in Ursula K. Le Guin’s The Dispossessed, Utopi-
an Studies 20:1, 75-95.  
20 T. Burns’un (2010), Political Theory, Science Fiction, and Utopian Literature: Ursula K. Le 
Guin and “The Dispossessed”  adlı çalışması anarşizm tartışmaları dışında, Le Guin’i edebiyat 
disiplini çerçevesinde, özellikle diğer bilim-kurgu yazarları ile ilişkili olarak okuması bakı-
mından da önemlidir.
21 Yazarın Hainish evreninden, Sürgün Gezegeni ve Dünyaya Orman Denir romanları bu 
bağlamda tartışılabilmektedir. Bu tartışmalar için Elisabeth Cummings (1992). Understan-
ding Ursula K. Le Guin. 
22 Le Guin’in, özellikle de Rüyanın Öte Yakası ve Mülksüzler romanları, Aydınlanmanın bi-
lim ve rasyonalite fikirlerinin eleştirisi çerçevesinde tartışılmaktadır. Derdi bütünüyle bu 
olmasa da, konuyu modernite/post-modernite bağlamında tartışan çalışmalar için: L.Call 
(2007). Post-Modern Anarchism in the Novels of Ursula K. Le Guin, SubStance 113 ve Burns 
(2010), Political Theory, Science Fiction, and Utopian Literature.
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Le Guin’in evrenlerinde, tanı(ş)mak/bilmek ve dolayısıyla ben-
zeşliklerin bulunabileceği bir dünyada eşit olarak bir arada var ola-
bilmek için önemli bir rol atfedilen diyalog fikri, yazarın romanları-
nın biçimini de şekillendirmektedir. Le Guin, romanlarında biçimsel 
olarak diyalojiklik ilkesine bağlı kalarak, farklılıkların karşılaşmala-
rına, dahası her bir farklılığın bağımsız olarak diğer karakterlerle, 
yazarla ve biz okuyucu ile diyalog kurmasına izin vermektedir. Böy-
lece, Le Guin anarşist, feminist ve Taocu kimliğinin temeli olan, her 
tür iktidarla hesaplaşma ve bunlara içkin olarak tartışılabilecek eşit-
lik ve özgürlük prensiplerine bağlılığını bir kez daha açık etmektedir. 

Le Guin’in diyaloğa atfettiği önemin vücut bulduğu son halka ise 
yazarın disiplinlerarası yöntemi çerçevesinde tartışılmıştır. Bir bilim 
kurgu yazarı olarak edebiyat dışı disiplinlerin bilgisine ihtiyaç duyan 
Le Guin’i diğer bilim kurgu yazarlarından ayıran ise doğa bilimleri-
nin yanı sıra, sosyal ve beşeri bilimlerin bilgisi ile de diyalog kurmayı 
seçmesidir. Le Guin’in okuyucularına zengin etik ve politik açılımlar 
sunan hikâyelerinin ardında yatan da yazarın disiplinlerarası yöntemi, 
yani diğer disipliner bilgilerle diyalog kurmayı seçen tavrıdır.  

Sonuç olarak, Le Guin’in, evrenlerini ve anlatılarını, diyaloğa 
içkin kulak verme/dile gelme eylemlerinde bulunma ve zihni ilerle-
me için beraber düşünme çağrısı olarak okumamak için hiçbir sebep 
yoktur. Le Guin’le bu anlamda kurulan diyaloğun bize sunduğu ise, 
eşitlik, özgürlük, bütünleşme ve bilginin ilerlemesi için farklı bilgi 
ya da disiplinler arasında, farklı roman kahramanları arasında ya da 
ben ve öteki arasında da olsa, farklılıkların diyaloğunun vazgeçil-
mezliğidir. 

Bu yazının sınırlarını aşsa da, bundan sonra, Le Guin’in hangi 
düşünürlerle/disiplinlerle temasta olacağı merak uyandırıcıdır. Ama 
yukarıda da tartıştığım gibi, Le Guin’in anarşizmini ve buna içkin 
temel politik-etik önermesi olan eşitlik ve özgürlük fikrinin peşin-
den gitmeye devam edeceğini tahmin ediyorum/umuyorum. Çünkü 
hâlihazırda eşitlik, eylem, diyalog, beraber düşünme, zihnî ilerleme 
gibi önemli fikirlerini paylaşan Le Guin, hergün, eşitsizliği derin-
leştiren yeni farklılıklarla karşılaştığından, evrenlerinin etik-politik 
zeminlerini ve anlatılarına aracılık edecek dilini geliştirmeye çabalı-
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yor gibidir. Bu noktada, edebi ve politik olarak heyecanlandıran ise, 
Le Guin’in, Taoizm’den etik önermelerini alan anarşist çerçevesini 
hangi politik-felsefi-mistik teori/fikir ile besleyeceği ya da hangi 
fikrin peşinden gideceğidir. Bu anlamda, Tony Burns, Lewis Call ve 
Elizabeth Cummins gibi yazarı iyi tanıyan araştırmacıların yapacağı 
katkıları izlemek zenginleştirici olacaktır. 
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Öz
Millî Mücadele, Türk edebiyat kanonunun öncü kadın yazarlarından Halide Edib 
Adıvar’ın kariyerinde bir kırılmayı imler. O güne değin romanlarını Seviye Talip 
(1910) ve Handan (1912) gibi metinlerinde görüldüğü üzere “kadın meselesi”ne 
ve “bireysel aşk” deneyiminin doğasına odaklayan yazar Millî Mücadele döne-
minde kaleme aldığı Ateşten Gömlek (1922) ve Vurun Kahpeye (1923) gibi ya-
pıtlarında toplumsal olana yönelir ve vatanın kurtuluşu için verilen mücadeleyi 
irdeler. Halide Edib’in Anadolu’da süregiden savaşla kurduğu ilişki ve bu müca-
delenin içinde kadının konumuna yönelik görüşleri çoğu zaman Ateşten Gömlek 
üzerinden tartışılagelmiş, romanın ana karakteri Ayşe’nin “kadınlıktan” arındı-
rılmış kurtarılması gereken vatan toprağıyla özdeş varlığı, bireysel aşkı vatan aş-
kına feda eden tavrı, bir yoldaş / hemşire olarak kimliği dikkatlere sunulmuştur. 
Bu incelemede Ateşten Gömlek’in gölgesinde kalmış bir Millî Mücadele anlatısı 
olan Vurun Kahpeye’de ana karakter Aliye’nin nasıl kurgulandığı irdelenecektir. 
Aliye, Ayşe’de olduğu gibi cinselliğinden büyük ölçüde arındırılmış bir kadın 
olarak değil, erkeklerle etkileşiminde cinsel cazibesine sürekli vurgu yapılan bir 
karakter olarak biçimlendirilmektedir. Onun romanın erkek karakterlerinden 
Tosun Bey, Damyanos, Uzun Hüseyin ve Hacı Fettah Efendi üzerindeki etkisi sa-
dece manevi kudretiyle değil, güzelliğiyle de belirlenir. Bu özelliği nedeniyle Hacı 
Fettah Efendi tarafından “fitne” kaynağı olarak görülen ve ölüme mahkûm edilen 
genç kadın, öznelliğine ve bireysel aşk ile vatan aşkı arasındaki bölünmüşlüğüne, 
iç çatışmalarına tanık olunan bir karakter olarak belirir.

Anahtar kelimeler: Millî Mücadele, İslamiyet, milliyetçilik, fitne, feda.

* T. C. İstanbul Arel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
Öğretim Üyesi, beyhanuygunaytemiz@gmail.com
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Fitna (Temptation) and Feda (Sacrifice): 
Religion and Nationalism in Vurun 

Kahpeye

Abstract
The National War of Independence implies a turn in Halide Edib Adıvar’s career 
as an outstanding author of the Turkish literary canon. Halide Edib, who had 
taken up the “woman issue” and explored the nature of “personal love” in novels 
such as Seviye Talip (1910) and Handan (1912), began to scrutinize the society 
and the national struggle in Ateşten Gömlek (1922) and Vurun Kahpeye (1923), 
both novels were written during this period. Her relation to the ongoing war in 
Anatolia and her ideas about the place of women in this struggle are generally 
discussed in the novel Ateşten Gömlek; and the female protagonist Ayşe’s exis-
tence as a woman deprived of her femininity and constructed as the symbol of 
the homeland in danger, her sacrifice of personal love for the sake of love of 
country, her identity as a comrade / nurse are brought to attention. This article 
explores how Aliye, the main character of Vurun Kahpeye which is quite a neg-
lected novel because of the popularity of Ateşten Gömlek, is constructed. Aliye 
is not represented as a woman deprived of her femininity, on the contrary, her 
sexual attractiveness is constantly emphasized. Her power over the male charac-
ters of the novel such as Tosun Bey, Damyanos, Uzun Hüseyin and Hacı Fettah 
Effendi is not only spiritual but also sensual. Therefore, Aliye, who is construc-
ted as a much more complex character with inner conflicts, is recognized as a 
source of “fitna” and destined to death by Hacı Fettah Efendi.

Key Words: National War of Independence, Islam, nationalism, fitna, sacrifice.

Millî Edebiyat Dönemi’nin önde gelen yazarlarından Halide Edib 
Adıvar (1882-1964), dönemine tanıklık eden romanlarında genellik-
le kadın karakterleri anlatının odağına yerleştirir. Yazarın Osmanlı 
toplumunun yaşadığı çalkantılı, güç dönemde ve Millî Mücadele’de 
etkin bir kadın olarak yer alması yaratıcı eyleminde de büyük ölçü-
de belirleyici olmuştur. Yazarlığının ilk döneminde kaleme aldığı ya-
pıtlarında toplumsal arka plan derinlemesine yapılandırılmaz ve aşk 
ilişkileri temel sorunsal olarak kurgulanırken, Millî Mücadele döne-
mi anlatıları olan Ateşten Gömlek (1922) ve Vurun Kahpeye (1923) 
gibi romanlarda toplumsal arka planın ayrıntılandırıldığı ve yaşanan 
aşk deneyiminin doğasını dahi biçimlendirdiği gözlemlenir. Zaten bu 
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aşamadan sonra toplumsal kaygılar Halide Edib’in yazarlığında belir-
leyici etmen olarak daha önemli rol oynayacak ve aşk deneyiminin 
doğası; âşıkların içe dönük yaşantılarının öncelendiği Seviye Talip 
(1910), Handan (1912) ve Son Eseri (1919) gibi romanlardaki kadar 
derinlemesine irdelenmeyecek, yapıtın olay örgüsü ağırlıklı olarak 
aşk deneyimi etrafında değil de toplumsal olana odaklı bir biçimde 
şekillenecektir. 

Bir yıl sonrasında yayımlandığı Ateşten Gömlek’in gölgesin-
de kalmış bir Millî Mücadele anlatısı olan Vurun Kahpeye, aslında 
Osmanlı-Türk kadın hareketinin önde gelen isimlerinden biri ola-
rak kabul gören Halide Edib’in kadın sorununa yaklaşımı konusun-
da önemli ipuçları barındırır. Ateşten Gömlek, sahnede somut olarak 
görünmeyen “öteki”ne karşı, vatanın kurtuluşu için verilen müca-
deleyi anlatırken vatan aşkı uğruna ötelenen / vazgeçilen bireysel 
aşkı da yüceltir. Birinci tekil kişi anlatıcı konumundaki Peyami’nin 
aşkının da nesnesi konumunda olan Ayşe; vatanın kurtuluşu ve mil-
letin bağımsızlığı uğruna aşkından vazgeçen ve bağımsızlık müca-
delesinde sevdiği erkeğin (İhsan) yanında—üstelik erkeğin de vatan 
aşkı uğruna bireysel aşkı feda eden bir bireye dönüşümünü âdeta 
zorunlu kılan bir varlık—bir hasta bakıcı / hemşire olarak rol alan 
“ideal” kadın olarak kurgulanır.2 

Halide Edib Vurun Kahpeye’de ise, üçüncü tekil kişi anlatıcıyı 
kullanmayı yeğler ve bu tercihinde son derece isabetlidir, çünkü ya-
zar açısından romanının ana karakteri Aliye’nin; yapıtın Tosun Bey, 
Hacı Fettah Efendi, Kumandan Damyanos ve Uzun Hüseyin gibi 

2 Bu noktada, Halide Edib’in romandaki aşk deneyiminin özneleri konumundaki Ayşe 
ve İhsan ya da 3. tekil şahıs yerine Peyami’yi Ateşten Gömlek’in anlatıcısı olarak belirle-
mesinin yerinde bir karar olduğu belirtilmelidir. Kendini yaşamına Cemal, İhsan ve Ayşe 
dâhil olmazdan önce “silik, cansız bir Hariciye memuru” (Edib Adıvar, 1998, s. 1) olarak 
nitelendiren, Birinci Cihan Harbi’nin kendisi için artan “siyasî kâğıt yığınları”ndan (Edib 
Adıvar, 1998, s. 3) başka anlam ifade etmediğini söyleyen Peyami; romandaki konumu iti-
bariyle anlatının vatan ve bağımsızlık aşkına odaklanmasını olanaklı kılar. Yukarıda anı-
lan isimlerle birlikte nefes alıp vermeye başladıktan sonra “[d]aire ve sararmış kâğıt kokan 
hüviyeti[n]i […] sıcak, kırmızı kanlarla yıkadı[ğını]” (Edib Adıvar, 1998, s. 1) vurgulayan 
bir anlatıcı olarak Peyami’nin konumu romanın idealleştirilen kadın karakteri Ayşe’nin 
İzmir’le, dolayısıyla kurtarılacak işgal altındaki vatan toprağıyla özdeş “gizemli”, “büyüleyi-
ci” varlığının anlatımını olanaklı kılar. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bir çözümleme için bkz. 
Uygun Aytemiz, B. (2001). Halide Edib-Adıvar ve Feminist Yazın. (Yayımlanmamış yüksek 
lisans tezi). Bilkent Üniversitesi / Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.  
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önde gelen erkek karakterlerinin her biri tarafından nasıl algılandı-
ğını ortaya koymak ve onun kişilik özelliklerini bu erkeklerle etkile-
şimleri bağlamında yapılandırmak önemlidir. 

Deniz Kandiyoti, Tanzimat’la birlikte başlayan Yenileşme Dö-
nemi Edebiyatı’nda kadınların İslamiyet, batılılaşma ve milliyetçilik 
üçgenindeki temsil ediliş biçimlerini çözümlediği “Cariyeler, Bacılar, 
Yoldaşlar: Türk Romanında Kadın İmgeleri” başlıklı incelemesinde, 
Millî Mücadele Dönemi anlatılarında kadınların “cinsellikten” arın-
dırılmış “bireyler” olarak çizildiğini söyler ve bu saptamasını büyük 
ölçüde Halide Edib’in yapıtlarına dayandırır. Halide Edib’in, “milli-
yetçi kadının prototipi” (Kandiyoti, 1997, s.144) olarak nitelendirile-
bilecek olan Yeni Turan’ın ana karakteri Kaya’yı “Bu bakışta erkek ya 
da kadın, herhangi birini ya da cinselliği hatırlatan hiçbir şey yoktu.” 
(alıntılayan Kandiyoti, 1997, s.145) sözcükleriyle betimlemesinden 
yola çıkarak Handan’ı, Ayşe’yi ve Aliye’yi de bu çizgiye bağlar ve şöy-
le der: 

Üstelik ilk romanlarında psikolojik mücadele konusu olan dürtüler, 
Ateşten Gömlek (…), Vurun Kahpeye (…) gibi kadın kahramanların 
bireysel, cinsel aşkı aştıkları ve  aşkın, zihinlerin milliyetçi bir idealde 
buluşması anlamına geldiği sonraki kahramanlık romanlarında tama-
men bastırılmıştır. Kendini kurban eden kadın yoldaş, aynı zamanda 
cinsiyetsiz bir silah-arkadaşı bacıdır. Adıvar’ın romanları Cumhuriyet 
Türkiyesi’nde kadınların kamusal hayata hangi koşullarla kabul edile-
bileceklerini ifade eden bir mecazdır: cinsiyetsiz ve kadınlıklarından 
sıyrılmış olarak. (Kandiyoti, 1997, s.145)

Ancak Vurun Kahpeye’yi bu bağlamda bir kez daha sorgula-
mak yerinde olacaktır. Kanımızca Halide Edib, “milliyetçi kadının 
prototipi”ni (Kandiyoti, 1997, s.144) yarattığı Yeni Turan’dan on bir 
yıl sonra kaleme aldığı bu yapıtında, kadını cinsellikten ari bir varlık 
olarak kurgulamakla kadın sorununa gerekli açılımı getiremeyece-
ğinin ayırdında bir yazar olarak romanının kahramanı Aliye’yi er-
kekler tarafından cinsel çekiciliği sürekli olarak hissedilen bir ka-
dın olarak kurgular. Müslüman bir ülkede kadın sorununun dinsel 
söylemden bağımsız gündeme alınamayacağının ayırdındaki yazar, 
özellikle kişilerin şahsında temsil edilen dinsel bağnazlıkla hesaplaş-
maya girişir. 
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Aliye’nin Cinselliği
“Yemen’den Kafkas’a, Kafkas’tan Suriye’ye geçmiş ve kaybolmuş 

kahraman, fakat isimsiz bir yüzbaşı ile” (Edib Adıvar, 1999, s.1) ve-
remden ölen bir annenin kızı olan Aliye; “son senesinde asabî ve 
ateşli bir genç muallimenin ‘Anadolu’da çalışınız’ telkinini, herkesin 
bir moda diye bahsedip münakaşa yürüttüğü bu fikri, ruhuna yakıcı 
ve müspet bir emel olarak” yerleştirir” ve Dârülmuallimat’tan mezun 
olduktan sonra “taşrada iş almak için Maarif ’in koridorlarında do-
laşmaya” başlar (Edib Adıvar, 1999, s.2). “Maarif ’in koridorlarında 
iş bekleyen yorgun ve meyus yüzlü muallimelerin taşra hizmetinden 
ürker gibi kaçan, İstanbul’da bir yer bulabilmek için her türlü zillete 
katlanan tavırlarına istihfafla bakan” (Edib Adıvar, 1999, s.2) Aliye; 
kararlılığı sayesinde “hiç (…) kimsenin gitmediği” (Edib Adıvar, 
1999, s.3) bir Anadolu kasabasında açık bulunan öğretmen kadro-
suna atanır ve yola çıkar. Tıpkı Çalıkuşu’nun Feride’si gibi, biraz da 
kimsesizliğin etkisiyle soluğu Anadolu’da alan Aliye de, Anadolu ço-
cuklarına “bir ana, bir ışık olma”yı (Edib Adıvar, 1999, s.1) amaçlar.3 
Ancak işgal yıllarının çalkantılı ortamında küçük bir Anadolu kasa-
basında yalnız ve güzel bir kadın olmanın bedelini hayatıyla öder. 
Batı Anadolu’nun belirsizlik ortamında, Kuvayı Milliye ile Yunan 
kuvvetleri arasında bocalayan kasaba halkının önde gelenlerinden 
Hacı Fettah Efendi ile Uzun Hüseyin ve bölgedeki Kuvayı Milliye 
birliklerinin başı olan Tosun Bey ile kendisini kızı gibi benimseyen 
Ömer Efendi’nin oluşturduğu kutuplaşmada bir günah keçisine dö-
nüşür; Hacı Fettah’ın davetiyle bu gerilime dâhil olan Yunan kuman-
danı Damyanos’un da Aliye’ye âşık olması, onun sonunu hazırlayan 
sürecin önemli bir bileşenini oluşturur.

Bu gerilimde belirleyici olan esasen Hacı Fettah Efendi ile To-
sun Bey’in temsil ettikleri dünya görüşüdür ve Halide Edib, Aliye’yi 
ölüme sürükleyecek bu kutuplaşmayı romanın üçüncü bölümünde 

3 1922 yılında yayımlanan ve Türkçe romanın Anadolu’ya açılan penceresi olarak görülen 
Çalıkuşu’nda da Anadolu’da bir memuriyete atanma konusunda benzer bir tavır dikkatlere 
sunulur. Anadolu / taşra, memurların gitmek istemediği bir “sürgün” yeri olarak görülür 
ve bu algı, aşkta hezimete uğrayan ve bu nedenle İstanbul’dan uzaklaşmak zorunda kalan 
Feride’nin iş için başvurduğu şube müdürünün “Gönlünün rızasıyla Anadolu’ya gitmek 
isteyen muallimeye ilk defa tesadüf ediyorum. Ayol, biz muallimlerimizi İstanbul’dan çıka-
rıncaya kadar akla karayı seçeriz” (Güntekin, Çalıkuşu, s.125) sözlerinde dile gelmektedir. 
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özenle kurgulamaya başlar. Alt başlığı “Hacı Fettah Efendi ile To-
sun Bey” olan söz konusu bölümde öncelikle kasabada egemen olan 
atmosfer betimlenir. Yunanların ileri hareketi ve buna karşı duran 
Kuvayı Milliye güçlerinin bölgede varlığını hissettirmesiyle birlikte 
kasaba halkı bu iki karşıt güç arasında bocalamaya başlar. Halkın ço-
ğunluğu Yunanlıları istememektedir ancak Kuvayı Milliye aleyhtar-
larının sayısı da azımsanacak gibi değildir. Halide Edib’in, Aliye’nin 
kasabanın bu hareketli günlerinde “güzelliği ve gençliği haricinde 
bir şahsiyet” (Edib Adıvar, 1999, s.19) olduğunu belirtmesi önem-
lidir; çünkü yazar “karakterini kamusal alanda görünürlüğü göze 
alan etkin” bir kadın olarak kurgulama kararlılığındadır. Öğrenci-
lerine çok coşkun bir ruhla millî marşlar öğreten, her yerde mem-
leketi alan yabancıların şiddetle aleyhinde bulunan, çocukları elle-
rinde bayraklarla sokaklarda, biraz halkla mektebi karıştıran millî 
heyecanla dolaştıran Aliye’ye, yaptıkları “tabii olarak kuvvetle bir 
Kuvayı Milliye taraftarlığı rengi” (Edib Adıvar, 1999, s.19-20) verir. 
Aliye’nin çocuklarla birlikte, ellerinde bayraklar, dillerinde marşlarla 
kasaba sokaklarında gezmeye çıktığı bir Cuma vakti “hayatında iki 
büyük âmil olan simalar”la, “Hacı Fettah Efendi, Tosun Bey”le (Edib 
Adıvar, 1999, s.20) eş zamanlı olarak karşılaşması da, Halide Edib’in 
kurgusunun inceliğini gözler önüne serer. 

Aslında, Aliye’nin sabah erken bir saatte kasabaya, Maarif Dai-
re si’ne adımını attığı andan itibaren bir tehlike çemberinin içine 
konumlandırıldığı görülür; etrafını kuşatan fiziksel atmosfer dahi 
Aliye’nin yeni yaşamının koşullarını belirleyecek ipuçları barındır-
maktadır:

Odanın kapısında bir gözü kör, başı beyaz paçavra ile sarılmış ihti-
yar bir adam, sac bir mangalda kömür yakıyor, bir ayağı kopuk hasır 
iskemleyi aynı zamanda duvara dayayarak muvazene yaptırıp üstüne 
oturmaya çalışıyordu. Yerde kabarmış kirlerin, üzeri sulanmış sıkça 
tesadüf edilen, donmaya yüz tutmuş tükürük ve balgamlara basma-
mak için ihtiyatla yürümek lâzım geliyordu; loş ve tavanı örümcekli bu 
dairenin çok ağır, insanın içine çöken bir kokusu vardı. (Edib Adıvar, 
1999, s.3)

Alıntıda yer alan mekâna ilişkin “ayağı kopuk hasır iskemle”, 
“kabarmış kirler”, “donmaya yüz tutmuş tükürük ve balgamlar”, “loş 
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ve tavanı örümcekli bu daire”, “ağır, insanın içine çöken bir koku” 
gibi ifadeler Anadolu’daki kamu binalarının fiziksel açıdan olumsuz 
koşullarına dikkat çekmekle birlikte, şüphesiz Aliye’nin içinde ölüm-
kalım savaşı vereceği dünyanın manevi yozluğunu da imlemekte-
dirler. Nitekim Aliye’nin yaşlı hademeyle görev yapacağı mektep 
hakkında konuşurken sorduğu “Ev bulmak kabil mi(…)?” sorusu 
karşısında hademenin aklından Aliye’den önceki genç muallime-
nin kasabadaki macerası, “eşraf oğulları, yeni Maarif Müdürü’nün 
evinden Cuma günleri taşan dümbelek sesleri” geçer ve tam da bu 
esnada sahneye yanında Ömer Efendi’yle—ki Ömer Efendi ve eşi 
Gülsüm Ana kasabanın yalnız bir genç kadın için son derece teh-
likeli olabilecek ortamında Aliye’ye evlerinin kapısını açacaklar ve 
Aliye yanlarına sığındığı bu insanları yitirdiği anne ve babasının 
yerine koyacaktır—birlikte Maarif Müdürü dâhil olur (Edib Adıvar, 
1999, s.4). Önceki muallimenin macerasında Maarif Müdürü’nün ne 
kadar riyakârca bir tavır takındığı, onun da genç kadının sonunu 
hazırlayanlardan biri olduğunu gösteren hademenin düşünceleriyle 
Müdür’ün “Siz o kadının namussuz olduğunu, ahalinin istemediği-
ni mazbata etmeniz lâzım. (...) Muhasebecinin karşısında sabahla-
ra kadar içip, şıkır şıkır oynadığını ben gördüm ya!” (Edib Adıvar, 
1999, s.4) sözlerinin art arda verilmesiyle belirginleştirilir. Üstelik 
“bulanık sünepe ve mürai gözleri, hilekâr uzun yüzü altındaki iğ-
renç, ince dudaklı ağzı”yla manevi yönüyle olumsuzlanan portresi 
fiziksel nitelikleriyle de tamamlanır (Edib Adıvar, 1999, s.5). Maa-
rif Müdürü, Aliye’ye onu görür görmez göz koyar ancak “bütün hile 
ve kuvvet ve kudretine rağmen öteki muallimelere oynadığı oyunu 
Aliye’ye derhal oynamayı münasip görme[yerek], bu defa ahaliden 
mazbata isteyecek bir vaziyete düşmeden emelini yerine getirmeye” 
(Edib Adıvar, 1999, s.6-7) karar verir. Batı Anadolu’daki bu isimsiz 
kasaba; görev için gelen genç muallimelerin eşraf oğulları ve Maarif 
Müdürü’nce ayartıldığı, kullanıldığı, sonra da dile düşürülerek har-
candığı bir mekân olarak kurgulanır.

Kasabaya geldiği andan itibaren güzelliğiyle kötü niyetli Maarif 
Müdürü’nün arzularını kamçılayan Aliye, okulda imtiyazlı sınıfı teş-
kil eden eşraf çocuklarıyla memur çocukları yerine esnaf ve fukara 
çocuklarını sahiplenen, gözeten tavrıyla kısa zamanda kasabalının 
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gündemine oturur. Kasabanın önde gelenlerinden Kantarcıların 
Uzun Hüseyin’in oğlu Sabri’yi bir küçüğü tartakladığı için okuldan 
uzaklaştırarak cezalandırması, esnaf ve fukara çocuklarının gözle-
rinde derin bir “perestiş[le] karışık bir minnet” uyandırırken Uzun 
Hüseyin’in oğluna yapılan “sui muamele”nin (Edib Adıvar, 1999, 
s.13) hesabını sormak için okulu basmasına neden olur. Dershane-
nin bir süredir Uzun Hüseyin tarafından izlendiğinin farkında olan 
Aliye; dersliğin camlarından kendisine yönelen bu “iki donuk siyah 
gözle uzun, sarı biçimsiz (…) yüz, azıcık çarpık uzun (….) burun” 
karşısında “tevahhuş”, “istikrah” ve “tehlike noktaları vazıh olmayan 
bir korku” (Edib Adıvar, 1999, s.12) hissetmekte ve bu saldırıyı bek-
lemektedir. Ancak Uzun Hüseyin’le karşı karşıya geldiği anda asker 
babanın iradesinden miras sükûnetiyle ve gözü pek tavrıyla Uzun 
Hüseyin’i kendi iradesine tâbi kılarak derslikten çıkarır:

– Şimdi buradan dışarı çıkın Efendi, dedi. Kasaba demek siz [demek] 
değilsiniz, ben, Anadolu’ya çocuklarını okutmak için geldim. Bu ka-
sabada sizin gibi terbiyesi eksik adamların yüzünden kalamazsam, 
başka yere gider, vazifemi yaparım. Çıkınız ve beni Maarif Müdürü’ne 
şikâyet ediniz. (…) Haydi, çabuk, şimdi!
Bunları söylerken yavaş yavaş gözleri Hüseyin Efendi’nin gözünde 
kapıya doğru yürüdü. O kadar kuvvetli, o kadar ince, genç vücudu, 
sıhhati ve tevazünü ile Hüseyin Efendi’den daha kavi, menekşe gözleri 
öyle alev içindeydi ki, Hüseyin Efendi süratle çekildi. (Edib Adıvar, 
1999, s.15)

Hüseyin Efendi, kendisini sınıftan püskürten bu genç kadının 
cazibesine çoktan kapılmıştır ve onu Ömer Efendi’den ister; Aliye 
gerek onun gerekse diğer eşraf oğullarının evlenme tekliflerini bi-
rer birer reddederek ve tüm vaktini kasabanın çocuklarına adayarak 
“çok iyi bir isim yapar” (Edib Adıvar, 1999, s.17). Ancak bu iyi ismin, 
tüm emek, sıkıntı ve fedakârlıklara karşın, ne kadar kaygan bir ze-
minde yükseldiği şu satırlarda açığa çıkar:

(…) eşraf oğullarının taleplerini birer birer reddedişi (…) Maarif 
Müdürü’nün ümitlerini kabartmış, ötede beride Aliye’nin kendisine 
âşık olduğu için gençleri reddettiğini söylemişti. Bu, yerli, kadınlarla 
muhabbetlerine mukabil, memur hanımlardan ona karşı pek kuvvet-
li bir husumet uyandırmıştı. Bir zaman geldi ki bütün kasaba leh ve 
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aleyhinde yalnız Aliye ile alâkadar, yalnız Aliye’yi konuşuyordu. Hatta 
Aliye, Yunanlılar’ın İzmir’i işgali kadar heyecanlı bir mevzuydu. Fakat 
henüz bu alâka, fazla tehlikeli değildi. Çünkü hâlâ onu temiz ve açık 
yüzü, kapalı başı ve elleri cebinde dolaşırken gören her kasaba erke-
ğinin kalbinde ümit tamamen sönmemişti.4 (Edib Adıvar, 1999, s.18)

Kasabanın âdeta tüm erkeklerinin arzu nesnesi olarak konum-
landırılan Aliye, romanın başlangıcından itibaren erkek egemen bir 
dünyada tehdit altında yaşayan, o dünyanın çetin koşullarında var 
olma savaşı veren genç, güzel, cazibeli bir kadın olarak resmedilir. 
Karakter, romanın ilk paragrafından itibaren okurlara, bedensel çe-
kiciliğine yapılan vurguyla tanıtılır:

Yüzü henüz açılmayan bir gül goncasının mahcup kırmızılığını, çe-
kingen güzelliğini taşıyordu. Pembe, ince yüzü üstünde iki kocaman 
menekşe gibi siyah kirpikli gözleri, küçük bir çocuk burnu, yüzünün 
bütün bu mütereddit ve cazip inceliğiyle tezat yapan bir nar çiçeği gon-
cası gibi garip bir ağzı vardı. Biraz yumuşak ve kıvırcık saçları, itina ile 
örttüğü sıkı, siyah baş örtüsünün altından şakaklarına, ensesine bo-
şanıyor, yanaklarına, boynuna dökülüyordu. (Edib Adıvar, 1999, s.1)

Yapıtın bu ilk satırları, peçesiz yüzüyle ve itinayla örtüldüğü 
hâlde bu kapatılmaya direnircesine omuzlara ve boyna dökülen 
saçlarıyla kamusal alanda görünmeyi göze alan bir kadını imler. 
Aliye’nin yüzünün ayrıntılarına yapılan bu vurgu metin içinde sıkça 
yinelenecek, bunun yanı sıra “bir çam dalına” (Edib Adıvar, 1999, 
s.84) benzetilen ince, uzun gövdesine de dikkat çekilecektir. Yazar, 
Aliye’nin bir erkekle karşı karşıya geldiği durumlarda fiziksel özel-
liklerinin altını özenle çizecektir. Aliye, en masum etkileşimde, Ma-
arif Müdürlüğündeki ihtiyar hademenin “köhne kalbinde karmaka-
rışık hisler uyandır[an]” (Edib Adıvar, 1999, s.3), onun “[k]endi de 
bilmeyerek oldukça yumuşak bir sesle” (Edib Adıvar, 1999, s.4) hitap 
etmesine neden olan “taze ve nermin [bir] hayal” (Edib Adıvar, 1999, 
s.3) olarak resmedilir. Aliye’nin erkekler üzerindeki çarpıcı, sersem-
letici etkisinin en masum tarifi budur. Aliye’ye âşık olan Tosun Bey 
ve Damyanos gibi erkeklerse, onun üzerlerindeki etkisini iradelerini 

4 Vurgu makale yazarına aittir.
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teslim alan bir tür kendinden geçme olarak yaşarlar. Gerek Tosun 
Bey’in gerekse Damyanos’un Aliye ile karşı karşıya geldikleri ilk sah-
nelerde, genç kızın yüzü ve bedeni ayrıntılarıyla betimlenir:

Tosun Bey, bir haftadan beri kendisini sarsan dilber hülyanın birden-
bire (…) intikam ilâhesi gibi üzerine gelişiyle tahayyül edemediği (…) 
bir darbe, kudretli ve azgın hüviyetiniAliye’nin bu harikulâde dakika-
daki harikulâde yaşlı ve fırtınalı gözlerine zincirlenmiş ve iradesine 
çok tatlı bir eza içinde terk etmişti. O, genç kızın her hattına hayret-
le, kalbinin korkunç bir darabanıyla baktığı güzel dudaklarından bir 
şeyler boşandığını, gözlerinin yaşla dolduğunu görüyordu. O, şimdi 
bu hayat hayaline susuzluktan ölen adamların me[m]balara baktıkları 
gibi bakıyor, bu şayan-ı hayret şeyi gözleriyle içiyor, içiyordu. (Edib 
Adıvar, 1999, s.43)

Yukarıdaki alıntı, Tosun Bey’in Aliye’nin fiziksel varlığı karşı-
sında yaşadığı duygulanımları bir somutlama yoluyla ortaya koyar; 
susuzluktan ölme mecazı, erkeğin kadına duyduğu arzuyu âdeta gö-
rünür kılar.

Damyanos’la “babası” olarak gördüğü Ömer Efendi’nin sa-
lıverilmesini rica etmek amacıyla karşı karşıya geldiği sahnede de 
Aliye “genç ve muzlim bir çam dalı” gibi gövdesine, “[a]ntika keh-
ribarlar gibi sararan ve bütün nefis hututu beliren ince yüzünün 
iki tarafında”ki, “nar çiçeği goncası ağzı kadar kırmızı iki isyan 
dalgası”na, “yüzünde ve yürüyüşünde”ki “kat’î kudret”e (Edib Adı-
var, 1999, s.84) yapılan vurguyla ve Aliye’nin Damyanos üzerindeki 
tesiri de “garip” ve “müthiş” (Edib Adıvar, 1999, s.88) sözcükleriyle 
betimlenir. Genç kadın, “ne garip ve emsalsiz hareketleri, ne derin, 
acı ve ruhanî gözleri, sonra ne görülmemiş bir hüküm ve kudretle 
insanı sarsan al dudakları vardı” (Edib Adıvar, 1999, s.88-89) cümle-
sinde de görüldüğü üzere, manevi kudreti kadar fiziksel cazibesiyle 
de görünür kılınmaktadır ve bu bileşim, çok kadın tanımış, zevkin 
binbir çeşidini tatmış Damyanos’u daha önce hiç deneyimlemediği 
türden bir aşkın kucağına atar. Aliye, onun iradesini tümüyle elin-
den alan, uğruna vatanına, davasına dahi ihanet edebileceği bir var-
lık olarak temsil edilir.

Dinsel bağnazlığın simgesi Hacı Fettah Efendi ile şehvet düş-
künü Uzun Hüseyin gibilerin egemen olduğu bu küçük Anadolu 
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kasabasında İstanbul’dan gelmiş, “başında erkek olmayan” bu kızın 
erkekleri baştan çıkaran, onları kendine tabi kılan bu hâliyle kasaba 
sokaklarında dolaşması ise ancak bir “meydan okuma” ya da “davet” 
olarak algılanabilir. Kendisine yapılan evlenme tekliflerini reddeden, 
tacizleri de duruşuyla bertaraf etmeyi başaran genç kızın; özellik-
le, Hacı Fettah Efendi ve Uzun Hüseyin’in saldırılarıyla biçimlene-
cek öyküsünde egemen öge, Aliye gibi bir kadının varlığının her iki 
erkek tarafından da “meydan okuma” olarak algılanıyor oluşudur. 
Yukarıda dikkatlere sunulan, Aliye’nin, Uzun Hüseyin’in ders sıra-
sında sınıfa dalarak kendisinden hesap sormaya kalkması üzerine 
onu azarlayarak kapı dışarı ettiği sahne bunun örneklerindendir. 
Uzun Hüseyin, bir kadın tarafından çocuk gibi azarlanmış olmayı, 
öğrencilerin önünde yaşadığı bu aşağılanmayı hazmedemez: “Hüse-
yin Efendi de herhangi kadın üstünde tasarruf-ı şahsî ve tahakkümü 
tabiî bulan bir zihniyetin altında tahtı sallanan bir hükümdar gibi 
telâşa düşmüş, muğlâk bir gazap sonuna kadar, hakkını, kudretini 
muhafaza için silahlanan bir vaziyet almıştı.” (Edib Adıvar, 1999, 
s.14) Kısacası, gerek Hacı Fettah gerekse Uzun Hüseyin, Aliye’nin 
varlığını değişik biçimlerde de olsa ataerkil iradeye karşı bir meydan 
okuma olarak algılarlar ve her ikisi de onu kendilerince tahakküm 
altına alma kaygısı güderler: Uzun Hüseyin Aliye’nin bedenine sahip 
olma, Hacı Fettah ise bu bedeni “ortadan” kaldırma—tümüyle yok 
etme ya da kapatma—yoluyla. 

Nitekim, dinsel bağnazlığın bedenselleşmesi olarak kurgulanan 
Hacı Fettah, Aliye’nin yüzü açık varlığını, halka, Allah’ın iradesine 
karşı bir “meydan okuma” olarak sunar ve onun kapatılması ya da 
yok edilmesi için halkı harekete geçirmeye çalışır. Onun peçesiz 
yüzü ve özenle örttüğü hâlde zapt edilemeyen saçları, erkeklerin 
aklını başından almaktadır. Hacı Fettah Efendi, Tosun Bey’le de ilk 
karşılaşmanın gerçekleştiği, daha önce anılan o Cuma günü namaz 
sonrasında kasaba halkını meydanda toplamış; Kuvayı Milliye aley-
hine vaaz vermektedir. Aliye ve yanındaki öğrencileri de marş söy-
leyerek aynı meydandan geçmek zorunda kalırlar. Vaazı sırasında 
birdenbire Aliye ile karşı karşıya gelen Hacı Fettah, halkı ona karşı 
kışkırtan şu sözleri söyler: 
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Erkeklerin içinde yüzü gözü açık namahremler Müslümanlar’ın kal-
bini fesata vermek için şarkı söyleyerek dolaşıyorlar. Bunlar, bunlar 
mel’undur, bunların eline çocuklarınızı teslim etmeyiniz, eğer bir gün 
yalnız içimize Yunan girdiğini değil, başımıza taş yağdığını görmek 
istemiyorsanız, bu karıların üstleri başlarıyla beraber kendilerini de 
parçalayınız, yoksa Cenab-ı Hakk’ın bütün gazapları üzerimizden ek-
sik olmayacaktır. (Edib Adıvar, 1999, s.23)

Hacı Fettah Efendi’nin Aliye’yi ortadan kaldırılması gereken bir 
fesat kaynağı olarak gördüğü açıktır. O, Aliye’nin kamusal alandaki 
peçesiz varlığına yalnızca erkekler üzerindeki etkisi nedeniyle saldır-
gan bir yaklaşım sergilemez; ona göre, kadının bu şekilde görünmesi 
toplumun üzerine belaları çekecek bir meydan okumayı içerir. Hacı 
Fettah’ın “kehaneti” gerçekleşir ve Yunanlılar “içlerine girer” ancak 
Yunanlıların kasabaya gelişinde Hacı Fettah ile Uzun Hüseyin’in rolü 
azımsanacak gibi değildir. Tosun Bey komutasındaki Kuvayı Milliye 
kuvvetlerinin kasabaya gelişiyle birlikte, o zamana değin Hacı Fet-
tah ve Uzun Hüseyin’in lehine olan güç dengeleri değişir. Değişen 
düzenle birlikte kasabada sürdürdükleri egemenliğin ve toplum 
üzerindeki yaptırım güçlerinin avuçlarından kayacağının ayırdına 
varan Hacı Fettah, yanına Uzun Hüseyin’i de alarak yakınlardaki 
bir kasabada konuşlanmış olan Yunan birliğine gider, kumandan 
Damyanos’la görüşür ve onu kasabalarına davet eder. Yunan birlik-
lerinin kumandanı Binbaşı Damyanos’u kasabaya asıl çeken ise Hacı 
Fettah’ın şu sözcüklerle betimlediği Aliye olur:

Nasıl güzel mi? Şeytanı baştan çıkarır, kasabayı öyle bir fesada ver-
di ki… Delikanlılar, bıçak bıçağa geldiler. Tövbe estağfurullah, bizim 
gibi adamlar bile her gün beş vakit Cenab-ı Hakk’a namazlarımızda 
şerrinden kurtulmak için dua etmesek içimizi karmakarışık yapar. Bu 
kadının şeytandan başka, öyle de sihir yapmakta mahareti var ki… 
Kasabaya gelen Tosun Bey’i bir gecede kendisine bent etti. Bunu, (…) 
meydanda ateşte yakmalı (...) (Edib Adıvar, 1999, s.55)

Kendini İslami düzenin korunmasından sorumlu bir din adamı 
olarak gören Hacı Fettah’ın Aliye’yi, güzelliğiyle toplumsal kargaşaya 
neden olan bir varlık olarak nitelendirmesi önemlidir. Fatima Mer-
nissi, Freud ve İmam Gazali’nin yapıtlarından yola çıkarak Batı ile 
Doğu’da kadın cinselliğinin nasıl algılandığını karşılaştırdığı “İslam-
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da Aktif Kadın Cinselliği” başlıklı incelemesinde, “kadınların davra-
nışlarını denetim ve baskı altında tutma gibi yöntemlerin olmadığı 
toplumlarda (…) kadın cinselliğinin pasif olduğu anlayışı”nın hâkim 
olduğuna dikkat çeker ve İslamiyet’in kadın cinselliğini aktif olarak 
kodladığı saptamasını yapar. İslamiyet, toplumsal düzenin korun-
ması için cinselliğin kontrol altında tutulmasını öngörür. “Arapça’da, 
[aynı zamanda] erkeklerin nefsine hâkim olamamasına neden olan 
femme fatal anlamındaki güzel kadın” demek olan fitne, “kadınların 
yarattığı cinsel düzensizliğin sonucu olan kaos”tur (Mernissi, 2003, 
s.37). “Müslüman kadın, erkeğin ona karşı koyma iradesini eriten ve 
onu pasif, uysal bir role indirgeyen öldürücü bir cazibeyle donan-
mıştır. Erkeğin seçme şansı yoktur; onun cazibesine olsa olsa tes-
lim olabilir –fitneyle, evrenin ilahî düzen karşıtı ve toplum karşıtı 
güçleriyle özdeşleştirilen bir cazibedir bu (Mernissi, 2003, s.49). Bu 
nedenle, toplumsal kargaşanın (fitne) önünü almak ve istikrarı sağ-
lamak için kadın cinselliği denetim altında tutulmalıdır. İşte Vurun 
Kahpeye, kadını bu çerçeve içinde erkeklerin iradesini ellerinden 
alan, onları kendi arzularına tâbi kılan bir varlık olarak gören Hacı 
Fettah’ın Aliye’nin şahsında kadın bedenine ve cinselliğine yönelik 
kontrol girişimlerini somutlar.

 Hacı Fettah ile Aliye’nin karşı karşıya geldikleri sahne bu açı-
dan çarpıcı veriler sunar. Babası saydığı Ömer Efendi’nin asılmasını 
engellemek amacıyla yardım istemek için evine gelen Aliye’yi karşı-
sında gören Hacı, bir an, romanın diğer erkek kahramanları gibi bu 
genç kızın cazibesine kapılır: 

Genç kızın bâkir gözleriyle, titrek ve samimi sesiyle sarsılan ihtiyar, 
şeytanî igvâatın tesirine atfetti ve daha şedit bir kinle ve gayzla zavallı 
Aliye’yi Ömer Efendi’nin üç güne kadar salben idam edileceğini bu sa-
bah kumandandan duyduğunu ve Aliye’nin bu felâketten mütenebbih 
olmasını, tövbe ve istiğfar etmesini, yüzünü, Müslüman kadınları gibi 
örtüp artık erkekleri günaha sevk eden gençliğini, güzelliğini kapama-
sını tavsiye etti. (Edib Adıvar, 1999, s.115)

Aliye’yi, Ömer Efendi’nin başına gelen felâketin de sorumlusu 
olarak gösteren Hacı Fettah, onun da bu görüşü içselleştirmesini ar-
zulamaktadır. Bedenini, İslami örtünme kurallarına uymadığı için 
başkalarına felâket getiren bir nesne olarak algılaması yolunda tel-
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kinlere maruz kalan Aliye’ye sunulan çıkar yol, tüm bu kötülüklerin 
kaynağı olan güzelliğini erkeklerin ve kasabanın selameti için örte-
rek gizlemesidir. 

Hacı Fettah’ın Aliye’ye yönelen, din kisvesi ardına gizlediği kin 
ve nefretinin altında, daha önce de belirtildiği gibi, kasabada günbe-
gün değişen güç dengeleri yatar. Aliye’nin nişanlandığı Tosun Bey’i 
karşısına alan Hacı Fettah, kasabalı üzerindeki egemenliğini ve ya-
şamını yitirme korkusuyla nefretini kendince daha baş edilebilir bir 
düşmana, Aliye’ye yöneltir ve onu erkekleri büyüleyen, etkisi altına 
alan, onlara her dediğini yaptıran bir “cadı” olarak nitelendirir. 

Erkekler arası iktidar mücadelesinde Aliye Yunan kumanda-
nının Uzun Hüseyin’e söz verdiği ancak kendisi için istediği, Hacı 
Fettah’ın tüm Müslümanların—en çok da kendi—selameti için orta-
dan kaldırılmasını arzuladığı, kasabalıların darda kaldıkça erkekler 
üzerindeki etkisini bildikleri için Tosun Bey’e ve Damyanos’a karşı 
yardımını istedikleri bir aracıya dönüşüverir. Bu bağlamda Aliye’nin 
bir kadın olarak güzelliğinin çevresindekilerce bir güç kaynağı ola-
rak algılandığı açıktır. Vatanın çocuklarını eğitmek ve onlara “ana-
lık” etmekten başka bir amacı olmayan genç kız, birdenbire kasaba-
nın sürekli değişen güç odakları arasında savrulurken bulur kendini. 
Kısacası erkekler arası iktidar mücadelesinde kadının, kamusal alan-
da görünürlüğü göze aldığı noktada bir söz verme, teklif etme nes-
nesi olarak algılandığı, kadının kendi bedeni üzerindeki, romanda 
içkin koşullarda varlığından zaten söz edilemeyecek özdenetiminin 
tümüyle ortadan kalktığı, hatta kendi bilgisi dışında bir değişim ara-
cına dönüştüğü görülmektedir.

Çeşitli okumalarda zaman zaman din karşıtı bir metin olduğu 
yönünde eleştirilere maruz kalan Vurun Kahpeye, 1922-1923 yılla-
rı gibi kritik bir dönemde din konusunu anlatısının odaklarından 
biri olarak konumlandırmaktadır. Kanımızca Halide Edib’in temel 
amacı, din karşıtı bir söylem kurmak değil, toplumun önemli bir 
bölümünü oluşturan kadın gücünü, önündeki din kisvesi altındaki 
engellerden kurtararak Millî Mücadele’nin etkin bir unsuru hâline 
getirmektir.

Halide Edib’in eleştirisinin odağında din değil, dinin Hacı Fet-
tah Efendi gibi uygulayıcıları vardır. Bu noktada, Aliye, Hacı Fettah 
Efendi ve Tosun Bey’in ilk kez karşı karşıya geldikleri o Cuma gü-
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nünde Hacı Fettah’ın nasıl temsil edildiğine göz atmak okura anlamlı 
veriler sunacaktır:

[Aliye’nin] karşısında kasabanın beyaz minareli eski ve güzel camii 
göz kamaştırıcı göğe dayanmış, eski bir kabartma gibi duruyor; önün-
de koyu bir kütle, Hacı Fettah Efendi’nin güneşte bütün hususiyetiyle 
meydana çıkan kır sakallı sarı ve hud’a ile taassup bayrağı gibi kendi 
sözleriyle gaşyolmuş başına bakıyorlardı. (Edib Adıvar, 1999, s.20-21)

Anlatı, dinsel mekânı “beyaz, güzel, eski bir kabartma” gibi söz-
cükler aracılığıyla yüceltirken onun önüne konumlandırdığı Hacı 
Fettah Efendi’yi “karanlıkla ve kötücül olanla” özdeşleştirir. Metinde, 
olumsuz nitelikleriyle öne çıkan bir “din uygulayıcısı” olan Hacı Fet-
tah Efendi’ye alternatif olarak İstanbullu Dede ön plana çıkarılır. Kasa-
ba eşrafından “Lâtif Ağa’nın Çanakkale’de şehit [düşen] oğulları” için 
“her sene okunan mevlid”i o yıl “tesadüfen kasabadan geçen bir İstan-
bullu Dede” (Edib Adıvar, 1999, s.59) okur. Halide Edib’in metne söz 
konusu mevlit sahnesini ve İstanbullu Dede’yi dâhil etmesinin altında 
okurlarına dinin Hacı Fettah Efendi gibi kendi çıkarlarının peşindeki 
uygulayıcılarının dışında da temsilcileri ve Hacı Fettah’ın önerdiğinin 
dışında deneyimlenme olanakları bulunduğunu anımsatmak yatar. 
Bu bağlamda Dede’nin Hacı Fettah Efendi gibi caminin dışına değil 
de içine konumlandırılması dikkat çekicidir. Yazar, temsil ettiği değer-
lerle olumsuzlanan Hacı Fettah’ı kutsal mekânın dışında tutmak için 
âdeta özen göstermiştir. Dinsel mekân ve İstanbullu Dede mevlit gece-
sinde Aliye’nin algı ve deneyimi esas alınarak şöyle betimlenir:

Minarenin ezeli teranesi, camiin hülyalı ve hafif nurları, buhurdanlar-
dan çıkan mukaddes ve bayıltıcı kokular, bütün bu güzel ibadet dün-
yası, Aliye’nin bakir ruhunun heyecanında ölüme götüren bir istigrâk 
lerzesi yapmıştı. Benliği tamamıyla ilk güneş gören bir gonca, mucize 
ile gözleri açılan bir kör gibi dünyayı ilk defa şimdiye kadar sezemedi-
ği yeni heyecanlar, meçhul lezzetler ve aziz işkencelerle hissediyordu. 
Dede, ışığın tesiriyle kafeslerin arkasında uzak ve rüyaya benzeyen 
bir ziya içinde kürsüde oturuyordu. Sarı yüzü çenesine doğru incelen, 
seyrek ve beyaz sakallı bir ihtiyardı. Sikkesinin tevazu ile eğilen başı, 
bol harmanisinin kıvrımları altında dindar ve zarif bir huşu ile düşen 
zayıf ve ihtiyar omuzları mevlidin ahengiyle yavaş yavaş sallanıyordu. 
(Edib Adıvar, 1999, s.58-60)
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Aliye’nin mevlit gecesinde nurlar içindeki dinsel mekân ve 
Dede ile ilgili deneyimi, metinde, şüphesiz Hacı Fettah’ın karan-
lık, kötücül kişiliğini “Halbuki bu güzel camiin durduğu meydanda 
daha kaç gün evvel başka bir adam, vazifesi kutsî olan bir din adamı, 
ona cehennem ve azap dakikaları yaşatmıştı. Nasıl olur da bu kadar 
beşerî, bu kadar merhamet ve iyilikle dolu bir dinden Hacı Fettah 
Efendi o kadar kâbusa benzeyen bir azap ve işkence çıkarıyordu” 
(Edib Adıvar, 1999, s.60) cümleleriyle Dede’nin kimliğiyle karşıtlığı-
nı vurgulama yoluyla belirginleştirmenin yanı sıra genç kadının din-
le kurduğu bağı göz önüne serme işlevini de yerine getirmektedir. 
Nitekim, “Dede’nin derin yüzü, güzel sesi onu Allah’a temas eden bir 
aziz vecdiyle sarsmıştı” (Edib Adıvar, 1999, s.60) cümlesiyle anlatı 
okuru Aliye’nin aşkın deneyimine tanık eder. 

Kadını hedef alan dinsel bağnazlıkla hesaplaşmaya girişirken 
yazarın temel stratejisi, Hacı Fettah’ın din adına bir fitne kaynağı 
olarak niteleyerek ortadan kaldırılmasını istediği kadını mistifiye 
etmektir. Anlatı, Aliye’nin erkekler üzerindeki etkisini somutlamak 
amacıyla fiziksel güzelliğine yapılan tüm vurgulara karşın, onun gü-
nahsızlığının altını çizmek için de yer yer, karakteri âdeta mistik / 
ilahî bir varlık olarak kurar. Romanda Aliye dinsel anlatılarda önem-
li bir yer tutan bazı kadın figürleriyle özdeşleştirilir. Katıldığı mev-
litte Süleyman Çelebi’nin ünlü eserinden Peygamber’in doğum anını 
betimleyen bölüm okunurken Amine’nin metinde anlatılan deneyi-
mi aracılığıyla kadınlık ve annelik hakkında düşüncelere dalar ve 
onun deneyimini içselleştirir. Amine ile Aliye arasında kurulan bu 
bağ, yanlarında kaldığı Ömer Efendi ile eşinin onu ölen kızlarının 
yerine koyarak Emine diye çağırmaya başlamalarıyla birlikte düşü-
nüldüğünde âdeta bir simgesel adlandırma sürecini imler. 

Yunan kumandanı Damyanos’un, Aliye’ye duyduğu aşktan kur-
tulmak için zaman zaman Tanrı’ya sığındığı, İsa’ya yalvardığı görü-
lür. Yine bir gün Meryem portresinin önünde dua ederken yaşadığı 
deneyim de bu açıdan önemlidir. Kumandan o halüsinasyon anında 
Meryem’in açılan gözlerinden kendisine bakanın Aliye olduğunu zan-
neder ve onu bir bakire Meryem olarak algılar: “Canlanan Meryem’in 
kapalı gözleri altında, Aliye’nin menekşe gözleri vardı.” (Edib Adıvar, 
1999, s.101) Karakter ile dinsel anlatılarda böylesine öne çıkan, kut-
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sanmış kadın figürleri arasında kurulan bağlar, Aliye’nin metinde 
canlandırılışını anlamak açısından önemlidir. Halide Edib, romanın 
sonunda Aliye’ye şehitlik payesi vererek karakterini İslamiyet’teki en 
şerefli mertebelerden birine yerleştirmek yoluyla kutsayacaktır. 

Aliye’nin Fedakârlığı ve Milliyetçilik
Halide Edib, Ateşten Gömlek’te Ayşe’yi “İzmir geliyor.” (Edib 

Adıvar, 1998, s.24) cümlesinin de imlediği gibi kurtarılacak vatan 
toprağının simgesi olarak kurgular ve onun simgesel varlığını ya-
pılandırabilmek / yüceltebilmek adına Ayşe’yi cinsel kimliğinden 
/ kadınlığından olabildiğince arındırır. Bu çerçevede Ayşe’ye duy-
dukları aşkın / bağlılığın bir araya getirdiği İhsan, Peyami ve Cemal 
gibi erkek karakterler de onu savunmak, korumak ve kurtarmakla 
yükümlü milletin fertleri olarak kurulurlar. Bu kurgu aracılığıyla va-
tan, üzerinde yaşanan toprak parçası olmaktan çıkarak aşkı uğruna 
ölümün göze alındığı, namusunu korumak uğruna her fedakârlığın 
yapıldığı bir kavram olarak biçimlendirilir. A. Najmabadi de, “Sev-
gili ve Ana Olarak Erotik Vatan: Sevmek, Sahiplenmek, Korumak” 
başlıklı makalesinde İran örneğinden yola çıkarak milliyetçi söy-
lemde vatanın, sevilen bir kadın ya da anne olarak kurgulandığı, 
“millet[inse] büyük ölçüde bir erkek kardeşler birliği” olarak somut-
landığı saptamasını yapar (Najmabadi, 2000, s.120). 

Kanımızca Halide Edib, kadın karakterine simgesel bir varo-
luş yüklediği ve kadın-erkek arasındaki ilişkiyi de bu çerçevede bi-
çimlendirdiği Ateşten Gömlek’ten sonra Vurun Kahpeye’de yeni bir 
kurgunun peşindedir. Aliye, Ayşe’ye kıyasla öznel yaşantısı olan bir 
kadın olarak belirir. Ayşe’nin iç dünyasının birinci tekil kişi anlatı-
cı kullanımı yoluyla okura kapalı tutulması, onun âdeta “insanüstü” 
bir varlık olarak tahayyülünü kolaylaştırır. Ayşe’nin, İzmir davasına 
adanmış görünürdeki kişiliğinin ötesinde iç dünyasında neler yaşa-
dığı, vatan aşkı önünde bir engel olarak algıladığı bireysel aşkı nasıl 
deneyimlediği, İhsan’a karşı neler hissettiği berraklaşmaz; sezdirilir. 
Oysa, Vurun Kahpeye’nin her şeye hâkim olan üçüncü tekil kişi an-
latıcısı okuru, Aliye’nin iç dünyasına sokar. Böylelikle, Aliye duygu 
ve düşünceleriyle öznelliğine tanık olunan, “yaşayan”, iç çatışmala-
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rı olan “canlı” bir roman kişisine dönüşür. O, başlangıçta bu yönde 
bir çaba sergilemesine karşın, Ayşe gibi aşkını dizginleyen bir kadın 
olarak sunulmaz. Aliye ile Tosun’un aşkları başladığı andan itibaren, 
daha önce de belirtildiği gibi, okur için görünen bir gerçeklik olarak 
somutlaştırılır: 

Kumral ve uzun bir genç kumandan elinde bayrak, doludizgin hepsi-
nin önünde ilerledi. En evvel bir çocuk dizisi önünde bandıra direği 
gibi narin, menekşe gözlü Aliye’yi[,] arkasında güneşte altın bir bulut 
hâlini alan adî tozların ortasında çiçek gibi yüzleriyle çocukları gör-
dü. İki çift genç göz birbirlerine bu altın bulut içinde bakıştılar. (Edib 
Adıvar, 1999, s.24) 

Bu ilk karşılaşmanın akşamında Ömer Efendi’nin çatısı altın-
da aynı mekânı paylaşırken—ki Tosun, Aliye yanına çıkmaktan 
özenle sakındığı için onun Ömer Efendi’nin evinde yaşadığından 
bihaberdir—Tosun “bu tatlı işkence ve mütemadî yeni çarpıntıyı” 
(Edib Adıvar, 1999, s.28) hafifletmenin yolunu ertesi gün kasabanın 
mekteplerini gezmekte bulacağını düşünmekte, Aliye’nin zihninde 
ise metinde giderek derinleşecek olan iç çatışmasının ilk tohumları 
yeşermektedir:

Onda da mektepte Tosun Bey’e çarpıntı veren altın bulut hülyasının 
başka bir cephesi, siyah başlıklı güzel ve kumral kumandanın erkek 
yüzü vardı. Fakat o ince İstanbul çocuğu, bu çarpıntıyı Tosun Bey’den 
daha vazıh görüyor ve bu mücadele günlerinde, bu mücadele kahra-
manlarının kalpleri yalnız memleket için çarpması lâzım geleceğini 
düşünüyor ve bu tehlikeli misafire hiç görünmemeye karar veriyordu. 
Halbuki beraber otursalar, konuşsalar Aliye ona ne kadar kuvvet vere-
cek, fikrini yeni vadilere dökecek, memlekete faydalı şeyler öğretecek-
ti. (Edib Adıvar, 1999, s.28)

“Güzel ve kumral kumandanın erkek yüzü”nün cazibesine ka-
pılmış genç kadın, bir taraftan Tosun’la baş başa olmayı arzularken 
diğer yandan da böylesi bir yakınlaşmanın kalbin memleket için 
çarpmasının önünde bir engel olacağını düşünerek ondan aynı evde 
oldukları gerçeğini dahi gizlemektedir. İlişkinin başlangıcında vatan 
aşkı uğruna bireysel aşka uzak durma, “kendine hükme[tme] ve bu 
genç kumandanın yanına çıkma[ma]” kararı alsa da “karşılıklı iki 
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odada iki genç kalbin ivicâclı ıstırap ve saadet titremelerine, tatlı 
işkencelerine sabaha kadar” bakarak gülümseyen “altın ay”ın (Edib 
Adıvar, 1999, s.28-29) başka niyetleri vardır. Yazar, karakterlerinin 
mahrem an ve duygularına okuru ortak ederken Aliye ile Tosun’un 
baş başa kaldığı anlara, edebiyatta dişil öge ile özdeşleştirilen ayın 
gülümseyerek tanıklık ettiği görülür.

Tosun Bey’in maiyetindeki askerlerin ihtiyaçlarını karşılamak 
için bir defaya mahsus olarak kasabanın ileri gelenlerinden tahsil 
etmek istediği paranın kendi payına düşen kısmını ödeyecek güç-
te olmadığını söyleyerek Kuvayı Milliye karşıtı tavrını bir kez daha 
ortaya koyan Hacı Fettah Efendi’nin ihtiyar karısı ile genç ortakları, 
kocalarının canını bağışlaması için Aliye’yi Tosun Bey’e aracı olarak 
gönderirler; böylelikle Tosun ile Aliye’nin ikinci karşılaşması gerçek-
leşir. Bu karşılaşmada karakterlerin birbirleri üzerinde bıraktıkları 
etki üç sayfa (bkz. Edib Adıvar, 1999, s.43-45) boyunca detaylı olarak 
betimlenir ve betimleme şöyle bağlanır:

Bir an birbirlerinin gözlerinin içine daldılar, kaldılar. Her şeyi ikisi 
de unutmuş gibiydi, yalnız gözleriyle değil, bütün genç vücutlarının 
zerratıyla birbirlerini parçalayacak gibi çekiyor, canları gözlerinden 
birbirine uzanan ışıkta birbirlerine kilitleniyordu. Bu, yalnız uçsuz 
sahralarda vahşî kaplanları birbirlerine cinsiyetlerinin incizabıyla, 
kasırgasıyla sevk eden, çiftleştiren maddî bir iptila değildi. Bu, daha 
ziyade dünyada insanlara tarih yaptıran, insanları işkenceye, ölüme 
tebessüm ve vecd içinde götüren ezelî aşklardan birine benziyordu. 
(Edib Adıvar, 1999, s.44)

Tosun’un âdeta yeniden doğduğuna, iradesinin Aliye karşısın-
da tümüyle eridiğine, önceki yaşamının “bir sinema dekoru gibi” 
silikleştiğine ve değersizleştiğine tanık olunan bu sahnede Tosun 
ile Aliye’nin birbirine büyük bir tutkuyla yönelen bakış ve bedenle-
ri erotik göndermelerle betimlenmekte, arzuları tüm yoğunluğuyla 
aktarılmaktadır. Sahne sadece erkeğin kadına yönelik arzusunu de-
ğil, kadının erkeğe yönelen bakış ve arzusunu da okurun dikkatine 
sunar. Ateşten Gömlek’te bastırılanın, Vurun Kahpeye’de—kadının 
öznelliğinin, cinselliğinin ve erkeğe yönelik arzusunun görünür 
kılınması yoluyla—yukarıdaki alıntıda yer alan “[Bu], daha ziyade 
dünyada insanlara tarih yaptıran, insanları işkenceye, ölüme te-
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bessüm ve vecd içinde götüren ezelî aşklardan birine benziyordu.” 
yolundaki cümlesiyle de açığa çıkan tüm denetim çabalarına karşın 
dışa vurulduğu söylenebilir.

Asıl önemlisi, Aliye’nin romanda vatan toprağı ile özdeşleşti-
rilmemesi, bu simgesellikten âdeta özenle sakınılmasıdır. Romanın 
hemen başında kadın-vatan özdeşliğine ve bu ilişkinin namus kavra-
mıyla ilintisine yapılan gönderme açıktır: Tosun’un “kendi çetesinde 
en korkunç itidalle imha ettiği adamlar, geçtiği yerlerde kadınlara 
bakanlardı. Memleketin namusu onlara emanet edilmişti. Memleket 
onları besleyecek, elbet besleyecekti. Fakat onlar da onun namusu-
nu kendi kanlarıyla kefalete almışlardı.” (Edib Adıvar, 1999, s.27-28) 
Edib Adıvar, bu kez romanını, Ateşten Gömlek’te olduğu gibi bu iz-
lek üzerinden biçimlendirmez. Aliye, böylelikle kurtarılmayı ve ko-
runmayı beklemenin edilgenliğinden sıyrılmış bir karakter olarak 
kurgulanır. Romanın başlangıcına yerleştirilen ve bir slogan gibi 
yinelenen “Toprağınız toprağım, eviniz evim, burası için, bu diya-
rın çocukları için bir ana, bir ışık olacağım ve hiçbir şeyden kork-
mayacağım; vallahi ve billâhi!” (Edib Adıvar, 1999, s.1) sözlerinin 
sahibi olarak Aliye’ye bir öznelik atfedilir. O, toprak değil, toprağı 
sahiplenen olarak belirir. Bu cümlede kadının kendisine biçtiği ro-
lün annelik olarak kodlanıyor oluşu, onun milliyetçi söylemin ka-
dına biçtiği ana olma vasfıyla cinselliğinden arındırılmış bir rolün 
içine kapatıldığı zannına neden olabilir; ancak Halide Edib için asıl 
önemli olan Aliye’yi değişen rolleri içinde sevgilisinin yanında ka-
dın, Ömer Efendi ile Gülsüm Hala’nın yanında evlat, çocuklarının 
yanında ana ve öğretmen olarak resmedebilmektir.

Onun, romanın sonunda, Tosun Bey’in üzerine aldığı Yunan 
cephanesini ve köprüyü havaya uçurma görevini yerine getirebilmesi 
uğruna yapmayı kararlaştırdığı fedakârlığın doğası da bu bağlamda 
incelenmelidir. Tosun Bey, savaşın Kuvayı Milliye için olumlu sey-
retmeye başladığı ve Yunan güçlerinin hezimetinin yaklaştığı gün-
lerde bir fırsatını düşürerek etrafındaki çember Uzun Hüseyin, Hacı 
Fettah ve Damyanos’un baskıları sonucu gittikçe daralan Aliye’yi 
görmek için gizlice kasabaya gelir. Ancak, Damyanos’un emrine ver-
diği bir kuvvetle birlikte uzun süredir Tosun’un peşinde olan Uzun 
Hüseyin bunu haber alarak Aliye’nin evini kuşatır. Evde sıkışıp kal-
dığını anlayan “Tosun’un yüzündeki tahavvül, Aliye’nin faciasının 
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ilk sahnesi” olur. Geceyi “Aliye’nin gözlerinin temasıyla sarhoş ve 
uysal geçiren Tosun”un (Edib Adıvar, 1999, s.142) birdenbire kendi-
sinden uzaklaştığını, âdeta yabancılaştığını ayırt eden Aliye için bu 
bir aydınlanma anıdır:

Bir defa daha hissediyordu ki Tosun, evvelâ kendi dimağındaki hâkim 
fikrin esiri, bendesidir. Ve bütün idealist adamlar, muayyen bir maksa-
da varlığını vakfedenlerin zulmüyle zalimdir. Çünkü bunlar için insanî 
rabıtalar, en kavi ve kadir aşklar, maksattan sonra gelen şeylerdir ve 
maksatları için hiçbir elemden, hiçbir fedakârlıktan, hiçbir kurban-
dan kaçınmazlar. Bunların bu kudretidir ki, ihtilâlleri, millet tarihinde 
herhangi yeni dönümü, herhangi sarsıntıyı, kan ve facia mukabilinde 
vücuda getirir. Fakat veyl o kadına ki, kalbini böyle bir adam, iradesini 
böyle bir fikir esirine uydurmuştur. Çünkü fikriyle sevgilisi karşı kar-
şıya geldiği zaman, her ne ıstırap ve gözyaşı mukabilinde olursa olsun, 
mutlak feda edilecek olan, sevgilidir. (Edib Adıvar, 1999, s.142)

Tosun’un vatanın selameti, ordunun zaferi için üstlendiği gö-
revi, sözünü—ki söz Tosun için namustur—yerine getirememe en-
dişesiyle bulutlanan yüzü karşısında Aliye’nin zihninden geçenler, 
onun gelecek için kurduğu mutlu yuva düşünün sona erdiği anı im-
ler.5 Aliye’ye zaafı, “kalbindeki (…) hodbin aşk” nedeniyle memleke-
tini, silah arkadaşlarını hezimete uğratmanın utancıyla yaşamanın 
imkânsızlığını, böylesi bir felâketi kendini öldürse dahi temizleye-
meyeceğini, ölümün ötesinde dahi “ruhu[nun] bu utancı, bu hezime-
ti ebediyen manevî bir ceza olarak çekmeye mahkûm” (Edib Adıvar, 
1999, s.143) olduğunu dillendiren Tosun karşısında Aliye için tek 
seçenek vardır: Sevilen uğruna kendini feda etmek. Aliye, Tosun’un 
namusu için kendininkinden feragat ederek, evin etrafındaki muha-
sarayı kaldırtmak için Damyanos’un kapısını çalmaya karar verir ve 
böylelikle kadın, vatanın kurtuluşu uğruna çoğu zaman erkeklerin 
tekelinde bir edim olarak sunulan kendini feda etme, yaşamını vatan 
ve onunla özdeş “sevgili” uğruna hiçe sayma eyleminin “yeni öznesi” 
olarak kurgulanır. Tosun Bey uğruna Damyanos’a giderek kendisiy-

5 Bu noktada, Halide Edib’in Vurun Kahpeye’den on bir yıl önce kaleme aldığı Handan’da 
kadın karakterin, birlikteliği ortak idealde buluşmak ve dava yolunda el ele yürümek ola-
rak gören Nâzım’ın yaptığı evlilik teklifini reddettiği hatırlanmalıdır. Handan, evlilik için 
karşılıklı aşk ve adanmayı elzem addettiği için Nâzım’la ilişkisine son vererek onun sonunu 
hazırladığı gibi, Hüsnü Paşa gibi bir adamla evlenerek kendi mutsuzluğuna da kapı aralar. 
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le evlenmeyi kabul ettiğini söylemesi ve Damyanos’un “izdivaçları 
akdedilinceye kadar” kendisine “Müslüman ve Türk âdetinde oldu-
ğu gibi muamele” (Edib Adıvar, 1999, s.158) etmesi koşuluyla gece-
yi onun yanında geçirmesi asıl trajedisini hazırlayacak ve Aliye’nin 
Hacı Fettah’ın kininin ve bağnazlığının kurbanı olmasını hızlandı-
ran süreci başlatacaktır. 

Halide Edib, romanın sonunda vatan ve millet için ölme “onuru-
nu” erkeğin tekelinden alır ve ölmeyi seçme iradesini Aliye’ye yükler. 
Sevdiği erkeğin davasına adanmışlığı karşısında yeni bir bilinç dü-
zeyine erişen Aliye, ölüme yaklaştığı anda “Millet, millet Tosun’du.” 
(Edib Adıvar, 1999, s.168) diye düşünür. Böylelikle Aliye, milletle 
özdeş gördüğü Tosun’un üzerine aldığı görevi yerine getirebilmesi 
için ölümü seçen, vatanın kurtuluşu uğruna kendini feda eden ola-
rak kurgulanmıştır. Halide Edib’in, kadını da vatan, millet için ölme, 
kendini feda etme eyleminin öznesi olarak kurgulamakla milliyetçi 
muhafazakâr söylemde önemli bir açılımı gerçekleştirdiği teslim edil-
melidir. Ancak, romanın sonunda Tosun’un Aliye’nin namusuna sü-
rülmüş olası bir lekeyi ima etmesi de anlamlıdır. Halide Edib, böylesi 
bir fedakârlığın dahi, erkek bilincinde kadın namusunun sorgulanma 
sürecini ortadan kaldıramayacağını imlerken kahramanını “el değ-
memiş” olarak şehitlik mertebesine yükseltir. Aliye’nin namusu yal-
nızca Aliye’nin ve okurun bilgisindedir. Aliye’nin “el değmemişliği” 
ile romanın başlığı arasındaki ilişki, yazarın bu konudaki seçimi de 
önemlidir. “Vurun kahpeye” sözünün Hacı Fettah’ın dudaklarından 
dökülüyor ve Aliye’yi hedef olarak gösteriyor oluşu nedeniyle işaret 
ettiği boşluk dikkat çekicidir. Hacı Fettah’ın “kahpe” sözüyle imlediği, 
“İblis’in halis kızı” (Edib Adıvar, 1999, s.116) olarak nitelediği Aliye 
aslında günahsızdır ve şehittir; kahpeliğin içi ise kendi çıkarları için 
Yunan kuvvetlerinin kasabaya girmesine neden olan, işgal için gelen 
Yunanlıları yanında bir heyetle karşılamaya koşan, sırtını Damyanos’a 
dayayarak yoksul kasabalıyı sömüren, kendi canını kurtarmak için 
ikiyüzlülüğünün tanığı Aliye’yi, tüm günahsızlığına rağmen, kasaba 
meydanında halka taşlatarak onun ölümüne neden olan sözün sahi-
bi konumundaki Hacı Fettah ve yandaşı konumundaki Kantarcıların 
Uzun Hüseyin Efendi ile doldurulur. Türkçede dişil anlam yüküyle 
dolu kahpe sözcüğünün eril bir karşılığının olmamasıysa Türk toplu-
munun kadına bakışı konusunda anlamlı ipuçları sunar. 
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1. Biçem Üzerinde Bir Tartışma [Nisan 2011]
Nisan 2011’de Edebiyat Laboratuvarı ilk yılını geride bırakırken 

şimdiye kadar yaptığımız çalışmaları gözden geçirmek üzere bir ara-
ya geldik. Tartışılan konular arasında “Sayısal Biçimcilik’’ başlığıyla 
yayımladığımız ilk kitapçık da vardı. Özellikle bu kitapçığın temel 
meselesinin sayfalarında iddia ettiğimiz gibi biçem olup olmadığı 
ve izlediğimiz yöntemin biçem gibi zor bir meseleyi irdeleme ko-
nusunda ne kadar yeterli olabildiği gibi konular tartışmanın seyrini 
belirledi. “Sayısal Biçimcilik’’ içinde kullandığımız bir çizelge yaptı-
ğımız tartışmaya açıklık getirecektir: Şekil 1.1’de sağ tarafta kalan, 
Fransız Devrimi’ni destekleyen görüşler içeren Jakoben türüne dahil 
romanlar soldaki Gotik romanlardan kelimelerin çizelgede görül-
me sıklığına bakılarak ayırt edilebilir: Matt Jockers’ın Sık Kullanılan 
Kelimeler (SKK) adını verdiğimiz programındaki diğer tüm terim-
lerle birlikte “you”, “if ”, “not”, “she”, “were”, “the”. Gotik romanların 
ayırt edici SKK’ları üçüncü şahıs zamirleri, geçmiş zaman çekimine 
girmiş fiiller, yer-yön belirteçleri, tanımlıklar ve dahası. Jakoben ro-
manlara gelince, ikinci şahıs zamirleri, belirsizlik ifade eden bağlaç 
“if ’’ ve şart kipindeki yardımcı fiil “would’’.

Açıkça görülüyor ki SSK tarafından kullanılan öğeler (tanımlık-
lar, zamirler, yer-yön belirteçleri) her iki roman türünün de asıl ama-
cına hizmet ediyor: yani, tam da Gotik romanlardaki gerilim ve Jako-

* University of Toronto, Centre for Comparative Literature, PhD Candidate, 
nefise.kahraman@mail.utoronto.ca 
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ben romanlardaki münakaşalar için gözardı edilemez bir öneme sahip 
olduklarından iki türü birbirinden ayırmada bu kadar işlevsel olabili-
yorlar. Peki “she’’, “you’’ ve “the’’nın çizelgede görülme sıklıklarındaki 
farklılıklar gerçekten biçemle ilgili mi? Bu konuda farklı görüşlere sa-
hiptik. Bazılarımız bütün biçemlerin dilbilimsel seçimler gerektirdiği-
ni kabul etmekle birlikte bütün dilbilimsel seçimlerin biçem yaratma-
dığını iddia ederken içimizden bazıları bunun tam tersini, bütün 
dilbilimsel seçimlerin biçemi belirlemede temel teşkil ettiğini ve ihti-
yacımız olan tek şeyin bir roman türü ya da yazar tarafından tercih 
edilen dilbilimsel bileşenleri incelemek olduğunu savunuyordu. Biçe-
mi sadece dilbilimsel unsurlardan ibaretmiş gibi düşünmek gerçek 
anlamda indirgemeci ve mantıksal olarak akla daha yatkın bir tavırdı. 
Bu durum karşısında takınılan diğer tutum türler arası farklılığı ya da 
“dilbilimsel bir seçim’’in tam olarak ne zaman biçeme dönüştüğünü 
tespit edemeyeceğimiz yönünde. Bu tutum aynı zamanda, belli belirsiz 
de olsa işlevselliğin ötesine geçebileceğinin ipuçlarını veren biçem 
kavramının sadece işlevsel bir boyuta indirgenmesi halinde asıl mak-
sadının ıskalanacağına dikkat çekiyor. İşimiz bu ipucunu görmezden 
gelmek değil, şu haldeki belirsizliği gidermek olmalı. 

Şekil 1.1. Başlıkları (açık yeşil) ve bileşen yüklemelerini (siyah) gösteren Sık 
Kullanılan Kelimler serpme çizimi. Edebiyat Laboratuvarı 1. Kitapçık, “Sayısal 
Biçimcilik: Bir Deney’’ içinde.
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Biçemin “sadece işlevsel olmayışı’’ mevzusuna tekrar geri dö-
neceğiz. Şimdilik, indirgemeci yaklaşıma karşıt tavır takınanların 
sayıca üstünlüğü sebebiyle argümanımızın bir sonraki adımını ge-
liştirirken biçemi işlevselliğe indirgememekten yana takınılan tavrı 
benimsedik. Bu doğrultuda, karmaşıklığı çoğalan bir dizi dilbilimsel 
yapıları göz önünde bulundurarak biçemin görünürlük kazandığı 
anı yakalamaya çalışacaktık. Dilbilimsel yapı dizileri şu şekilde çık-
tı: Gotik romanlar çok sayıda ismin –de halindeki yer-yön belirte-
cine sahip fakat “from’’, “on’’, “in’’ ve “at’’ gibi yer-yön belirteçlerini 
biçem olarak algılamak mümkün değil. Jakoben romanlar ise çok 
fazla şart kipi içeriyor; bu durum da pek bir şey ifade etmiyor. Fran-
co Moretti’nin birkaç yıl önce Gotik roman başlıklarında fark ettiği 
ve “Style, Inc.’’: “the x of y’’: The Castle of Otranto or The Rock of 
Glotzden içinde incelediği formül geldi akıllara. Söz konusu formül 
gotik romanların mekan saplantısını gözler önüne seriyordu. Yine 
de işlevsellik biçem demek değildi. Bu durum karşısında Marissa 
Gemma’nın Edgar Allan Poe romanlarında tespit ettiği ve tezinde 
“the x of y of z’’ adını verdiği –The Fall of the House of Usher ya 
da “the gray stones of  the home of his forefathers’’ örneklerindeki 
gibi- başka bir formüle çevirdik yüzümüzü. Yazar tarafından abar-
tılı bir biçimde kullanılan bu türsel özellik safi işlevselliğe meydan 
okuyordu ve aradığımız tam da buydu. Belki biçemdi bu belki de 
değildi fakat biz yaklaştığımızı hissediyorduk. Ve bir sonraki örnek, 
Middlemarch adlı romanın açılış cümlesi, tam olarak biçemin alanı-
na ayak basmış olduğumuzun kanıtıydı: “Miss Brooke had that kind 
of beauty which seems to be thrown into relief by poor dress.” [İğreti 
elbisesi Bayan Brook’un güzelliğini daha da belirgin kılmış gibiydi] 
Sarah Allison’ın bu tür cümleleri analiz ettiği tezinde gösterdiği gibi 
bir dolu bağlantı ve dönüşüm dizisi ilgi zamiri “which’’ etrafında yo-
ğunlaşır:  ana cümlenin geçmiş zaman yapısı yan cümlenin geniş 
zamanı olur, anlatı mesafesi alakalı bir yoruma dönüşürken karak-
ter betimlemesi (“Miss Brooke’un güzelliği’’) bu güzelliğin anlamı ve 
şekli şemali hakkında incelikli bir niteliğe dönüşür1. Cümleyi okur 

1 Bu argümanın bir versiyonu ELH dergisinde “Discerning Syntax: George Eliot’s Relative 
Clauses’’ [Sözdizimine Yakından Bakmak: George Eliot’ta İlgi Cümlecikleri] adıyla yayın 
aşamasında. 
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okumaz elimizde romandan makaleye, basit bir hikayeden derinlikli 
bir fikre doğru ton değiştirebilecek kalibrede bir eser tuttuğumuzu 
anlarız. Söz konusu cümle bir romanın açılış cümlesi olarak gayet de 
işlevsel. Bunun yanı sıra, birbiriyle ilişki içinde birçok anlam katma-
nına da sahip. İşte bu biçemin ta kendisiydi.

Bir başlangıç noktası bulmuştuk. Biçemi cümle ölçeğinde ele 
alacaktık. Cümle, biçemin açıkça görünür bir olgu haline geldiği 
en düşük seviye gibi görünüyordu. Açıkça olmasa da biçemi daha 
küçük dilsel öğelerin bir toplamı olarak tanımlıyorduk. Haliyle bu 
durum, biçemi cümle ölçeğindeki herhangi bir değişikliğe karşı - 
kelimelerden yan cümlelere ve oradan da temel cümlelere -hassas 
bir konuma yerleştiriyordu. Yine de tereddüt etmedik değil çünkü 
cümle, biçem analizi için hiçbir zaman açıkça tercih edilmemişti.  
Örneğin Auerbach Mimesis adlı eserinde, Watt ise The Ambassadors 
üzerine yazdığı makalesinde biçem analizini oldukça farklı bir öl-
çekte, paragraf ölçeğinde ele alır: dilsel yönden bolca çeşitlilik ser-
gileyen on, yirmi, otuz satır ki bu satırlara (özellikle Mimesis’de) bir 
örnek ve eserin bir minyatürü gözüyle bakılabilir. Cümleler aynı rolü 
üstlenemeyecek kadar kısa görünmüştü. Başka bir rol üstlenebilirler 
miydi acaba? Cümle ölçeğinde, başka herhangi bir ölçekte meydana 
gelemeyecek bir şeyler mi oluyordu?

2. Cümle Türleri: İlk Seçim [Ekim 2011 – Ocak 2012]
Cümleler üzerinde durmaya karar vermiştik. Benveniste’nin Es-

says in General Linguistics [Genel Dilbilim Üzerine Makaleler] adlı 
kitabından Barthes’ın Writing Degree Zero [Yazının Sıfır Derecesi] 
ve Weinrich’in Tempus’una kadar uzanan anlatı teorisi (narrative 
theory) geleneğinin hikaye ve söylem arasında bir fark gözettiğini 
unutmadan karakterler arası diyaloğa ait cümleleri anlatı dizgesine 
ait cümlelerden ayırarak işe başlayacaktık. Etiketleyicimizin (tagger) 
tanıyabilmesi için anlaşılır ve tutarlı konuşmaların ön plana çıktığı 
metinlere ihtiyacımız vardı. Bu doğrultuda Chadwyck-Healey on 
dokuzuncu yüzyıl veritabanını (kendi laboratuvarımızın külliya-
tından küçük fakat daha derli toplu, yaklaşık 250 adet tespit edil-
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mesi kolay İngiliz romanı içeriyor) kullandık ve cümleleri üç türe 
ayırdık: diyalog içerenler, anlatı ve diyaloğu bir arada içerenler ve 
sadece anlatıdan ibaret olanlar. Allison ve Moretti, diyalog ve an-
latının bileşenlerini oluşturduğu, ilgi çekici biçemsel neticeler vaad 
eden -anlatı teorisi tarafından pek üzerinde durulmamış- “karma 
cümleler’’ üzerine odaklandılar. Ama bu türden bir sorgulama kısa 
zamanda kendine has bir niteliğe bürününce başlı başına bir çalışma 
alanı ihtiva ettiğine karar verdik. Bu esnada Gemma, Heuser, Tevel 
ve Yamboliev anlatı cümleleri ile birkaç tespit edilesi kolay yan cüm-
lecik kombinasyonları üzerine odaklanmayı seçti. Şekil 2.1 külliyat-
ta yaygın olarak gözlemlenen temel cümleleri ve yan cümle içeren 
cümleleri gösteriyor. 

Şekil 2.1 On dokuzuncu yüzyıl roman külliyatı içinde yan cümle kombinasyon-
larına göre cümle türlerinin dağılımı. Çizelgede görüldüğü gibi bu beş cümle 
türü bütün anlatı cümlelerinin % 40ını, on ila yirmi arası değişen sayıda kelime-
lerden müteşekkil cümlelerin % 65 kadarını oluşturur. 

– Bütün cümlelerin yüzdesi
– 10 ila 20 arası değişen sayıda kelimeden müteşekkil cümlele-

rin yüzdesi
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Açıklayıcı bilgiler:
(IC) tek bir bağımsız yan cümleden oluşan cümle
(IC)(DC) ardından bağlı bir yan cümle gelen bağımsız yan 

cümle
(IC) (NFC) ardından çekimsiz bir yan cümle gelen bağımsız 

yan cümle
(IC) (C) ardından bağımsız bir yan cümle gelen bağımsız bir 

yan cümle 
(DC) (IC) ardından bağımsız bir yan cümle gelen bağlı bir yan 

cümle
Başlangıçta grup, üç cümle türüne odaklandı: iki bağımsız yan 

cümleden oluşan IC-IC; ardından bağlı bir yan cümle gelen bağım-
sız bir yan cümleden oluşan IC-DC; ve bağımsız bir yan cümlenin 
önünde yer alan bağlı bir yan cümleden oluşan DC-IC. İki yan 
cümleli diziler, ilk planımızla örtüşen bir şekilde, yer-yön belirteç-
leri arasında bir ilişki kurdu. Söz konusu bu ilişki, içerdiği anlatı ya 
da anlamsal mantık kavranabilecek kadar küçük ölçekte kalabilir-
ken bize bu belirteçlerin bileşiminden biçemin doğuşunu gözlem-
leme imkanı verebilirdi. Projenin kırılma noktası tam da burasıydı. 
Allison, mantıki-anlamsal bir ilişkinin dilbilgisel özetini –muhalif, 
nedensel, düzenleyici, bağlaşık, tanımlayıcı, doğrulayıcı vb.2- sun-
dukları ve bu şekilde araştırmamıza başlamak için en uygun yer ol-
dukları gerekçesiyle bağlaçlarla başlamamızı önerdi. Genel olarak, 
cümle düzeni sıklıkla mantıksal işlevden tamamen bağımsız olabi-
lirken mantıki-anlamsal ilişkideki dağılımın büyük bir değişkenlik 
göstereceği - bazı metinler nedensel, doğrulayıcı ya da düzenleyici 
bir dil seviyesine (resmi dil, sokak ağzı, günlük konuşma dili gibi) 
daha yakın durur -beklentilerimiz arasındaydı. Bu şekilde, örneğin 
tercihini “anlatı diziliminden’’3 yana kullanmış bir metnin DC-IC 

2 Hepinizin bildiği gibi, tek bir dilbilgisi terminolojisinden bahsetmek mümkün değil. 
Çokluk şu kitaptaki kategorileri kullandık: Rodney Huddleston and George K. Pullum, The 
Cambridge Grammar of the English Language, Cambridge U.P., 2002, pp. 1293-1321.
3 Yan cümleler arası “sıralama/dizilim’’ ilişkisinde The Cambridge Grammar’da geçen “za-
mansal dizilim’’ tartışmasını (Huddleston and Pullum 1300) dayanak aldık. Bağlaçların 
ifade ettiği zamansal sıralamayı bir bütünlük içinde yakalamayı hedeflediğimiz için düzen-
leyen/koordine eden ve yan cümleleri birleştiren bağlaçlar da “sıralama/dizilim’’ ilişkisi içine 
dahil ettik. İçinde bağlacın zamansal bir sıralama –doğrusal, doğrusal olmayan, ve eşza-
manlı - yarattığı ilişkiler “sıralama/dizilim’’ ilişkileridir. Bu doğrultuda, “Before the shades 
of evening had closed around us, I had a dozen awakening letters for my aunt, instead of a 
dozen awakening books’’ (Collins) [Gecenin tonları bizi dört koldan sarmadan önce teyzem 
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cümlelerinde olduğu kadar IC-DC cümlelerinde de bu tür ilişkiler 
sergilemesi bir o kadar muhtemeldir.4 Ama araştırmamızın şekil 
2.2.’de özetlenen sonuçları beklentilerimizden çok farklıydı. 

Bizim için bu şekildeki en dikkat çekici nokta iki mantıki-an-
lamsal ilişki arasındaki radikal asimetri ve iki cümle türü idi: DC-
IC cümlelerinin %51’inde, IC-DC cümlelerinin %13’ünde görülen 
“sıralama/dizilim’’ ilişkisi ile DC-IC cümlelerinin sadece %5’inde, 
IC-DC cümlelerinin %41’inde görülen “tanımlayıcı’’ ilişki. Bu hu-
sustaki asimetri öylesine belirgindi ki toplantıda veriler ilk kez su-
nulduğunda ikircikli tepkiler verildi: IC-DC bulguları dilbilgisel bir 
gereklilik olarak açıklanabilirken DC-IC’leri nasıl açıklayacaktık? 
Biçemin açığa çıkmasını bekliyorduk (“Miss Brooke’un güzelliği...’’), 
gelin görün ki DC-IC cümlelerinin yapıları okurun dikkatini hikaye 
gidişatına yöneltiyordu. İlk kelimeden itibaren dahili yapısı önce bir 
hazırlık, ardından bir duraklama sinyali veriyordu: “When the day 
came round for my return to the scene of the deed of violence,’’ [Şid-
detin vuku bulduğu olay mahalline dönme günü gelip çattığında,] 
– ve virgülden hemen sonra gelen kısa dizilim bir çırpıda sona erer: 
(“...my terrors reached their height’’: Dickens). [“…korkudan etekle-
rim tutuşmuştu’’: Dickens). Şekil 2.3’te görüldüğü üzere Radcliffe’in 
DC-IC cümlelerinin %88’inin “sıralama/dizilim’’ işlevine sahip ol-
duğunu ve özellikle bu sonuçları hikaye türünde olmayan kontrol 
metnimiz Darwin’in Türlerin Kökeni kitabıyla karşılaştırıp bu tür 
cümlelerin sadece %2’lik yer kapladığını fark ettiğimizde oldukça 

için bir dizi sabahı muştulayan kitap değil de mektubum vardı] ve “While I was anticipating 
the terrors of a heroine, he introduced me to his Cardinal’’ [Bir kadınla tanıştıracak diye kor-
kudan elim ayağım titrerken beni baş papaz ile tanıştırdı.] (Disraeli) cümleleri de “sıralama/
dizilim’’ cümleleri olarak etiketlenebilir. 
4 Öte yandan, “tanımlayıcı’’ ilişki durumunda yan cümlelerin sıralanışının işlevle alakasız 
olmasını beklemiyorduk. “Sıralama/dizilim’’ kategorisi gibi “tanımlayıcı’’ ilişkiler kategori-
mizi de dilbilgisi terminolojisine dayandırmıştık: tanımlayıcı bir cümle, içindeki ilgi cümle-
ciğinin –yani “which’’, “who’’, ya da “that’’ kullanılmış bir yan cümlenin - tanımladığı ve ni-
telendirdiği cümledir: “This is Mrs. Finn, the wife of Phineas Finn, who had been one of the 
Duke’s colleagues when in office’’ (Trollope). [Bu, dük görevdeyken çalışma arkadaşlarından 
biri olan Phineas Finn’in eşi]. Bağlı tanımlayıcı bir yan cümlenin daha fazla bilgi verdiği yan 
cümleden önce gelmesi neredeyse imkansız olduğu için IC-DC’lerde (Trollope örneğinde 
olduğu gibi) daha fazla tanımlayıcı cümle bulmamız dilbilgisi açısından akla yatkın. Buna ek 
olarak, “tanımlayıcı’’ cümleler içinde yan cümlelerin sıralanışına dair bulgularımız dilbilgi-
sinin buyruklarıyla örtüşür halde – ve bu durum edebi değerlendirmemiz açısından verimli 
bir sonuç doğurmamıştı. Dördüncü bölümde ele alacağımız gibi, söz konusu bu bulgu IC-
DC cümlelerinin anlamsal analizi esnasında da doğrulandı. 
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önemli bir anlatısallık ölçüsü (metric of narrativity) bulduğumuzu 
düşündük. Fakat bu ölçünün biçem kavramıyla pek de alakası yoktu. 
Birkaç hafta sonra Amir Tevel hiç beklenmedik bir şekilde IC-DC 
cümlelerinin hikaye özellikleri sergilediğini keşfettiğinde odağı bi-
çemden hikayeye kaydırmak kaçınılmaz göründü. 

Şekil 2.2: Öne çıkan yan cümle ilişkilerinin cümle türlerine göre dağılımı. 
“Sequencing’’ ve “şartlı’’ ilişkilerin baskın olduğu DC-IC ile neredeyse tamamı 
“doğrulayıcı’’ ve “tanımlayıcı’’ cümlelerden oluşan IC-DC cümleleri arasındaki 
mükemmele yakın ters ilişkiye dikkat edin5. IC-IC ise diğer iki cümle türüyle 
hiçbir benzerlik göstermeyip koordinasyon ve daha az da olsa aralarına bağlaç 
konmadan sıralanmış cümleler (parataxis) üzerine uzmanlık sergiler. 

5 Aralarında bir ayrıma gitmenin analizimize elle tutulur bir katkısı olmayacağını fark et-
tiğimizden kısıtlayıcı olan ve olmayan ilgi cümleciklerinin (“that’’, “which’’ vb.) hepsini “ta-
nımlayıcı’’ cümle türü altında sınıflandırdık. Bu tür yan cümlecikler arasında ince elenip sık 
dokunmuş bir ayrım için şu kitaba başvurabilirsiniz: Huddleston and Pullum, 1033-1064.
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Şekil 2.3: Cümle türleri: olasılıklar görüntüsü. Külliyatımızdaki bazı yazarlar 
(Örneğin Dickens ve Radcliffe) ardışık cümleleri diğer olası ilişkilerden daha sık 
kullanırken Scott ve Disraeli gibi yazarlar ardışık cümleleri daha seyrek kullanır. 
EN dikkat çekici olanı ise Radcliffe gözden kaçması mümkün olmayacak bir 
biçimde %88 oranında ardışık cümle kullanırken Darwin sadece %2 oranında 
yani neredeyse hiç kullanmaz. Cümle Türleri:
Muhalif (Adversative)
Nedensel (Causal)
Şartlı (Conditional)
Düzenleyici (Coordinating)
Tanımlayıcı (Defining)
Detaylandırıcı (Elaboration)
Bağlaçsız Birleşmiş (Paratactic)
Doğrulayıcı (Predicative)
Ardışık (Sequencing)
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3. Anlatı Cümlelerinin Tipolojisine Doğru

Ardışıklıktan çok doğrulama ve tanımlama ile ilgili olduğu dik-
katimizden kaçmamış IC-DC cümlelerinin yapısı üzerinde çalışır-
ken Tevel doğrulayıcı ve tanımlayıcı cümleler arasında tam da bu 
tür cümlelerde görülebilecek içe yerleşik (embedded) bir anlatım 
düzeni fark etti. Bu duruma birkaç örnek: 

3.a
Her extreme beauty softened the inquisitor who had spoken last 

[P.B. Shelley][Göz alıcı güzelliği en son söz alan mahkeme üyesini 
yumuşatmıştı]

But no matter; I will be the friend, the brother, the protector of 
the girl who has thrown herself into my arms. [Dacre] [Ne olursa ol-
sun, kendini benim kollarıma atan kızın arkadaşı, kardeşi, koruyup 
kollayanı olacağım]

It was then offered to the Palmer, who, after a low obeisance, 
tasted a few drops. [Scott] [Hürmetle boynunu eğip dilini ıslatacak 
kadar içen hacıya ikram edilmişti sonra.]

He uttered an involuntary exclamation, and called to the driver, 
who brought the horses to a stop with all speed. [Dickens] [Birden 
bire arabacıya sesleniverdi. Buna mükabil, arabacı dört nala koşan 
atları bir anda durdurdu.]

Fanny called the post-boy to the window of the chaise, and gave 
him directions, at which he a little stared, but said nothing. [M. Shel-
ley] [Fanny postacı çocuğu at arabasının penceresine çağırıp ne ya-
pıp edeceğini bir bir anlattı. Çocuk tek laf etmeden bir zaman öylece 
baktı]

Bu cümlelere yakından baktığında Tevel, bağlı yan cümlecikle-
rin iki işlevi aynı anda yerine getirdiğini fark etti: cümleye ana cüm-
lenin öznesinden farklı bir karakter ekliyorlar –postacı çocuk, araba-
cı, mahkeme üyesi, hacı, kendini onun kollarına atan kız – ve aynı 
zamanda bu yeni karakterlere metin içinde kısıtlı roller veriyorlardı: 
postacı çocuk bakıyor ama bir şey söylemiyor, arabacı atları dur-
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duruyor, hacı birkaç yudum bir şey içiyor. Bu durum bir hikayenin 
Birçok’a kapılarını açması anlamına gelir – Birçok Alex Woloch’un 
hikayede ikincil derecede öneme sahip minör karakterleri nitelemek 
için kullandığı bir terimdir. Biz de Woloch’un kullandığı anlamda 
kullanıyoruz- ama bu Birçok’lar Çok Az şey yapar. Az derken yeni 
bir bağımsız eylem başlatmak yerine zaten başlamış olan sequence’ı 
tamamlarlar demeye getiriyoruz. Sözdiziminin kendisi yazarları 
adeta bu yöne iter: ana cümleden bağımsız davranabilen bağlı bir 
cümle hayal etmek zor olduğundan bu (yarım) cümleler neredeyse 
“doğal olarak’’ hikayede kısaltma şeklini alır ve bir tek basit olaylar 
anlatırlar. Conan Doyle, bağlı yan cümleciklere ip uçları serpiştirip 
bu ipuçlarını görünür kılarken bir yandan da okurlara kayda değer 
bir şey söylenmediğini hissettirerek bu dilbilgisel olgunun yol açtı-
ğı bilinçdışı beklentileri ustalıkla kullanmıştır6. Örneğin aşağıdaki 
cümlede belirleyici bir bilgi olan sigaranın kokusu sıralı cümlelerin 
ancak üçüncü halkasında ortaya çıkar ve takip eden ilgi cümleciği 
tarafından anlatısal olmayan bir yöne çevrilir.

That fatal night Dr Roylott had gone to his room early, though 
we knew that he had not retired to rest, for my sister was troubled 
by the smell of the strong Indian cigars which it was his custom to 
smoke. (The Adventure of the Speckled Band)[O ölümcül gecede 
Dr. Roylott erkenden odasına çekilmiş olsa da tüttürmeyi alışkanlık 
edindiği ağır Hint pürolarının kokusu kız kardeşimi rahatsız edince 
yatıp uyumadığını anlamıştık]

Öyleyse bu IC-DC cümlelerinin kendine has anlatı işleviydi. 
Dönüp DC-IC cümlelerine baktığımızda ters görüntü düzeni açığa 
çıktı: burada, ana cümleyi takip etmek yerine ondan once gelen bağ-
lı cümlecik henüz dile getirilememiş bir olgunun yerini yapar. Ana 
cümle ise daha ilgi çekici bir olay içerir. 

6 Her zamanki gibi Viktor Shklovsky bu durumun farkına bir asır önce varmıştı: “[Holmes 
hikayelerinde] talimatlar doğrudan değil laf arasında verilir (yani, anlatıcının pek üzerinde 
durmadığı ama yine de önem ihtiva eden sıralı yan cümleciklerde) […] ip ucu bilinçli bir şe-
kilde sıralı cümlenin dolambaçlı yapısı içine yerleştirilir.’’ Viktor Shklovsky, Theory of Prose, 
1929, Dalkey Press, Champaign, IL 1991, p.106.
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3.b
While she looked on him, his features changed and seemed 

convulsed in the agonies of death. [Radcliffe] [Ona bakarken yüz 
hatlarının değiştiğini, ölümle açığa çıkan ızdırabın etkisiyle allak 
bullak olduğunu gördü]

When it was once fairly put before her, the effect was appalling. 
[Disraeli][Açık açık gözlerinin önüne serildiğinde etkisi ürkütücüy-
dü]

When she awoke, it was to the sound of guns. [Eliot][Silahların 
sesine uyanmıştı]

Bütün bu örneklerde görülen dilbilgisel öznelerdeki değişim –
she/his features; it/the effect; she/it – anlatı yoğunluğunda bir artışla 
rastlaşır: anlamsal crescendo (artış) –ızdırap, ürkütücü, patlama-
lar – IC-DC cümlelerinde bulduğumuz diminuendo’ya (hafifleme, 
azalma) karşılık geliyordu. Sanki bu iki cümle türü anlatı sisteminin 
sistolü (büyük tansiyon) ve diyastolüydü (küçük tansiyon): IC-DC 
cümlelerinde daralma ve kısalma, DC-IC cümlelerinde genişleme-
yoğunlaşma. Her iki işlev de hikaye anlatımında vazgeçilmez olduğu 
için  genişleme ve daralmanın tıpkı canlı organizmalarda olduğu gibi 
romanlarda da düzenli aralıklarla yer değiştirip değiştirmediğini öğ-
renmeye çalışacaktık. Diğer en yaygın üç anlatı cümlesi türünde (IC, 
IC-IC, IC-NFC) diyastol-sistol kalıbını arayarak işe koyulduk. Bu 
noktada elde ettiğimiz en ilginç sonuç Yamboliev’in keşfiydi: küçük 
sayılabilecek bir IC-IC cümle topluluğunda iki yan cümlecik arasın-
daki ilişki ya detaylandırıcı ya tekrarlayıcı ya da yeniden ifade edici 
idi. Yani özünde durağan bir ilişkiydi:

3.c
Perseverance alone was requisite, and I could persevere. [Holc-

roft][Direnç bu işin olmazsa olmazıydı ve ben direnebiliyordum]
She raised her head; she lifted her hand and pointed steadily 

to the envelopes. [Collins] [Kafasını kaldırdı. Eliyle boyuna zarfları 
gösteriyordu.]
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Oh she looked very pretty, she looked very, very pretty! [Dic-
kens] [Nasıl da tatlı görünüyordu, dünyalar tatlısı!]

Will Ladislaw, meanwhile, was mortified, and knew the reason 
of it clearly enough. [Eliot] [Will Ladislaw bayağı utanmıştı ve bu-
nun nedenini adı gibi biliyordu.]

He showed no sign of displeasure; he hardly noticed. [Barry] 
[Hiçbir memnuniyetsizlik göstermedi; fark eder gibi oldu]

Hikayeler yoğunluk kazanmak, seyrelmek ve bazı hallerde ol-
duğu gibi kalmak zorunda olduğu için Yamboliev’in bulguları sezgi-
sel olarak doğru gibiydi. Bağlı cümleciğinde ulaçlarla birlikte geniş 
bir IC-NFC grubu, bir diğerine paralel şekilde hareket eden ve süreç 
içerisinde örtüşen eylemlere küçük ayrıntılar eklediği zaman anlatı 
cümlelerinin hakiki bir tipolojisini elde etmek olasılık dahilindeydi. 
Ve bu şekilde bütün romanların “sıralama/dizilim’’ini ve anlatı yo-
ğunluğunu tespit etmek de mümkün olabilecekti.

Fakat hayal etmeye başladığımız anlatı genlerine giden yolda 
önümüze iki engel çıkmıştı: Birincisi, tek bir roman içerdiği binlerce, 
geniş bir külliyat söz konusuysa milyonlarca cümledeki anlatı yo-
ğunluğunun işaretlerini tespit edebilmek için bir yolunu bulup delil-
leri bilgisayarda bir araya getirebilmeliydik. Gelgelelim derleyicimiz 
bırakın mükemmel olmayı, beş ana cümle türünü bile tanıyamıyor-
du. Genişleme, daralma, durağanlık gibi ince elenip sık dokunmayı 
gerektiren cümle türleri için hiç de güvenilir sonuçlar vermeyecekti. 
Dahası, kenara ayırdığımız “sıralama/dizilim’’ işlevine sahip iki yan 
cümlecikli cümleler bir romanın anlatı cümlelerinin sadece küçük 
bir kısmını oluşturuyordu7; eğer diyalog ve  “karışık’’ cümleleri de 
bileşime dahil edecek olursak bu kısım daha da küçülüyordu. Ro-
manın tamamına sirayet etmiş anlatı ritmini tespit etmek istiyorsak 
cümlelerden oluşan küçük alt kümemizi sistemli bir şekilde roman 
sisteminin geri kalanına eklemlemenin bir yolunu bulmalıydık. 

7 Eğer sadece iki yan cümlecikli cümleler dikkate alınacak olursa söz konusu “sıralama/di-
zilim’’ cümlelerinin bütün anlatı cümleleri içerisindeki oranı %9 civarında olacaktı. Eğer tek 
yan cümlecikli IC cümleleri (yani tek bir yan cümle içinde durumlar ve olaylar arasındaki 
geçişi “sıralayan’’ cümleleri) de hesaba katılacak olursa bu oran %28 yükselecekti. 
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Bu isteğin sabır gerektirdiğini fark ettik. Bir bilgisayar programı 
tarafından tanınabilecek, titizlikte belirlenmiş anlatım cümlelerinin 
genel bir tipolojisi kendisine ait doğaçlama bir projeye ihtiyaç duyu-
yordu.

4. Anlamsal Vektörler [Mart-Nisan 2012]
Şimdiye dek elde ettiğimiz bulgular belli sözdizimsel yapılar ile 

görünüşe göre birbiriyle alakasız iki alan arasında dikkat çekici bir 
ilişki sergiliyordu – “nedensel’’ ya da “sıralama/dizilim’’ gibi mantık-
sal ilişkiler ve “seyrelme’’ ya da “durağanlık’’ gibi anlatı ritminin etki-
leri. Bu bağlantılar hangi noktaya kadar genişletilebilirdi? Bu cümle 
yapıları belli kelimelerin görülmesine yol açacak kadar güçlü olabilir 
miydi? Öyle olduğu takdirde söz dizimi ve anlambilim arasında bir 
bağ kurmamıza imkan verecekti. Bu ek ilişki pek de mümkün gö-
rünmüyordu ama yine de incelemekte fayda vardı: mantık ve anlatı 
ritmi gibi daha yüksek-düzen alanlarında (ki bunlar makina değil 
insan yorumlaması gerektirir) bir kelimenin açığa çıkma olasılığı 
otomatik olarak bir bilgisayar tarafından ölçülebilir. Külliyatımızda-
ki cümleleri meydana getiren bütün kelimeleri alıp ortalama, daha 
doğrusu “beklenen’’ sıklıklarını hesapladık. Sonrasında her cümle 
türünde aslında var olan – ya da “gözlemlenen’’- açığa çıkma oranla-
rını hesapladık. Nihayet beklenenden ziyade gözlemlenen oranı ele 
veren bu örnekler üzerine odaklandık. “En Belirgin Kelimeler’’ adını 
verdiğimiz bu yöntemi kitapçıklarımızdan birinin konusu olan tiyat-
ro eserlerini incelerken geliştirdik. Şekil 4.1 ve 4.2 dört cümle türün-
deki fiillerin (4.2) ve sık karşılaşılan kelimelerin (4.1) “belirginliğini’’ 
göstererek sonuçlar hakkında bir fikir verir.
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Şekil 4.1: Cümle türleri ve en belirgin kelimeleri. Koyu yeşil ortalamanın üstün-
de, koyu kırmızı ise ortalamanın altında bir sıklığa işaret ederken gri ortalamaya 
yakın bir sıklığı belirtir. Bazı sonuçlar gözden kaçacak gibi değil: Örneğin şekil 
4.1’de “which’’ IC ve IC-IC cümlelerinde neredeyse hiç görülmezken DC-IC 
cümlelerinde nadiren, IC-DC cümlelerinde ise sıklıkla karşımıza çıkar8. 

8 IC-DC cümlelerine dayanan bu bulgular –kendi içlerinde pek de şaşırtıcı değiller – an-
lambilimsel sonuçlarımızın doğruluğunu tasdik etmemize yardımcı olur. Örneğin dilbilgi-
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“When’’ ise DC-IC cümlelerinde beklenen orandan 9.2 kez (!) 
daha fazla görülme oranına sahiptir. Aynı şekilde Şekil 4.2’deki fiiller 
içinde “came’’ DC-IC, “looked’’ ve “took’’ IC, “knew’’, “felt’’ ve “tho-
ught’’ IC-DC cümlelerinde sıklıkla karşımıza çıkar.

Şekil 4.2: Cümle türleri ve en belirgin fiilleri. Açıklama için Şekil 4.1’e bakınız.

si bağlamında “which’’i tanımlayıcı ya da doğrulayıcı işlevi olan cümle türlerinde görmeyi 
bekleriz. Tıpkı şu örnekte olduğu gibi: “Five or six rings and a bracelet had been taken also 
from Lizzie’s dressing-case, which she had left open’’ (Trollope) [Açık bıraktığı makyaj çan-
tasından beş altı yüzük ile bir bilezik alınmıştı]
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Açıkça görülüyordu ki farklı cümle türlerindeki her bir kelime-
nin rolünü tespit etmenin yolu buydu. Rastlantı eseri, IC-DC türü 
cümlelerdeki “knew-felt-thought’’ grubu gibi bilgi ve algıya odak-
lanıldığını izlenimini uyandıran küçük anlamsal kümeler açığa çık-
mıştı. Fakat bu yaklaşım çekirdek olarak kaldı: analiz bir seferde tek 
bir kelime hızında ilerleyebiliyordu. Bunun aksine, “Sayısal Biçim-
cilik’’ kitapçığında kullandığımız temel bileşen analizi, dört cümle 
türünün bütün anlamsal dağılımının yapay görünümünü tek bir gö-
rüntü ile gözler önüne seriyordu.  

Şekil 4.3: Cümle türleri ve anlamsal alanları (bütün kelimeler)
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Bu çizelgeler şekil 4.1 ve 4.2’deki verilerin aynısını kullanıyor, fa-
kat farklı şekilde görselleştiriyor ve bir seferde birçok değişkeni belli 
ediyor. Punto boyutu “belirginliği’’ yani bir kelimenin beklenenden 
ziyade gözlemlenme oranını belirtiyor: Şekil 4.4’ün üst tarafındaki 
büyük “having’’ beklenenden 2.4 kere daha fazla ortaya çıkarken 
alt tarafta sağda kalan daha küçük boyuttaki “came’’ sadece 1.6 kere 
daha fazla ortaya çıkmıştır. Renk ise tekrar sıklığının mutlak değeri-
ni ifade eder: “came’’in altın rengi bize kelimenin külliyatta 1000 ila 
10.000 kez arası ortaya çıktığını söyler. Yeşil renkteki “having’’ ise sa-
dece 100 ila 1000 kez arası ortaya çıkmaktadır. “Having’’den daha az 
belirgin olmasına rağmen “came’’ külliyatta daha sık görülmektedir. 

Punto boyutu ve renge ek olarak, yani görece ve mutlak sıklığa 
ek olarak, buradaki en önemli mesele farklı kelimelerin mekânsal 
konumu: “came’’ sağda, “having’’ yukarıdaysa bunun sebebi sırasıyla 
DC-IC ve IC-IC cümleleriyle temsil eden kırmızı çizgilerle (“vektör-
ler’’) ilişkilendirildikleri için. “Knew’’, “felt’’ ve “thought’’ solda kalır 
çünkü IC-DC cümleleriyle ilişkilendirilmişler. Şekil 4.1 ve 4.2’deki 
bulgular burada dört cümle türü arasındaki farklılaşmanın bir sefer-
de birçok kelime tarafından görünür kılınacağı şekilde görselleştiril-
miştir. Dört cümle türü olmasına rağmen sadece üç anlamsal “du-
rum’’ oluşu, daha önceki şekillerden farklı olarak daha belirgin bir 
şekilde açığa çıkmıştır: IC ve IC-IC aynı anlamsal özellikleri paylaş-
ma eğilimindedirler. Aynı nedenden ötürü grafikte aynı alanı pay-
laşırlar. Bu durum bize, az buçuk şaşırtıcı bir şekilde de olsa, şunu 
göstermiştir: cümleye, bağlı bir yan cümlenin eklenmesi belirgin bir 
anlamsal alan yaratabilirken ikinci bir bağımsız yan cümlenin dahil 
oluşu genelde gereksiz ve tekrar olarak nitelendirilir. 
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Şekil 4.4: Cümle türleri ve anlamsal alanları (fiiller)

Şekil 4.3 ve 4.4’teki anlamsal farklılaşmaya bakacak olursak dört 
–IC ile IC-IC cümlelerinin aynı anlamsal alanda bulunduklarını dü-
şünürsek üç – cümle türü arasındaki farklar daha da belirginlik ka-
zanıyordu. Yine de çoğu kez sonuçlar bir şekilde kafa karıştırıcıydı: 
“home’’, “door’’ ve “change’’ kelimelerini DC-IC cümlelerine özgü bir 
şekilde çizelgenin sağ tarafında bulunca ilk iki kelimenin sonuncuy-
la (“change’’) neden bir arada olduğu sorusunu sormadan edemedik. 
Sonra da analizi bir adım öteye götürebileceğimizi fark ettik: örne-
ğin, IC ile IC-IC cümlelerini ele ve sadece farklı cümle türleri ara-
sında değil, cümlelerin yan cümlecikleri arasında ayrım yapabilmek 
için ana bileşen analizi kullan. Eğer cümleler arası anlamsal farklı-
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lıklar açığa çıktıysa belki bu farklılıklar cümlelerin kendi içinde de 
açığa çıkacaktır: örneğin DC-IC cümlelerinin bağlı ve bağımsız yan 
cümlecikleri arasında ya da DC-IC ile IC-DC cümlelerinin bağımsız 
yan cümlecikleri arasında. 

Şekil 4.5: İki yan cümleciği olan cümleler ve anlamsal alanları

Dahası, Şekil 4.5’te görüldüğü üzere bu daha düşük ölçekte de 
anlamsal ayrışma meydana geldi: örneğin, tuhaf üçlü “home’’, “door’’ 
ve “change’’ –Şekil 4.3’ün DC-IC vektörüne yakın bir yerde bir ara-
da bulunuşları kafamızı karıştırmıştı – iki farklı anlamsal sahaya 
dağıldı: “home’’ ve “door’’ [ayrıca, “drawing room’’, “hall’’, “church’’, 



211

Cümle Ölçeğinde Biçem

monograf 2015/4

“gate’’, “carriage’’, “road’’ ve diğer mekan belirten terimler] çizelge-
nin sağ üstteki dört bölmesinde bulunan bağlı yan cümleciklere 
özgü olduğu ortaya çıktı. Buna karşılık, “change’’ [ayrıca, “matter’’, 
“feelings’’, “indignation’’, “despair’’, “admiration’’, “tears’’] üst soldaki 
dört bölmede bağımsız bir cümle etrafında kümelenmiş. Çizelge-
yi inceledikçe DC-IC cümlelerinin bağlı ve bağımsız cümlecikleri 
arasındaki anlamsal mesafe daha da belirgin hale geldi9. Dilbilgisi 
ve anlambilim arasındaki ilişki açığa çıkmaya başlamıştı. Gerekli bir 
ilişki değildi bu. Daha çok Jakobson’un dediği gibi metaforları şiire, 
metonimleri (ad aktarması) düz yazıya bağlayan “direnci en az hat’’; 
her şeyden önce, DC-IC cümlelerinin bağlı yan cümleciğine mekan, 
bağımsız yan cümleciğine şiddetli duygular çeken bir “tercih’’. Cüm-
le türlerimizin “hikayesi’’nin çoğundan açığa çıkan bu tuhaf seçmeli 
yakınlığa çeviriyorduk dikkatimizi. 

5. “Cenaze toprağa verildiğinde” [Mayıs 2012]

When the procession came to the grave the music ceased. 
[Radcliff] [Cenaze toprağa verildiğinde müzik sustu.] 

As they landed, a low growl of thunder was heard at a distance. 
[Scott] [Toprağa ayak bastıklarında uzaklardan gök gürültüsünün 
varla yok arası sesini duydular.]

As she came out of church, she was joined by Mr. Bellingham. 
[Gaskell] [Kiliseden çıkarken Mr. Bellingham kendisine eşlik etti.]

As I passed the steps of the potico, I encountered, at the cor-
ner, a woman’s face. [Dickens] [Sütunlu girişin orada basamakları 
arşınlarken köşede bir kadın yüzüyle karşı karşıya geldim.]

When they were in the streets Esther hardly spoke. [Eliot] [So-
kaklarda yürürken Esther neredeyse tek kelime etmedi.]

9 IC-DC cümleleri farklı bir tavır sergiliyordu: bağımsız yan cümlecik kendine özel anlamsal 
kutba (“idea’’, “reason’’, “observation’’, “imagination’’) sahipti ama bağlı yan cümleciğin vek-
törü, çizelgenin merkezine olan yakınlığından da anlaşılacağı gibi diğer üçü kadar belirgin 
değildi. Bu bağlı cümleciklerin çoğunun birden fazla anlamsal doğrultuda özgürce hareket 
etmesi gereken ilgi cümlecikleri olduğunu düşünürsek bağlı cümlelerin belli anlamsal alan-
lara teslim olmaması içgüdüsel olarak uygun görünüyordu. 
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Farklı yazarlardan oluşan geniş, rastgele seçilmiş örnekler için-
den beş farklı DC-IC cümlesi ve şablon hep aynı: mekânsal bir hare-
ket (örneklerde koyu harflerle gösterilen) olur ve sonrasında başka 
bir şey vuku bulur: gök gürler, Mr. Bellingham kadın kahramana eş-
lik eder, bir kadın yüzüyle karşılaşılır. Eğer, birkaç sayfa önce yazdı-
ğımız doğruysa ve DC-IC cümleleri anlatının dallanıp budaklanma-
sından sorumluysa, bu örnekler şu duruma daha da açıklık getiriyor: 
bağlı cümledeki mekânsal bir hareket anlatıya ivme kazandırıp daha 
ileri götürüyor: ilk önce Ruth’un kiliseden ayrılması gerek, sonra-
sında eninde sonunda kendisini baştan çıkaracak adam Ruth’a yak-
laşıyor. On dokuzuncu yüzyılda sosyal çevre Avrupa anlatılarına 
girer ve pek tabii ki mekan daha elle tutulur bir varlık sergiler. Ama 
Auerbach’ın Mimesis örneğinde açıkça ifadesini bulduğu gibi mekan 
ve sosyal çevre için en bariz yer romana özgü betimlemelerdir. Gelge-
lelim mekan ve sosyal çevreyi betimlemelerde değil, hikaye gelişimi-
nin kaynağında –ancak mikroskopla görülebilecek bir kaynakta da 
diyebiliriz - bulduk. İşte bu tuhaftı.

Tuhaftı. Dikkatimizi DC-IC cümlelerinin bağımsız cümlecikle-
rine yönelttiğimizde bizi benzer bir sürpriz daha bekliyordu. DC-IC, 
anlatıyı yoğunlaştıran, hatta hızlandıran cümle olduğu için yoğunlu-
ğun arttığı ana cümlesinin Radcliff ’in 3.b’de alıntılanmış cümlesine 
benzemesini bekledik. (“While she looked on him, his features chan-
ged and seemed convulsed in the agonies of death”)[Ona bakarken 
yüz hatlarının değiştiğini, ölümle açığa çıkan ızdırabın etkisiyle allak 
bullak olduğunu gördü] Ya da Dickens’ın şu cümlesine de benzeye-
bilirdi: “As I watched him in silence, he put his hand into the corner 
at his side, and took up a gun” [Sessizce onu izlerken elini yan tara-
fına denk gelen köşeye götürüp bir silah çıkardı] Beklentilerimizin 
aksine bulduklarımız şunlardı:

5.b
When the ceremony was over he blessed and embraced them all 

with tears of fatherly affection. [Radcliffe] [Merasim sona erdiğinde 
gözlerinde birikmiş babacan şefkatin gözyaşlarıyla herkesi teker te-
ker kucaklayıp kutsadı.]
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As he recovered from a sort of half swoon, he cast his eyes ea-
gerly around. [Scott] [Hafif bir baygınlıktan sonra kendine geldiğin-
de bir heves etrafı kolaçan etti.]

While he listened, she ended her grateful prayers. [Gaskell] [O 
dinlerken şükran dolu dualarını sonlandırdı.]

When Miss Dartle spoke again, it was through her set teeth, and 
with a stamp upon the ground. [Dickens] [Bayan Dartle tekrar ko-
nuşmaya başladığında artık kimseyi dinlemiyor, ayağını sertçe yere 
vuruyordu.]

When Esther looked at him she relented, and felt ashamed of 
her gratuitous impatience. [Eliot] [Esther ona baktığında yumuşadı 
ve yok yere sergilediği tahammülsüzlüğünden utandı.]

Bir sürü örnek sonrasında, bağımsız yan cümlelerin anlamsal 
ağırlık merkezinin ölüm sancısı ya da silahlardan çok duygularla 
(acı, şükran, utanç, kızgınlık...) alakalı olduğunu gördük. Yani an-
latı yoğunlaştığında duygular, olaylar ya da eylemlerden daha çok 
şey ifade ediyordu. Belki de, kısaca ifade edecek olursak, duygusal 
yoğunluk olayın ta kendisiydi. Bizim için ikinci sürpriz buydu. İki 
yan cümleciği ayrı ayrı incelemek yerine bir arada ele aldığımızda 
üçüncü bir sürprizle karşılaştık. İki yan cümleciğin anlamsal ağır-
lık merkezleri birbirinden tamamen farklı olduğu için –bağlı yan 
cümlecikte mekânsal bir hareket varken bağımsız yan cümlecikte 
duygular ifşa edilmiş -  genel olarak biri varken diğerinin olmaması 
akla yatkındı. Ama her iki anlamsal kümenin aynı anda aktif olduğu 
örnekler de yok değildi. 

5.c
When Peter perceived the village, he burst into a shout of joy. 

[Radcliffe] [Peter ötelerde bir kasaba olduğunu fark ettiğinde sevinç 
çığlıkları attı.]

When he came up to Butler again, he found him with his eyes 
fixed on the entrance of the Tobooth, and apparently in deep tho-
ught. [Scoot] [Butler’ın yanına döndüğünde onu gözleri Tobooth’un 
girişine dikili, derin düşüncelere dalmış buldu.]
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When she had got behind the curtain, she jumped on her 
father’s neck, and burst into tears. [Disraeli] [Perdenin arkasında 
kaldığında babasının boynuna sarılıp göz yaşlarına boğuldu.]

When the day came round for my return to the scene of the 
deed of violence, my terrors reached their height. [Dickens] [Şidde-
tin vuku bulduğu olay mahalline dönme günü gelip çattığında kor-
kudan eteklerim tutuşmuştu.]

When she had once got to the seat she broke out with suppres-
sed passion of grief. [Gaskell] [Yerine oturunca baskıladığı acı olan-
ca şiddetiyle geri dönmüştü.]

When she reached home she found Mrs Pettifer there, anxious 
for her return. [Eliot] [Eve vardığında Bayan Pettifer’i gözü yolda, 
dönüşünü beklerken buldu.] 

Bu cümleleri hem aklımız karışmış hem de hayal kırıklığına uğ-
ramış bir halde okuduk: Öylesine biçimsizdiler ki. Belki de kaçınıl-
maz olarak böyleydiler: sırasıyla “sosyal çevre’’nin gücünü ve devrin 
aşırı duygusal eğilimlerinin ifadesi olan mekan ve duygular öylesine 
heterojen/çok unsurlu oluşumlardı ki bunları aynı kısa cümle içinde 
bir araya getirmek pekala da imkansız olabilirdi. Yine de ara sıra bir 
şey oluyor gibiydi:

5.d
When Deronda met Gwendolen and Grandcourt on the sta-

ircase, his mind was seriously preoccupied. [Eliot] [Deronda mer-
divenlerde Gwendolen ve Grandcourt ile buluştuğunda kafası çok 
meşguldü.]

But when he came in, she started up. [Gaskell] [Onun içeri gir-
mesiyle ayağa fırladı.]

Yet when he arrived at Stone Court he could not see the change 
in Raffles without a shock. [Eliot] [Stone Court’a vardığında şoka 
uğramadan Raffles’deki değişimi göremedi.]

When their hands fell again, their eyes were bright with tears. 
[Eliot] [Elleri bir kez daha ayrıldığında yaşla dolu gözleri ışıl ışıl par-
lıyordu.]



215

Cümle Ölçeğinde Biçem

monograf 2015/4

Bunlar çok daha çağrışımcı (evocative) cümleler. Mekanik bir 
yavanlık tarafından harekete geçirilmek yerine, mekan ve duygular 
arasındaki ilişki keskin ve dinamik bir hal alır: hikayenin geçtiği ye-
rin “gerçekçiliği’’ ve duygunun “aşırılığı’’ Balzac’ın romanlarındaki 
enerjiyi hatırlatır şekilde bir diğerine canlılık kazandırır. On doku-
zuncu yüzyıl tahayyülünün iki ana ekseni arasındaki buluşma yeri 
ilginç bir buluştu. Ama, bir kez daha, gerçekte aradığımız bu değildi. 
Cümlelerin gücü ve şıklığı incelemek üzere yola çıktığımız anlamsal 
özelliklerin çok ötesinde görünüyordu. Yönümüzü bir kez daha de-
ğiştirmek zorunda mıydık?

6. Fiiller ve Türler (Mayıs 2012)
Az biraz farklı bir yol izleyecektik. Cümle düzeyinde cümle 

türleri ve sayıları, cümle uzunluğu, mantıksal ilişkiler gibi bir sürü 
özellik belirlediğimize göre iki yıl önce gerçekleştirdiğimiz, “Sayısal 
Biçimcilik’’ adını verdiğimiz raporda anlattığımız, İngilizcede en 
sık kullanılan kelimelerin (“the’’ ve “of ’’ gibi) roman türlerini doğ-
ru şekilde ayırt edebildiğini kanıtladığımız araştırmamızla bir bağ 
kurmaya karar verdik. Cümle düzeyinde yapılmış seçimler roman 
türlerini ayırt edebilir miydi? Diğer bir değişle, roman türlerinin 
kendi cümle biçemleri var mıydı? Bu soruyu cevaplayabilmek için 
ölçtüğümüz cümle özelliklerinden (uzunluk, yan cümle kullanımı 
ve sayısı, fiilin zamanı ve kipi) hangisi metinleri türlerine göre an-
lamlı bir şekilde ayırmak için kullanılabilir test ettik. Bu özellikler 
arasında türsel farklılaşma yaratma konusunda en başarılı olanlar fi-
ilin zamanı ve kipiydi. Şekil 6.1 ve 6.2 araştırmamızın bu evresinden 
Bildungsroman, Gotik roman ve Jakoben romanı içeren birkaç PCA 
çizelgesini gösteriyor. 
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Şekil 6.1: Ayırt edici özellik olarak fiil halleri: Gotik romanlar ve Bildungsro-
manlar 

Şekil 6.1 mavi renkte, alt soldaki dörtlü bölmede kümelenmiş 
Gotik romanları ve onların tam üstüne gelen yerde kümelenmiş kır-
mızı renkteki Bildungsromanları gösterir. Şekil 6.2 ise soldan sağa ya-
tay eksen botunca dizilmiş, mavi renkte Jakoben romanları ve şekil 
6.1’dekiyle aynı yerde bulunan Bildungsromanları gösterir. Çizelgedeki 
birimler (Şekil 6.1’de alt sol köşedeki Goth_03_0_1790_Radcl_ASici-
lianR ya da sol üst köşedeki Bild_06_1_1874_Eliot_Middlemarc gibi) 
her biri 200 anlatı cümlesinden mürekkep, veritabanımızda bulunan 
romanların kısımlarıdır. Her iki görüntüde de iki tür arasındaki fark-
lar gün gibi ortada. Yalnız, bu farklılıktan sorumlu olan fiil halleri iki 
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tür arasında değişiklik gösteriyordu: Gotik romanlar söz konusu ol-
duğunda fiiller bitmiş zaman ya da edilgen geçmiş zamanken Jakoben 
romanlardaki fiiller geniş ve gelecek zamanı ifade eder. (Bildungsro-
manlara baktığımızda iki çizelgede de kip belirteçleri ve sürekliler bu 
roman türünün ana özellikleri olarak göze çarpar)

Şekil 6.2: Ayırt edici özellik olarak fiil halleri: Jakoben romanlar ve Bildungsro-
manlar

Başlangıçta, Benveniste’den Barthes’a ve Weinrich’e kadar uza-
nan kuramsal geleneğin anlatının temel zamanı olarak nitelendirdiği 
geçmiş zamanın çizelgelerimizin bir çoğunda gözardı edilebilir bir rol 
oynadığını görmek kafamızı karıştırmıştı. Değişkenliğin nadiren bas-
kın olduğu bir eksen boyunca, vektörlerin çıkış noktalarının hafif sol 
yanına yerleşmiş geçmiş zaman Bildungsromanlar ile Gotik roman-
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lar arasındaki ayrıma dair hiçbir şey söylemez. Halbuki düşey eksen 
boyunca bu iki roman türü arasındaki ayrım daha belirgin olma eği-
limindedir. Biraz durup düşününce geçmiş zamanın bu konuda ayırt 
edici bir katkısının olmayışı anlaşılır bir hal aldı: geçmiş zaman, temel 
anlatı zamanı olduğu için bütün romanlarda sıklıkla kullanılıyordu 
ve genel sıklıktaki artış türden türe baskın bir değişimi olasılık dışı 
bırakıyordu. Bu sebeple, romanları makalelerden ya da bilimsel me-
tinlerden ayırt etmede birebir olan geçmiş zaman bir roman türünü 
diğerinden ayırt etme konusunda faydasızdı. Anlatıya mesafeli duran 
ve diyaloğa daha çok yer veren Jakoben romanlar söz konusu oldu-
ğunda geçmiş zamanın önemli bir rol olduğu gözden kaçmasın)

Şekil 6.3: On bir tür arasında ayırt edici özellik olarak fiil halleri.
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Çizelge çizelge ardına sonuçlar “Sayısal Biçimcilik’’te elde etti-
ğimiz sonuçlara benzemeye başlamıştı: bir çok örnekte ayrım başa-
rılıydı, bir çoğunda da pek öyle sayılmazdı. Yine de hiçbir çizelge 
bizi şaşırtan sonuçlar vermiyordu. Sırf ne olacak acaba diye merak 
edip  bir seferde on bir türün haritasını çıkardığımız mega-şablo-
nun da dahil olduğu bütün çizelgelerde ısrarla karşımıza çıkan bir 
ayrıntı hariç: Şekil 6.3. Middlemarch romanının birinci kısmı ina-
nılmaz bir şekilde durumu anahatlarıyla ele veriyordu. Bu kısımda-
ki 200 cümleyi alıp dikkatlice okuduk10. PCA çizelgeleri bize yüklü 
miktarda kip ve süreklililk ifade eden biçimleri bulacağımızı zaten 
göstermişti. Sorulması gereken soru şuydu: bilgisayarda geliştirilmiş 
bu diziler Middlemarch’ın biçeminden ya da bir roman türü olarak 
Bildungsroman’dan anladığımız şeyi değiştirecek miydi? 

Birkaç süreklilik örneğiyle başlayalım:

6.a
Mary was in her usual corner, laughing over Mrs Piozzi’nin re-

collections of Johnson, and looked up with the fun still in her face. 
It gradually faded as she saw Fred approach her without speaking, 
and stand before her with his elbow on the mantelpiece, looking ill. 
[…] She looked straight before her and took no notice of Fred, all the 
consequences at home becoming present to her. […] Fred followed 
her with his eyes, hoping that they would meet hers, and in that way 
find access for his imploring penitence. […] And when, looking up, 
her eyes met his dull despairing glance, her pity for him surmoun-
ted her anger and all her other anxieties11.

10 Alabildiğine dikkatlice okuduk asında. Acaba Middlemarch romanını yakın okumaya mı 
tabii tutuyorduk? Cevabımız neredeyse hayır çünkü aslında Middlemarch’ı değil, metinde 
bu şekilde bir varlık göstermeyen, metodolojimiz sonucu açıya çıkmış yapay bir diziyi oku-
yorduk; Krzysztof Pomian’ın L’Ordre du Temps kitabında dediği gibi “kimselerin görmediği 
ve asla görmeyeceği’’ yapay bir cismi okuyorduk. Ayrıntılara ve biçimsel özelliklere dikkat 
ederek yakın okuma yapan okur gibi dikkatli okusak da incelememizin nesneleri arasındaki 
fark –metne karşı yapay diziler – aynı terimi iki uygulama için kullanmayı oldukça yanıltıcı 
kılıyor: “sayısal biçimcilik’’ metodolojimiz için en yerinde tanım olarak kalıyor.
11 Bu cümlelerin bulunduğu Middlemarch romanının yirmi beşinci bölümünün başlangıcı 
çok sayıda –ing eki almış biçimler içerir: 
“Fred Vincy wanted to arrive at Stone Court when Mary could not expect him, and when 
his uncle was not downstairs in that case she might be sitting alone in the wainscoted parlor. 
He left his horse in the yard to avoid making a noise on the gravel in front, and entered the 
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[Mary her zamanki köşesinde Bayan Piozzi’ninin Johnson’la 
ilgili anılarına gülüyordu. Eğlendiği yüzünden belliydi. Fred’in tek 
laf etmeden ona doğru yaklaştığını ve karşısında durup kolunu şö-
mineye dayadığını görünce yüzü yavaş yavaş soldu. Fred hasta gibiy-
di. Mary, doğruca önüne bakıp Fred’i görmezden geldi. Olayın eve 
yansıyan akıbeti gözünün önünde canlanıvermişti. Fred, göz göze 
gelmenin umuduyla Mary’i izliyordu. Bu yolla yalvaran tövbekar-
lığı kendine bir geçit bulabilecekti. Bir ara Mary’nin gözleri Fred’in 
çaresiz bakışlarına takıldı. Acıma duygusu kızgınlığına ve tüm endi-
şelerine galip gelmişti.]

6.b
Lydgate, naturally, never thought of staying long with her, yet 

it seemed that the brief impersonal conversations they had together 
were creating that peculiar intimacy which consists in shyness. […] 

parlor without other notice than the noise of the door-handle. Mary was in her usual corner, 
laughing over Mrs. Piozzi’s recollections of Johnson, and looked up with the fun still in her 
face. It gradually faded as she saw Fred approach her without speaking, and stand before her 
with his elbow on the mantel-piece, looking ill. She too was silent, only raising her eyes to 
him inquiringly. 
‘Mary,’ he began, ‘I am a good-for-nothing blackguard.’ 
‘I should think one of those epithets would do at a time,’ said Mary, trying to smile, but 
feeling alarmed.
[...]
‘Oh, poor mother, poor father!’ said Mary, her eyes filling with tears, and a little sob rising 
which she tried to repress. She looked straight before her and took no notice of Fred, all the 
consequences at home becoming present to her. He too remained silent for some moments, 
feeling more miserable than ever.” 
[Fred Vincy, Stone Court’a Mary’nin kendisini hiç beklemediği bir vakitte varmak istemiş-
ti. Amcasının aşağı katta olmadığı ve Mary’nin muhtemelen yalnız başına meşe kaplama 
mobilyalarla döşenmiş küçük salonda oturuyor olduğu bir saatte. Ön taraftaki çakılların 
çıkaracağı gürültüyü engellemek için atını avluda bırakıp kapı tokmağından çıkan tıkırtı 
hariç tek bir ses etmeden küçük salona girdi. Mary her zamanki köşesinde Bayan Pioz-
zi’ninin Johnson’la ilgili anılarına gülüyordu. Eğlendiği yüzünden belliydi. Fred’in tek laf 
etmeden ona doğru yaklaştığını ve karşısında durup kolunu şömineye dayadığını görünce 
yüzü yavaş yavaş soldu. Fred hasta gibiydi. Mary sessizce duruyor, Fred’e sorgulayıcı ba-
kışlar fırlatıyordu.  
“Mary,’’ diye söze başladı. “İşe yaramaz hergelenin tekiyim ben.’’
“Aynı anda her ikisi birden değilsin’’ dedi Mary. Gülümsemeye çalışsa da tedirgindi. 
[…]
“Zavallı anne babacığım’’ dedi Mary. Gözleri yaşla dolmuş, hüngür hüngür ağlamamak için 
kendini zor tutuyordu. Doğruca önüne bakıp Fred’i görmezden geldi. Olayın eve yansıyan 
akıbeti gözünün önünde canlanıvermişti. Fred de öylece duruyor, kendini her zamankinden 
daha da perişan hissediyordu. 
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They were obliged to look at each other in speaking, and somehow 
the looking could not be carried through as the matter of course 
which it really was. 

[Lydgate, uzun süre onun yanında kalacağını pek tabii dü-
şünmemişti. Gel gelelim kısacık gayri şahsi sohbetleri utangaçlığın 
gölgesinde tuhaf bir yakınlık yaratmıştı aralarında. Konuşurken bir-
birlerine bakmaya mecburdular fakat bu bakışma olağan seyrinde 
ilerleyemiyordu.]

6.c
And by a sad contradiction Dorothea’s ideas and resolves see-

med like melting ice floating and lost in the warm flood of which 
they had been but another form. 

[Üzücü bir çelişkiyi anımsatırcasına Dorothea’nın fikirleri ve 
aldığı kararlar erimekte olan buz parçasıymış gibi yüzüyor ve sıcak 
suların akıntısına karışarak ilk haline geri dönüyordu]

6.a’daki cümlelerin bulunduğu  paragrafta Fred Vincy, Mary 
Garth’a ailesini hatırı sayılır maddi külfete sokacak kadar çok para 
kaybettiğini itiraf etmek üzeredir. 6.b, Rosamond ve Lydgate’in bir-
birlerine aşık olabileceklerinin farkına vardıkları anı anlatan cüm-
ledir; 6.c, Dorothea’nın Casaubon hakkında kesin olarak inandığı 
her şeyin ufalanıp yok olmaya başladığı sayfadan alıntılandı. Her 
biri farklı bir durumu anlatıyor ama ortak bir özellikleri var: henüz 
açıklığa kavuşturulmamış olsa da önemli bir şey olmak üzere. Sü-
reklilik (ve ulaşlar) tam da bunun için varlar: olayları doğrusal bir 
anlatıya kilitlemek yerine olayları gelişirken, bir olay diğeriyle çakı-
şırken göstermek: sonuçlardan çok süreçler. Hayatın seyrini gelişme, 
değişim ve biteviye olma halinin tayin ettiği mevsim diyebileceğimiz 
gençliği anlatan romanlar için biçilmez kaftan.  

Şimdi Middlemarch romanında fazlaca kullanılmış bir fiil hali-
ne, kip belirteçlerine bakalım:

6.d 
If a man could not love and be wise, surely he could flirt and 

be wise at the same time? [...] Now Lydgate might have called at the 
warehouse, or might have written a message on a leaf of his pocket-
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book and left it at the door. [...] A man may, from various motives, 
decline to give his company, but perhaps not even a sage would be 
gratified that nobody missed him. 

[Eğer bir adam aynı anda hem sevip hem aklı başında davra-
namıyorsa, hakikaten  hem flört edip hem aklı başında davranabilir 
mi? […] Şimdi Lydgate ambarı arayabilir ya da cep defterinden ko-
paracağı bir yaprağa not yazıp kapıya bırakabilirdi. […] Bir adam 
çeşitli sebeplerden ötürü yarenlik etmeyi istemeyebilirdi ama hik-
met sahibi bir alim bile kimse kendisini özlemiyor diye sevinmezdi.]

6.e
In this solemnly-pledged union of her life, duty would present 

itself in some new form of inspiration and give a new meaning to 
wifely love. [...] She felt a new companionship with it, as if it had an 
ear for her and could see how she was looking at it. [...] She felt as if 
all her morning’s gloom would vanish if she could see her husband 
glad because of her presence. 

[Ciddiyetle verilmiş bir söz üzerine kurduğu bu birliktelikte va-
zife yeni bir ilham şekline bürünecek ve eş sevgisine yeni bir anlam 
yükleyecekti. […] Kulağı varmış dinliyormuş ve ona nasıl baktığı-
nı görüyormuş gibi hissettiren yeni bir yoldaş bulmuştu sanki. […] 
Varlığıyla kocasını memnun ettiğini bir görse sabah kasvetinden 
eser kalmayacakmış gibi hissetti.]

Şu noktada süreçlerin ve değişimlerin akışkan dünyasında de-
ğiliz artık. İçinde bulunduğumuz dünya belirsizliğin, nezaketin ve 
bastırılmış duyguların dünyası. Örneğin 6.d’de kipler gayri-şahsi 
ve biraz da ironik vecizeler maskesi altında Lydgate’in Rosamond’a 
duyduğu cinsel arzuyu ifade eder. Bir yandan Lydgate kendi aşk 
tanrısını pek ciddiye almamaktadır. Diğer yandan ise, Middlemarch 
romanının dünyasında cinsellik söz konusu olduğunda uyulması ge-
reken adab-ı muaşeret kurallarına uygun davranmaya hazırdır. Bu 
durumla çelişkili bir şekilde, 6.e’de Dorothea’nın evliliği hakkındaki 
düşünceleri gençlik arzusunu dile getirir; bildirme kipinde (“duty 
would present itself ’’ [vazife...şekline bürünecekti]) ifade edilemeye-
cek kadar büyük umutlar üzücü bir şekilde “sabah kasveti’’ne dönü-
şür ve mütevazi, bir o kadar da farazi bir avuntu olarak yeniden do-
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ğar (“would vanish if she could see’’ [görse eser kalmayacaktı]). Yine 
de her iki durumda da kipler benzer bir etki yaratır: kahramanların 
taşıdığı potansiyeli –gençlik, oluş – alıp yorumla alakalı bir tereddüt 
ya da toplumsal mutabakat kodlarıyla pekiştirir. 

İncelediğimiz diziler Middlemarch’dan ya da Bildungsroman’ın 
biçeminden anladığımız şeyi değiştirmiş miydi? Akla gelen ilk ge-
len, her iki soruya da olumsuz cevap vermek oldu. Bu tür süreçler 
dakik olaylardan daha önemli olacaktı ve olasılık geleneklerle zorla 
bir araya gelecekti – bunlar Bildungroman’ın iyi bilinen özellikleri. 
Pekala her romanın söz diziminde görünür olmaları anlaşılır bir şey. 
“Sayısal Biçimcilik’’teki benzer bulgularla karşılaştırmak bu konuya 
farklı bir boyut kazandırdı. Gotik romanlardaki yer belirteçlerinin 
açıkça daha yüksek-düzen seçimlerinin (higher-order choices) so-
nuçları olduğunu yazmıştık: “seçilmiş anlatı yapısının etkileri – “her 
odanın sürprizlerle dolu olabileceği’’ bir hikaye anlatma arzusunun 
etkileri (“Sayısal Biçimcilik’’, 24). Hiç kimse yer belirteçlerinin tek 
başlarına bir Gotik romana işaret edeceğini iddia etmeyecektir. Peki 
sürekliler ve kipler bir Bildungsroman’ı işaret ediyor olabilir mi? Bel-
ki evet, belki de hayır ama bu esaslı bir soru: tüm bu cümle düzeyin-
deki seçimler roman türünün kendisi tarafından dayatılmaz; roman 
atmosferinin yaratılmasında makul şekilde nedensel bir rol oyna-
yabilirler. Bu yolla, okurların sezgisel bir şekilde bir bütün olarak 
biçimi algılamasına yarayan dilbilimsel hassasiyeti şekillendirirler. 
Birkaç paragraf önce de yazdığımız gibi, sürekliler Bildungsroman 
için biçilmiş kaftan. Evet, aynen öyle, ama apaçık belli değil. Teoride, 
gençlik bakın bir gelecek zaman kullanımıyla da tanımlanabilirdi. 
Yani ille de sürekliliğe gerek yok. Fakat bir kere yazar süreklilik kul-
lanmaya başladı mı verdiği bu karar daha yüksek-düzen sonuçları 
doğuracaktır: bu yolla gençliğin (gelecek) hedeflerinden çok (şu 
andaki) istikrarsızlığını vurgulayacaktır. Bu durum anlatının ağırlık 
merkezini romanın sonundan (sık sık gelecek zamana başvurularak 
vurgulanır) dönüşümlerin gerçekleştiği orta kısmına kaydıracaktır. 
Cümle ölçeği, “Sayısal Biçimcilik’’te karşımıza çıkandan daha yapıcı 
bir rol oynamaktadır. 

Bir şey daha vardı. Kipler ve sürekliler Bildungsroman’ı di-
ğer türlerden ayırabiliyor fakat bunu çok farklı şekillerde yapıyor. 
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Sürekliler, yavaş ve belki de nihayete ermeyecek ama yine de olay 
örgüsü içindeki gerçekliğin bir parçası olan süreçleri tasvir ediyor. 
6.a’da Fred kafa karıştırıcı bir şekilde sessizdir, hasta görünüşünün 
ardındaki sebebi bilmeyiz, ve davranışlarının yol açacağı sonuçlar 
hesaplanamaz. Yine de hiç şüphesiz bütün bu belirsiz olaylar gerçek-
te vuku bulmaktadır. Kiplere gelince, onlar karakterlerin hayal et-
mekle yetindiği ve kimseciklere belli etmediği şeyleri belirtirler. Bu 
iki fiil hali, Bildungsroman için temel teşkil eden “dünya’’ ve “ruh’’ 
arasındaki kutuplaşmayı dile getirir: sadece farklı değil, karşıt boyut-
lar. Yine de bu iki fiil halinin bir araya geldiği örnekler de yok değil:

6.f
His obligations to Mr Casaubon were not known to his hearer, 

but Will himself was thinking of them, and wishing that he could 
discharge them all by a cheque. [...] The allusion to Mr Casaubon 
would have spoiled all if anything at that moment could have spoiled 
the subduing power, the sweet dignity, of her noble unsuspicious 
inexperience. [...] If he never said a cutting word about Mr Casau-
bon again and left off receiving favors from him, it would clearly be 
permissible to hate him the more. 

[Kendisini dinleyen kadın, Will’in Bay Casaubon’a olan min-
net borcunu bilmiyordu fakat Will’in kafasından bunlar geçiyor, 
tüm borçlarını yazacağı bir çekle kapamayı umuyordu. […] Bay 
Casaubon’a dair herhangi bir söz, kadının kuşkuya yer bırakmayan 
asil tecrübesizliğinin boyun eğdiren gücünü, tatlı mı tatlı ağırbaşlı-
lığını berbat edebilecek derecede berbat edebilirdi her şeyi. […] Bay 
Casaubon hakkında tek bir kelime etmese ve ondan yardım alma-
yı kesse, adamdan daha fazla nefret etmek için önünde hiçbir engel 
kalmayacaktı.]

6.g
Moreover, Lydgate did not like the consciousness that in voting 

for Tyke he should be voting on the side obviously convenient for 
himself. [...] Other people would say so, and would allege that he 
was currying favor with Bulstrode for the sake of making himself 
important and getting on in the world. 
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[Dahası Lydgate, Tyke’a oy vermesi gerektiği fikrinden hiç hoş-
lanmamıştı. Kendi kafasına göre oy verebilmeliydi. […] Diğerleri 
tam da böyle diyecekti. Kendisini önemli biri yapabilmek ve başarılı 
olmak uğruna Bulstrode’ye yaltaklandığını iddia edeceklerdi.]

6.f ’deki cümleler Will Ladislaw’un Dorothea’ye karşı yeni pey-
dahlanmış arzularını kocasına karşı duyduğu minnet borcuyla den-
geleme girişimine gönderme yapar. 6.g’dekiler ise hastane papazlığı 
oylamasında Lydgate’in kendi iradesini dayatma ile yeni yeni farkına 
varmaya başladığı şartların baskısı arasında kalışına gönderme yapar. 
Her iki olayda da hakikat, arzular ve toplumsal kurallar arasındaki 
sürtüşme oldukça serttir ve Eliot’ın ustalıkla kullandığı dolaylı anlatım 
bu sürtüşmeyi daha da güçlendirerek karakterin kendi sesi, toplumsal 
kanaat (doxa) ve anlatıcının hükmü arasında ayrım yapmayı zorlaş-
tırır12. Bildungsroman, artan sayıda gerçekçi süreçler, öznel umutlar 
ve temsili değerlerden müteşekkil bir iç içe geçmişlik – Eliot’ın kendi 
kullandığı mecazı kullanacak olursak “ağ’’ – sunduğu sürece bu cüm-
leler bir bütün olarak Middlemarch’ın gerçek bir özetini veriyordu. Bir 
cümleyle roman özeti dememek için kendimizi zor tutuyorduk. 

12 Lydgate’den bahsedilen paragraf bir dil dizgesi ile diğeri, çok bilinen bir formül arasında 
gider gelir: “For the first time Lydgate was feeling the hampering threadlike pressure of 
small social conditions, and their frustrating complexity. At the end of his inward debate, 
when he set out for the hospital, his hope was really in the chance that discussion might 
somehow give a new aspect to the question, and make the scale dip so as to exclude the 
necessity for voting. I think he trusted a little also to the energy which is begotten by cir-
cumstances—some feeling rushing warmly and making resolve easy, while debate in cool 
blood had only made it more difficult. However it was, he did not distinctly say to himself 
on which side he would vote; and all the while he was inwardly resenting the subjection 
which had been forced upon him. It would have seemed beforehand like a ridiculous piece 
of bad logic that he, with his unmixed resolutions of independence and his select purposes, 
would find himself at the very outset in the grasp of petty alternatives, each of which was 
repugnant to him”. 
[Lydgate ilk defa ufak tekek içtimai durumların ardı arkası kesilmeyen engelleyici baskısı-
nı ve insanı canından bezdiren çetrefilliğini üzerinde hissediyordu. Kendi içinde düşünüp 
taşındıktan sonra tartışmanın soruya bir şekilde başka bir boyut kazandıracağı ve oy kullan-
mayı gereksiz kılacağı umuduyla hastaneye doğru yola koyuldu. Bana kalırsa biraz da içinde 
bulunduğu durumdan doğan enerjiye güveniyordu –ılık ılık akarak karar vermesini kolay-
laştıran bir duygu, oysa soğuk kanlılıkla yürütülen bir münakaşa bir karara varmasını daha 
da zorlaştıracaktı. Durum ne olursa olsun kendisine açıkça kime oy vereceğini söylememişti 
fakat içten içe kendisine bir şey dayatılması ağrına gidiyordu. Bir zamanlarki tereddüte yer 
vermeyen dik kafalı duruşu ve seçkin gayeleri düşünüldüğünde, gelecekte kendisini her biri 
ayrı itici, alelade seçeneklerin pençesinde bulacağı söylense kötü bir mantık hatası der, ha-
yatta inanmazdı]
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7. Cümle Ölçeğinde Biçem [Kış 2012 – Bahar 2013]
Son bir değerlendirme yapma vakti geldi. Bir biçem çalışması 

hayaliyle yola çıkmıştık. İlk bulgular odağımızı biçemden anlatıya 
kaydırdı ve anlatıdan sonra anlambilime. En nihayetinde DC-IC 
cümlelerindeki mekan-duygular sürekliliği ve Middlemarch roma-
nındaki sürekliler ile kiplerin planlaması  -iki durum birbirinden 
farklı da olsa- başka bir senaryo ortaya çıkarmıştı: birbirinden ba-
ğımsız bir şekilde var olabilen unsurlar (mekan tarifi ve duygula-
rın dışavurumu; sürekliler aracılığıyla ağır ağır yaşanan süreçler ve 
kiplerin var ettiği farazi dünyalar) tesirli, karma cümleler meydana 
getirme eğilimi gösteriyordu. Aslında senaryonun çok da yeni ol-
madığını fark ettik. Araştırmamızın dayanağı olan cümle – “Miss 
Brooke had that kind of beauty which seems to be thrown into relief 
by poor dress” [İğreti elbisesi Bayan Brook’un güzelliğini daha da 
belirgin kılmış gibiydi] (bu kitapçık bağlamında bir IC-DC “tanım-
layıcı’’ cümlesi) – aynı düzeneğin ürünüydü aslında: anlatı bildirimi 
(Bayan Brook’un kendine has bir güzelliği vardı) ve deneme yazıla-
rına özgü tanımlama (iğreti bir elbisenin ön plana çıkaracağı türde 
bir güzellik var) etkileşim içinde olmadan pekala yan yana buluna-
bilirdi. Ancak bir kere birbirlerine bağlandı mı ortaya çıkan bileşen 
Middlemarch’ın açılış cümlesini unutulmaz kılmıştı.

Tamamen alakasız başka bir proje (Moretti’nin Burjuva adlı ki-
tabı) bize aynı olgunun başka bir örneğini temin etti. Bu sefer sü-
reç üç kısımdan oluşuyordu. Robinson Crusoe üzerinde çalışırken 
Moretti’nin dikkatini, Defoe’nun romanındaki nihai yan cümlelerin 
(IC-NFC) sıklığı çeker. Moretti bu cümleleri Robinson’un eylemle-
rinden çok (I did this, in order to do that [şunu yapmak için bunu 
yaptım])”araçsal mantık’’ın ifadesi olarak yorumlar. Sonrasında Mo-
retti, içinde geçmiş zaman ulacının dilbilgisel “hali’’nin zamanın 
akışına baskın geldiği yansıma gruplaşması’na (mirror configurati-
on) (NFC-IC) takılır (“having done this, I then did that [bunu yap-
tıktan sonra şunu yaptım]. Moretti, bununla daha da sık karşılaş-
mış ve nihayet geçmiş zaman ulacı, ana yan cümlecik ve nihai yan 
cümleciğin (NFC-IC-NFC - “Having  mastered this difficulty, and 
employed a world of time about it, I bestirred myself to see, if pos-
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sible, how to supply two wants” [sandalımı güvenli bir yere çekip 
etrafıma bakınmak üzere karaya çıktım] iç içe geçtiği bir çok örnek 
bulmuş. Bu cümleler öylesine iç içe geçmiş ki cümlelerin dilbilgisi, 
geçmişten şimdiye, oradan da gelecek zamana kesintisiz geçerken 
Max Weber’in kapitalist birikimin psikolojik kökeni olarak tanımla-
dığı “sürekli yenilenen’’ eylemin ifadesi gibi. Moretti gözlemini şöy-
le sonuçlandırır: eğer burjuva çalışkanlığının bir biçemi varsa, tam 
olarak budur işte13.

Eğer bir biçem varsa…Tam biz bırakmışken aynı kavram in-
celememizin merkezine gelip oturdu. Defoe’nun iç içe geçmiş yan 
cümlecik zincirleri, Middlemarch’taki kipler ve sürekliler, denemele-
re özgü anlatı ifadelerine bağlı ilgi cümlecikleri, DC-IC cümlelerin-
deki mekan ve duygular: her örnekte, hem beklenmedik hem de tek-
rar eden sözdizimsel-anlamsal kümelenme sürecinden kendine has 
bir biçem “açığa çıkmıştı’’14 15. Biçem bu kümelenmeydi işte; cümle 
çerçevesi - özellikle iki yan cümlecikli cümleler - bizim için başat 
önem arz ediyordu: parçaları özgürce yeni gelişen bileşik yapılarla 
kaynaşarak biçemin başlangıç noktasını deneysel olarak gözlemle-
nebilir kılan en küçük dilsel yapıydı bu. İki yan cümleli yapılar edebi 
biçemin laboratuvarlarıydı. 

Bir cümle içinde farklı unsurların “kümelenmesi’’ olarak bi-
çemdi bahsi geçen. Bu sürecin o kadar çok birbirinden farklı örne-
ğine rast geldik ki varlığına dair şüphelerimiz ortadan kalktı. Yine 

13 Franco Moretti, The Bourgeois. Between History and Literature, Verso, London 2013, 
pp. 37-9, 51-8.
14 Geriye dönüp baktığımızda, “açığa çıkma’’ kavramı indirgemeyle ilgili ilk başta yaşadığı-
mız anlaşmazlığı açıklıyordu. İndirgeme, düzenlemenin en temel seviyelerinde meydana ne 
geliyorsa oydu, daha yüksek seviyeler ise basit süreçlerin büyütülmüş haliydi; açığa çıkma 
kavramında ise, tam aksine, daha geniş yapılar ayrı ayrı bileşenlerinde mevcut olmayan ve 
bu sebeple kendi başlarına açıklanamayan özellikler ediniyordu. Şunu da belirtmeden geç-
meyelim: bizim kullandığımız anlamıyla “açığa çıkma’’ ile doğa bilimleri ve sosyal bilimlerin 
kullandığı anlamıyla “açığa çıkma’’ arasında ciddi bir fark var: doğa bilimleri ve sosyal bilim-
ler bağlamında açığa çıkma, failler/eyleyenler (karıncalar; yoldan geçenler; piyasada rekabet 
halinde olanlar vb.) sürekli birbirleriyle iletişim halinde olsa da birbirlerinden bağımsız şe-
kilde var olurlar ki bu durum aynı metne ait cümleler ve yan cümleler için mümkün değildir.
15 Biçemin hem sapmaya hem de tekrara ihtiyacı olduğu Gemma’nın tezinde açıkça belir-
tilmişti:  “Biçemi süregelen modellerden bir sapma olarak tanımlıyorum. Biçem, belli bir 
kaideden saptığı anlaşıldığında ve bu sapmalar kendi başlarına bir model oluşturduğunda 
açığa çıkar.’’ Marissa Gemma, Exceedingly Correct: Stylistic Polemics in Nineteenth-Cen-
tury American Literature, Stanford University 2012, p. 27.
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de neden bir kümelenme meydana geliyordu ki? Neden kipler ve sü-
rekliler ya da ulaçlar ve nihai yan cümlecikler tek bir cümle içinde iç 
içe geçiyordu ki? Bu soruya en iyi cevap: çünkü bu mümkündü. Me-
kan ve duyguların anlamsal sahası ya da Middlemarch ve Robinson 
Crusoe’nun romanın akışı boyunca bir çok farklı şekilde birbiriyle 
ilişki içine girmiş fiil halleri yüzlerce yan cümlecikte mevcuttu: hal 
buyken birbiriyle karşılaşmaları elbette olasılık dahilindeydi; Stu-
art Kauffman’dan hareketle Steven Johnson’ın dediği gibi “birbirine 
komşu olasılık’’: doğru çözümler durduk yere icat edilmiş değil, za-
ten var olan ve dolaşımda olan fikirler arasındaki verimli ilişkilerin 
uğurlu keşfi idi.16

“Birbirine komşu olasılık’’ hem biçemin ortaya çıkışını hem 
doğasını anlatabilen mükemmel bir formüldü. Zar zor mümkün 
olan bir biçem var olduğu şekliyle her metinde var olacak diye bir 
kaide yoktu: Eliot’ın Middlemarch’ta çözüme kavuşturduğu çeşitli 
evlilik olayı örgülerine ihtiyaç duyduğu şekilde “Miss Brooke’’lu bir 
cümleye ihtiyacı yoktu. Aynı zamanda, bu cümle sadece olasılıklar 
evrenine değil birbirine komşu olasılığa aitti: Eliot’ın hem hikaye 
anlatımı hem de denemelere özgü tefekküre olan düşkünlüğü dü-
şünüldüğünde açığa çıkması kuvvetle muhtemeldi. Ne kaçınılmazdı 
ne de gerçekten istisnai. Biçem mantıksal ölçüsüzlükler arasında uç 
durumların sıklıkla gerekli olduğu bir yerde arada derede bir mevki 
işgal ediyordu: Tıpkı bu biçem mi değil mi tartışmamızda ya da 5. 
bölümün sonundaki mekan-duygular bileşkesinde başarı ile yenilgi 
arasındaki varla yok arasındaki sınırda söz konusu olduğu gibi. İşte 
tam da bu yüzden az çok belirsiz kalmış “bağımsız unsurların küme-
lenmesiyle açığa çıkan’’ tanımı oldukça uygundu: bir miktar belirsiz-
liğe rağmen değil17, tam da bu belirsizlik aracılığıyla ifadesini bulan 
kavramlar var -”mavi’’, “kel’’ ya da “kurbağa yavrusu’’ gibi - ve biçem 
muhtemelen bu belirsizlik aracılığıyla ifadesini bulan kavramlardan 
biri. “Kümelenme’’ ya da “unsurlar’’ gibi sınırları belirsiz terimler 
bize biçem olgusunun kendine had halini ve oluşma sürecini gör-

16 Steven Johnson, Where Good Ideas Come From. The Natural History of Innovation, Ri-
verhead, Ny 2010, p. 31ff.
17 Bakınız Rosanna Keefe and Peter Smith, eds., Vagueness. A Reader, MIT Press, Camb-
ridge 1966.
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memize imkan tanır: belirsizlik ve sınırda olma halinden arındırma 
çalışması kavrayışımızı kesinlik kazandırmayacak, aksine bu imkanı 
tamamen ortadan kaldıracaktır.

Ne kaçınılmaz ne de istisnai, biçem fazlasıyla karşılaştırmalı 
bir durum olarak belirir: belli bir amaç için gerekli değildir (bu du-
rum biçemin işlevsel bir tanımına davetiye çıkarır) ama diğer bütün 
durumlardan daha iyi bir şekilde amaca ulaşılmasına imkan sağlar. 
Öngörülmemiş bütün tesadüflere tabi olan biçem gerçekte asla açığa 
çıkmak zorunda değil. Açığa çıktığı durumlarda ise hemen sıradan 
ve tanınabilir bir hale bürünür: bir yazarı, roman türünü ya da ede-
bi bir akımı en kesin ve açık şekilde ayırır. Buradaki kesin kategori 
yazar gibi görünüyor: bu nitelik “Sayısal Biçimcilik’’te (sf. 13-15) açı-
ğa çıkmıştı ve son kısımlarda Defoe ve Eliot’ın oynadığı rollerle bu 
incelemede de bir kez daha su yüzüne çıktı. Yine de yazar ve roman 
türü arasındaki ilişki daha önceki kitapçıklarda ıskaladığımız bir 
şeyi açığa çıkardı: Eliot’ın kipler ve süreklilerle yaptığı şey ya da anla-
tı ve yorum uyuşumu Bildungroman’ın mantığıyla çelişmez (“Sayısal 
Biçimcilik’’te yazığımız gibi yazara karşı roman türü). Onun yerine, 
belli bir ikna edicilikle merkez noktasını ifade eder (roman türünün 
en yüksek cisimleşmiş hali olarak yazar). Eğer her Bildungroman 
bir gencin hayatını konu alıp belirgin bir metinsel seviyede, yetişkin 
bir anlatıcı sesiyle bu hayatı ayrıntılı bir şekilde açıklıyorsa, Middle-
march iki düzlemin doğrudan karşılaşmasıyla açığa çıkan kıvılcımı 
göstermiştir. Eliot’ın cümlesi, iki ayrı türsel “özellikleri’’ bir yapıya 
dönüştürmüştür. 

Sadece işlevsel ve gerekli olanı aşarak bir kümeleme süreci ola-
rak biçem. Kümelemenin kaynağı olarak birbirine komşu olasılılk ve 
tarihsel ufkunda yazar/tür diyalektiği. Peki ya cümle? Cümle ölçe-
ğinde başka bir ölçekte meydana gelemeyecek bir şey vuku bulmuş 
muydu? Biçemsel olarak incelenmil diğer öğelerle karşılaştırıldığın-
da, cümlenin kısalığı cümle ölçeğini dört dörtlük metinsel yoğun-
laşma aracı kılmıştı: bir metnin başat anlamını alıp onu unutulmaz 
bir şekilde özetlemek. Bu sadece kısalıkla alakalı değildi. Eliot’ın 
yorumlarının “bilgeliği’’ ilgi cümleciğiyle aktarılıp anlatı ifadelerine 
pürüzsüzce karıştığında anlatılagelen hikayeden “doğallıkla’’ Eliot’ın 
inandığı değerler açığa çıkıyor gibidir. Robinson’un “sonsuza dek 
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yinelenen’’ eylemi Defoe’nun NFC-IC-NFC cümleleri - “Having 
mastered this difficulty, and empowered  a world of time about it, 
I bestirred myself to see, if possible, how to supply two wants” [Bu 
güçlüğün de üstesinden geldikten ve saatler harcadıktan sonra, eğer 
mümkünse iki ihtiyacı nasıl karşılayabilirim sorusuna cevap aramak 
maksadıyla kendi kendimi teşvik ettim] aracılığıyla ifade edildiğin-
de, burjuva iş ahlakı romanın dilbilgisine işler ve bunu sağlamlaş-
tırır. Verilen mesaj iki kat etkili bir hale gelir çünkü sadece belli bir 
ifade olarak değil, tekrar edilebilir dilbilgisel bir pratik olarak açığa 
çıkmıştır. Bordieu:

Yapılanmış yapılar yapılayan yapılar olarak işlev görme eğili-
mindeydi. Yani yapılanmış yapılar, pratiklerin ve temsillerin üretimi 
ve yapılandırılmasının ilkeleri olarak, ki bu ilkeler kurallara boyun 
eğmeyerek yansız bir şekilde “düzenlenebilir” ve “düzenli’’ olabilir, 
hedefe doğru bilinçli bir eğilim göstermeksizin ya da açık açık bu 
hedeflere varmak için gereken ustalığı sergilemeksizin yansız bir şe-
kilde hedeflerine adapte oldular.18

Farklı fakat birbiriyle uyumlu unsurların yavaş yavaş birikimiy-
le açığa çıkan ve bunu bilinçli olarak hedeflememiş “yapılanmış ya-
pılar’’ okurun zamansallık ya da olasılık ya da ahlaki davranışının 
“pratiğini ve temsilini’’ belirler. Bu biçemin cümle ölçeğinde yapa-
bildiği şeyin ta kendisi: bütün bir yapıyı içerecek kadar geniş, algıla-
nabilecek ve özümsenebilecek kadar küçük. Bu sayede Bordieu’nun 
dediği gibi ifadeyi “düzene sokabilecek’’tir. Diğer bir değişle, görü-
nüş (habitus) olarak biçem: dilbilgisi ve edebiyattan ruhsal yapılar ve 
toplumsal etkileşime taşabilen bir şey.

Bu daha kapsamlı, “toplumsal’’ biçem kavramının başlı başı-
na bir incelemeyi hak ettiği sonucuna vardık. Bu kitapçığın başlı-
ca katkısı daha basitti: yan cümleciklerin nasıl bir araya geldiğin-
den yola çıkan birleşim ve kümelenme olarak biçem kavramı. Aslen 
farklı unsurların bir araya gelmesiyle ortaya çıkan biçem, Gemma 
ve Heuser’ın son tartışmamızda gözlemlediği gibi, bu unsurların bir-
birinden bağımsız bir halde şekillenmesi anlamına da gelir. Ve bir 
bilgisayar programı bu unsurları bir araya getirirek ölçebilir. Bizim 

18 Pierre Bourdieu, Outline of a theory of practice, 1972, Cambridge UP 2012, p. 72.



231

Cümle Ölçeğinde Biçem

monograf 2015/4

biçem tanımımız aynı zamanda bu biçemi arama usulünü de gerek-
tirdi: bu kavramı “faaliyete geçirme’’ olasılığının bir başlangıcıydı. 
Kısmen başarılı faaliyete geçirme etkinliğimizin sebebiyle sık sık 
özelliklerle söz dizim ve anlatı ile söz dizim ve anlambilim arasındaki 
ilişki gibi çarpıcı kalıplarla karşılaşıyorduk. Eleştirel kategorilerimiz 
bunları açıklamakta yetersiz kalıyordu. Kullandığımız programlara 
verdiğimiz talimatlar -söz dizimsel seçimlere göre cümlenin hangi 
unsurlarının değişiklik gösterdiğinin bulunması, örneğin cümle-
nin bağlı bir yan cümleyle başlaması - işe yaramış, elimize sağlam, 
anlaşılır ve iç güdüsel olarak önemli olduğunu hissettiğimiz veriler 
vermişti. O zaman bu verilerle ne yapacağımızı bilememiştik. Bu, 
dijital beşeri bilimlerin en devrimci özelliklerinden biriydi: “dijital’’ 
kavramı “beşeri bilimler’’ kavramını tamamen yeni bir tür problem 
aracılığıyla sınıyordu. 

Ama, Gemma ve Heuser’in belirttiği gibi, programlarımız bi-
çemin açığa çıkmasına ön ayak olan bileşimleri tespit edemeyebilir 
ya da açıklayamayabilirdi: programlarımız sürecin farklı kısımlarını, 
aralarındaki iletişimin önemini tespit edememişti çünkü bunlar ro-
man ve denemenin ani birleşimi, mekan ve duygular ya da geçmiş, 
şimdi ve gelecek gibi söz dizimsel seçimler ile daha geniş ölçekli kül-
türel olgular arasındaki tahmini bağlara dayanıyordu. Bu noktada 
“dijital’’ anlam kazanabilmek için “beşeri bilimler’’e ihtiyaç duyuyor-
du. Girişimin her iki yakası, bu kitapçığa da yansıdığı gibi, birbirini 
tamamlıyordu: 2 ile 4 arasındaki bölümler farklı unsurların ölçüm 
ve ilişkisine ayrılmışken 5 ve 6 numaralı bölümler bulduğumuz mo-
dellerin başka bir düzlemde analiz gerektirdiğine dair gelişen farkın-
dalığa adandı. İncelemenin ikinci kısmında açığa çıkan kavramlar 
olmadan ilk kısımdaki bulguların sonuçları bir anlam ifade etmeye-
cekti. İlk kısmın deneysel içeriği olmadan ikinci kısmın kategorileri 
boş kalacaktı. Ancak ikisinin etkileşimi sonucu eleştirel bilgi açığa 
çıkabildi.

Kavramlar ile ölçüler arası karşılaşma diyebiliriz öyleyse. Tek-
rarlanan araştırmamızın gösterdiği gibi bu karşılaşma kavramların 
ölçüleri ifşa ettiği ve daha fazla ölçünün daha fazla kavramı dola-
yıma soktuğu bir geri bildirim. Biçemi ilk başta cümle düzeyinde 
aramış olmamız ve biçemin açığa çıkışını ölçülebilir bir olguya bağ-
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lamış olmamızda sabit ve taraflı bir şey olsa da ölçü ve kavramın 
birbiriyle ilişkisi dinamik bir süreci tetikledi. Bu süreç esnasında 
sadece yeni bir biçem tanımı değil, biçemsel gelenek içinde önde 
gelen eserlere imza atmış Spitzer ve Auerbach’ın biçem anlayışın-
dan keskin hatlarla ayrılan bir biçem tanım üretmiştik. Spitzer ve 
Auerbach’ın klasikleşmiş eserlerinde -bizim yaptığımız bütün çalış-
malardan daha zengindir bu eserler- biçemin farklı bileşenleri bir 
araya gelme ya da küçük farklılıklarla aynı genel çıkarımı yineleme 
eğilimi gösterir: ama birbirleriyle ilişki içinde değildirler - bu süreç 
sonucu açığa çıkmış özellikler de edinmezler. Karşılaştırılabilir olsa 
da, her iki yaklaşım biçemi farklı ölçeklerde inceler: iç güdüsel ola-
rak tanınabilen etkileriyle cümle ölçeğinde ve paragraf ölçeğinde ya 
da neredeyse görünmez dokunuşlarıyla bir bütün olarak metin ölçe-
ğinde. Bu olgunun (ve kavramın) iki farklı ölçeğini birleştirmek - bu 
noktada yeni bir kitapçık başlayabilir. Ve nihayet elinizdeki kitapçık 
sona erebilir.
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“Klasik Türk Edebiyatını Kendi Ürettiği 
Kavramlar Üzerinden Düşünmek”

Didem Havlioğlu, Berat Açıl, Bahadır Sürelli
Sorular: Esra Derya Dilek

Esra Derya Dilek: Bugün burada Osmanlı edebiyatı çalışma-
larında tür, estetik ve yöntem gibi konular hakkında konuşmak için 
toplandık. Öncelikle şunu sormak istiyorum: Çalıştığınız alan için 
Eski Türk edebiyatı, Divan edebiyatı, Osmanlı edebiyatı, Klasik Türk 
edebiyatı adlandırmalarından hangisini tercih ediyorsunuz?

Didem Havlioğlu: Benim bir hikâyem vardır bu konuda. Dok-
tora denklik almak için YÖK’e başvurduğumda, başvurum geri çev-
rildi. “Böyle bir alan yok” diyerek. Çünkü alanımı Osmanlı edebi-
yatı olarak yazmıştım. Sonra Eski Türk edebiyatı olarak değiştirdim 
ama benim için Osmanlı edebiyatıydı çalıştığım alan ki hâlâ öyle. 
Çünkü her şeyden önce “eski” kelimesini çok problemli buluyorum. 
Neye göre eski, nedir tarihsel çerçevesi, sınırları nerede başlar, ne-
rede biter? Bunun da ötesinde eski ve yeniyi zıt anlamlı kelimeler 
olarak yan yana koyduğumuzda eskiye negatif, yeniye pozitif anlam-
lar yüklemek kaçınılmaz. 19. yüzyıla yeni diyoruz mesela ama neye 
göre? Ayrıca “Osmanlı” kelimesini ben daha kapsayıcı buluyorum. 
Kavramlar açısından mümkün olduğunca geniş perspektifli olmak 
gerekiyor bence; bunu ne kadar daraltırsak üretilen fikirlerin de o 
kadar kısır kalacağını düşündüğüm için “Osmanlı”nın hem dil hem 
de kültür açısından yeterince kapsayıcı olduğunu düşünüyorum.
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Bahadır Sürelli: Ama pek çok kişi için bu hayli itiraz edilebilir 
bir şey. Ben de “Osmanlı edebiyatı”yla uğraşıyorum diyorum birçok 
yerde ama genel ismi bu şekilde koyduğumuzda neredeyse sadece 
Anadolu sahasıyla sınırlı bir alanı işaret etmiş oluyoruz. Oysa Ana-
dolu dışında da bir uzantısı var bu şiirin. Daha da önemlisi, Osmanlı 
öncesi var.

Berat Açıl: Osmanlı dışında olanı kastediyorsun?

Bahadır Sürelli: Evet. Benim de çok hoşuma gidiyor “Osmanlı” 
demek ama bu da tam kapsamıyor işaret etmek istediğimiz edebi 
birikimi. Yunus Emre, Yesevî, Nevâyî, Kadı Burhaneddin “Osmanlı” 
değil mesela. Hatta Fuzûlî’nin Osmanlılığı bile tartışılabilir. 

Berat Açıl: Aslında en mantıklısı dil üzerinden edebiyatı ta-
nımlamak olsa gerek. Yani bu tanımların her birinin kendi içinde 
artı ve eksileri var mutlaka. Didem’in de dediği gibi, “eski” de “yeni” 
de birtakım değer yüklü kelimeler. Dolayısıyla tercih etmiyoruz. 
Osmanlı edebiyatında Bahadır’ın dediği kapsayıcılık sorunu oluyor. 
Ona rağmen, yazılarımda, alışkanlıktan belki, “Osmanlı”yı ben de 
bazen kullanıyorum. Fakat bölümü kurarken çok tartıştık bu konu-
da ve “Klasik Türk edebiyatı” dedik. Çünkü en nihayetinde bir ikilik 
var, modern edebiyat ve klasik edebiyat şeklinde. Bu ikiliği veriyor 
“klasik” kavramı.

Bahadır Sürelli: “Klasik Türk edebiyatı” demek daha nesnel 
gibi görünüyor, ben de çoğunlukla bunu kullanıyorum.

Berat Açıl: Hem nesnel hem de birkaç anlamlı olduğu için. 
Yani “klasik” dendiği zaman bir yandan “şaheser” anlamı, bir yandan 
Batı’daki anlamı, öte yandan bizdeki anlamı derken daha kapsayıcı 
oluyor. “Klasik” sanki daha makul gibi görünüyor. Aslında doğrusu 
belki daha çok tatmin edecek olanı “Klasik Türkçe edebiyat” demek. 
Dil üzerinde tam bir tanımlama aslında bunu gerektiriyor. 

Bahadır Sürelli: Peki Divan edebiyatı mı, Klasik Türk edebiyatı 
mı?

Berat Açıl: Yine de Klasik Türk edebiyatı. Çünkü Divan edebi-
yatının reel bir karşılığı yok. Tüm bu tanımlamalar içinde en muğlak 
olanı, bu kavram.
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Bahadır Sürelli: Buna kesinlikle katılıyorum. Bu yüzden sor-
muştum zaten. “Divan edebiyatı”, tarihi ve mensur metinleri çok 
dışarıda bırakan bir kavram olarak algılanıyor. Bu edebiyatın divan-
ların dışında kalan pek çok farklı türü olduğunu da işaret etmek ge-
rekir diye düşünüyorum. 

Berat Açıl: Klasik Türk edebiyatı veya Divan edebiyatı muğlak-
tır zaten diye düşünüyorsak ve bir yandan da uzaklığı temsil etsin 
istiyorsak, o zaman, Divan edebiyatı denebilir. 

Didem Havlioğlu: Bir de Divan edebiyatı deyince sanki sadece 
divanda üretilen bir edebiyatmış gibi görünüyor. Aslında öyle olma-
dığını biliyoruz. Ama benim “klasik” terimiyle de içim rahat etmiyor 
açıkçası. İsterdim ki dönemine göre şairler, edebiyatçılar kendilerini, 
yaptıkları işi nasıl tanımlıyorlar, ona bakalım. Çünkü “klasik” keli-
mesi de bizim sonradan öğrendiğimiz bir kelime.

Esra Derya Dilek: Yaşarken kendilerini, yaptığı işi tanımlayan 
şairler var mı? Sanki bu tanım ve adlandırmanın doğasında var gibi 
sonradan, başkası tarafından dile getirilme durumu?

Berat Açıl: Var aslında. Türkî edebiyat diyorlar, daha çok dili 
kastederek.

Didem Havlioğlu: Ama Osmanlı da diyorlar. Anadolu için 
“Rûmî” kavramı düşünülebilir mesela. Bu edebiyatın kendi ürettiği 
kavramlar üzerinden düşünmek gerek. Bizim için “klasik” demek 
bile ileri bir adımdı, “Türkçe” demek epey zordu. Aslında geri dur-
duk diyebiliriz, şimdiye kadar bahsettiklerimiz çok oturmuş terim-
ler olduğu için. 
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“Türün sınırlarından emin miyiz?”

Esra Derya Dilek: Osmanlı edebiyatında form-tür ayrımı nasıl 
yapılıyor? Modern edebi türleri Osmanlı edebiyatında aramak, ora-
daki formlarla/türlerle karşılaştırmak ne işe yarar?

Bahadır Sürelli: Dersleri verirken, öğretimdeki geleneksel mo-
deli takip ederek, Osmanlı şiirindeki nazım biçimleri üzerinden bir-
takım sınıflandırmalar yapıyoruz. Gazeller, kasideler ve mesneviler 
üzerinden bakıyoruz şiire hep. Klasik şiiri nazım biçimi üzerinden 
öğreniyoruz ve öğretiyoruz.. İstisnalar olsa da genel öğretim yönte-
mi bu şekilde ilerliyor. Tezkirecilerin ağzından da “kaside vadisinin 
üstadı” şeklinde dinlediklerimiz var. Bu çok sorunlu geliyor bana. 
Çünkü bir yerden sonra şiirsel form yani nazım biçimi ile edebi türü 
birbirine karıştırmaya başlıyoruz.

Berat Açıl: Birçok meseleyi daha derinlemesine tartışmaya 
olanak sağlayan bir soru bu bence. Uygulamada genelde şunu ya-
pıyoruz herhalde: Form deyince daha biçimsel olandan hareketle 
tanımlıyoruz. Gazel, kaside, mesnevi dediğimiz zaman biçimle ta-
nımlıyoruz. Mesela benim doktora tezimde en çok sıkıldığım keli-
me “eser” kelimesiydi. “Eser” yazmaktan sıkılmıştım. Çünkü Hüsn 
ü Dil çalışıyordum. Hüsn ü Dil’in hem mensur hem manzum şekli 
var. Bakıyorum çoğu çalışmada mesnevi diye geçiyor ama benim ça-
lıştığım mensur. Dolayısıyla buna mesnevi diyemezsin ama insan-
lar alışkanlıktan mesnevi demeye devam ediyor. Form buna engel 
oluyor. Tür ise benim okuduklarım ve uygulamam da biraz öyle, 
konusal bir ayrım. Gazelin Arap edebiyatındaki tarihine baktığımız 
zaman aslında bir tür olarak ortaya çıktığını görürüz. İşte yaptığımız 
tanım da o, kadınlarla aşk üzerine, şarap üzerine konuşma, bu bir 
tür. Ama zamanla biçimsel bir tanım haline geliyor. Yani uzaktan 
şöyle bir gazeli gösterdiğinizde herkes ona, biçimine bakarak, “bu 
gazeldir” diyebilir. Gazelin konusu, estetik yargıların çok net olduğu 
zamanlarda hiçbir şekilde tartışılmıyor. Oluş ve bozuluş zamanların-
da tartışılıyor.

Didem Havlioğlu: Türün sınırlarından bu kadar emin miyiz? 
Gazelin kaside gibi olduğu durumlar var mesela, o zaman ne yapı-
yoruz? Hani resmen methiye var içinde, haminin ismi var. Belli ki 
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bir toplulukta sunulmuş bir gazel. O zaman “tür” yeterince açıkla-
yıcı olmuyor. Kategorilerin ve düzenlemelerin belli bir yere kadar 
geçerli olduğuna işaret bu. Aslında ilginç olan belki de o kategorinin 
kendi içinde oluşturduğu yeni türleri incelemek. Mesela gazelin ne 
zaman kaside gibi olduğu ve neden olduğu? O zaman işlevi değişiyor 
mu? Neden kaside yazmıyor da kasideye benzer gazel yazıyor şair? 
Uzunluk da yeterince belirleyici bir kriter değil bence. Kısa kaside 
var uzun kaside var. Bunların hiçbiri belirleyici değil ama tabii ki 
belli bir yerden başlamak gerektiği için biz türden başlamayı tercih 
ediyoruz. Bence türe bakarken de mutlaka yapılması gereken, işin 
karıştığı yerlere bakmayı ihmal etmemek.

Bahadır Sürelli: Türün konusal bir ayrım olduğuna katılıyo-
rum. Ama bence nazım biçimi ya da edebi form yeteri kadar açıkla-
yıcı olmuyor o zaman işte. Berat’ın söylediği şey gibi, bir eserin hem 
mensur hem manzum hali olabiliyor, Sergüzeştnâme buna örnek 
olabilir. Hatta manzum bir tezkire bile var. Daha büyük bir prob-
lem de Didem’in az önce söylediği şey işte. 14. yüzyılda ve hatta Ca-
hiliyye döneminde yazılmış şiirlerin bazılarına biçimsel özellikleri 
nedeniyle kaside diyoruz. Öte yandan 18. yüzyıla gelindiğinde aynı 
formla yazılmış olanlara da hala kaside diyoruz. Hiç dönüşmeyen 
bir şeyden bahsediyormuşuz gibi oluyor bu durumda ama aslında 
bunca zaman içerisinde şiirin formu olmasa bile işlevi ve alımlanışı 
dönüşüyor olmalı. Ve bunlara edebi form diye bakmak bu değişimi/
dönüşümü açıklayan bir şey olmuyor.

Didem Havlioğlu: Tek yön, tek yol diye bir şey yok. Bunların 
hepsi geçerli. Bir taraftan tür, diğer taraftan tematik olarak bakmak 
lazım, öte yandan periyod olarak bakmak lazım. 15. yüzyılda yazılan 
bir gazelle 18. yüzyılda yazılan gazel arasında nasıl bir farklılık var 
diye bakmak lazım, dil dışında demek istiyorum. Dil tabii ki değişip 
dönüşüp evriliyor ama bunun dışında neler oluyor? Yeni konular, 
atışmalar giriyor şiire mesela, ilişkiler, sosyal hayat çıkıyor karşımı-
za. Çok değişik açılardan bakmak gerektiğini söylüyorum ben.

Berat Açıl: Form açısından baktığımız zaman 13, 14 ve 17, 18. 
yüzyıllar çok ilginç bir şekilde benzeşiyorlar. Ara dönemi (16. yüzyıl) 
sabitlemişiz biz zihnimizde. Kısmen de haklıyız. Tam klasik dediği-
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miz dönem, o. Ama öncesi yani oluşmakta olan dönemlerde tahkiye 
çok güçlü, insanların anlatacak çok şeyi var. Estetik daha tam otur-
mamış. O yüzden gazeldeki beyit sayıları altmışa kadar çıkıyor 13. 
ve 14. yüzyıllarda, 15. yüzyılda hatta. 18. yüzyılda yine öyle oluyor. 

Didem Havlioğlu: Bu sefer de klasikleşmiş olanı bozmak için 
yapıyorlar ama bunu. Ara dönemde (klasik dönem yani, “biri baş-
langıç, diğeri modern gibi düşündüm, ondan ara dönem dedim”), 
hep büyük şairler var ya! Benim özel olarak ilgilendiğim için dikka-
timi çeken, bu ara dönemde hiç kadın şair yok mesela. Tezkirelerde 
ilk önce 16. yüzyılda kadın şairler çıkıyor, sonra 18. yüzyılda 1 tane 
var, 19. yüzyılda tekrar bir patlama. Ama arada hiç yok. Acaba bu 
durumu benzer şekilde açıklayabilir miyiz? Estetik kural ve yargıla-
rın katılaşması biraz şairlerin de alanlarını kısıtlıyor gibi. 

Bahadır Sürelli: Bu acaba merkezi otoritenin güçlenmesiyle mi 
ilgili diye düşünüyorum ben. Edebiyatın, edebi formların ve türlerin 
nasıl olması gerektiğine dair ortak, genel bir algının yerleşmeye baş-
laması, makbul ve gayri makbul şairlerin (takriz ve imza gibi kabul 
metinleri ile) belirli ideolojik anlayışlarla tespiti bunda etkili olmalı.

Berat Açıl: Şiirsel merkezî otorite diyebiliriz. Yoksa 17. yüzyıl-
da merkezî otorite çok da güçlü değil aslında. Celâlî isyanları var 
vs. Şiir açısından baktığımızda bunu söylemek daha mantıklı gibi 
geliyor bana.

Esra Derya Dilek: Osmanlı edebiyatında evrensel olduğunu 
düşündüğünüz bir form/tür var mı? 

Berat Açıl: Evrenselliğini bilmem ama mesela aşka dair türleri 
ele alırsak bunlar başka kültürlerde de üretilebilecek unsurlar. Yal-
nız, Osmanlı’da üretilebildiği haliyle üretilebilir mi? Sanmıyorum. 
Günümüzde aruzla gazel yazmaya devam eden akademisyenler tanı-
yorum (60 yaş üstü). Şimdi o kadar ayrıştı ki modernle klasik. Üre-
tilmeye çalışıldığı doğru ama klasik gazel mi? Değil, aslında. Konu, 
tema bağlamında düşünülebilir evrensellik ancak. 

Didem Havlioğlu: Tematik olarak elbette bir evrensellik düşü-
nülebilir fakat dil bir engel formun/türün evrensel olabilmesi nokta-
sında. Aruzu tutturabilmek pek de mümkün değil bence. 
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“Kuramsal çerçeveyi doğrulamak için metin okunmaz, ya da 
daha doğrusu, metin feda edilmez.”

Esra Derya Dilek: Peki, modern edebi türleri Osmanlı edebiya-
tında arama meselesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Berat Açıl: Bu sadece edebiyat alanında değil genel olarak yap-
tığımız bir şey. İşte bir kitap çıkıyor, “Derrida, Arabi hakkında şunu 
söyledi, acaba çok mu beğendi?” diye sorguluyor. Böyle şeyleri sevi-
yoruz. Mutlaka bir ilgisi vardır edebiyat alanıyla da. Bunun Osmanlı 
edebiyatına çok ciddi bir katkısı var mı, emin değilim. Uğraştığımız 
metnin kendisinde ne olduğuna bakmayı tercih ediyorum ben. Baş-
ka kuramlardan yararlanacağız fakat bunu metni esnetmeden yap-
malıyız. 

Ben bir atölye yapmıştım. Tam da bu konudan hareketle ismini 
“Modern Kuramlara Divan şiirinden bakmak” koymuştum. Kuram-
la edebi metni yan yana okumak bize ne verir diye düşünmüştük. 
Öncesinde bu yaklaşıma örnek olarak da Hüsn ü Aşk’la anlatıbilimi 
ele almıştım. Okurken birbirleriyle ilişkili gibi durduklarını görmüş 
ve Hüsn ü Aşk’taki “gelenek” kavramının bir anlatıcı olduğunu dü-
şünmüştüm. Bu durum, biraz daha üstüne gidince anlatıbilime de 
bir katkı sunuyor; kuramı metne uyarlayarak değil de kuramı tadil 
ederek metinle yan yana ele aldığımızda başarılı olma ihtimali beli-
riyor. Çünkü kuramın kendisi de değer yüklü.

Didem Havlioğlu: İngiliz edebiyatından gelmiş birisi olarak is-
ter istemez benim dünyamda zaten, bir metni okumanın parçası ola-
rak vardı kuram terminolojisi. Osmanlı edebiyatı çalışmaya başla-
yınca bu durum değişmedi. Fakat hangi metin olursa olsun -İngiliz, 
Amerikan, Türk edebiyatı vs- kuramsal çerçeveyi doğrulamak için 
metin okunmaz, ya da daha doğrusu, metin feda edilmez. Bu sadece 
Osmanlı edebiyatı, Türk edebiyatı için değil herhangi başka bir dilde 
yazılmış metin için de geçerli.

Bahadır Sürelli: Ben sana İngiliz edebiyatı ekolünden bir ör-
nek vereyim o zaman. Mesela, Berna Moran bunu uygun anahtarı 
bulmak olarak açıklıyor. Uygun anahtarı bulursan kullanırsın kura-
mı. Ama diğer türlü zorlamazsın zaten. Günümüzde Divan şiirine 
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göstergebilim, yapısalcılık vb. gibi Batılı kuramlarla bakmaya hevesli 
pek çok genç araştırmacı görüyoruz. Bu türden makaleler yayım-
lanıyor da. Fakat ne yazık ki pek çoğunda, kurama hakkıyla vakıf 
olunabildiğini söylemek çok güç.  

Didem Havlioğlu: Ben çok faydalı buluyorum. Çünkü değişik 
sorular sormanı sağlıyor kuram. Kuramı uygulayabilirsin ya da uygu-
layamazsın o başka. Mesela benim için Julia Kristeva’nın “metinlera-
rasılık” kavramı çok faydalı oldu. Gerçekten Osmanlı edebiyatına çok 
oturan bir kavram. Bazı şeyleri açıklamana yarayan bir anahtar işte 
bu. Zaten Kristeva da bunu edebiyata yeni bir yaklaşım üretebilmek 
için ortaya koydu. Metinler, diğer metinler bağlamında anlamlıdır 
diyor. Dolayısıyla Kristeva’nın çıktığı yol da kendi geleneğini eleştiren 
bir açıdan olduğu için bizim işimize yarayan bir şey oldu. Böyle açı-
lımlar olabilir, işe yarayabilir ama mutlaka olacak diye de bir şey yok. 
Muğlak konuşuyor gibiyim ama sonuçta metnin kendisinin kuramı 
çağırması gerekir. Ben önce Feminist kuramı okumuştum örneğin. 
Buradan hareketle Mihrî’yi okurken kuramı direkt uygulamak yerine 
tekrar değerlendirmek gerektiğini anladım. Bir sürü Feminist kuram 
var zaten bir tane değil ama hangisini uygulasam bir tarafı olmuyor-
du. Tüm bunların dışında bir de Mihrî’nin bana öğrettiği şeyler oldu. 
Yani ben başta soruları Feminist kuram okuduğum için sorarken 
Mihri’nin bana, “hayır başka türlü bu” dediği zamanlar oldu. Bence 
metni anlamlandırmak böyle devamlı değişen, bitti gibi görünüp 
sonra tekrar başlayan bir süreç.
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Esra Derya Dilek: Konu konuyu açınca, sormak istediğim “Os-
manlı şiirini okumada kuramlar yardımcı olur mu?” sorusu büyük 
ölçüde cevaplanmış oldu. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Bahadır Sürelli: Kuram deyince aklımıza illa Feminizm, psi-
kanalitik eleştiri, Marksist okuma, anlatıbilim gelmemeli. Bunların 
dışında örneğin “imge”, “şiirsel özne”, “lirik özne” gibi önemli kav-
ramlar, şiirin işlevine dair sosyoloji temelli yaklaşımlar veya mitlere 
dair teoriler var. Barthes’ın, Derrida’nın, Foucault’nun yazdığı pek 
çok şey var. Bunlardan da faydalanmalıyız. Kuram bizde hemen 
çöpe atılan bir şey. Ben bunu biraz rahatsız edici buluyorum. Yu-
karıda saydığım teoriler daha modern döneme ait bir şey, romana 
ait bir şey olarak görülüyor sıklıkla. Klasik döneme ya da modern 
öncesi döneme bunlarla bakılamayacağı gibi bir görüş var. Halbuki 
şiire dair birçok kavram biliyoruz. Eğer meselemiz metinleri gereken 
bağlam içerisinde sağlıklı bir biçimde değerlendirebilmekse teorik 
alanda kaleme alınan malzemeyi pek tabii kullanabiliyor olmalıyız.

Berat Açıl: Kuram doğası gereği zamanüstü ve mekanüstü bir 
şey olmalı ki ona kuram denebilsin. Yani her döneme her metne 
uygulanabilir olmalıdır. Cem Dilçin’in yapısalcılığı ilk defa Divan 
şiirine uygulaması bir devrimdi ve pek çok kişi için ufuk açıcı ol-
muştu. Bir yandan da yapısalcılık kendini, olabildiğince felsefeden 
ve kuramdan uzaklaştıran bir yöntem. Beni yöntem olarak alın diyor 
birçok yapısalcı. O yüzden daha uygun gibi yapısalcılık Klasik Türk 
edebiyatına.

Bahadır Sürelli: Walter Andrews’un Deleuze ve Guattari’yi kul-
lanarak Klasik Türk şiirini okuduğu makalesi, “Yabancılaşmış Benin 
Şarkısı: Guattari, Deleuze ve Osmanlı Divan Şiirinde Özne’nin Lirik 
Kod Çözümü”, yeri geldiği zaman kuramın gayet de klasik metin-
lere, Divan şiirine uygulanabilir olduğunu gösteriyor kanımca. Öte 
yandan kurama, “Kuram-ı kerim gibi bakmayın, nerden geliyor bu 
kuram saplantısı? Biz Doğulu bir toplumuz” gözüyle bakan akade-
mik bir çevre de var.

Didem Havlioğlu: Burada asıl sorun kurama Batılı deyip bir 
kenara atmak bence. 
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Bahadır Sürelli: Kurama yaklaşım sorununun kaynağı Divan 
şiirini belli bir şekilde okumayı öğrenmemizde. Belki de klasik şerh 
yöntemini yeterli buluyoruz. Ne var ki klasik şerh, metnin tarihsel 
bağlamını, devrin sosyo-kültürel yönelimlerini çoğunlukla dışarıda 
bırakan bir yöntem. 

Berat Açıl: Usta-çırak ilişkisi var bizde. Tesmiye meselesinde 
olduğu gibi biraz da güçle ilgili bir şey kuram, sadece zekayla ilgili 
değil. Kuramı üretebilirsin fakat onu kabul ettirebilir misin?

Bahadır Sürelli: Demek istediğim şuydu: Taşradan yetişme biri 
olarak, gazeli belli bir şekilde okumayı öğrendik biz. Türkiye’deki 
pek çok öğrenci de böyle görüyor dersleri. Başka şekillerde bakma-
yı, okumayı şansın varsa sayılı okullarda, belli hocalardan görme 
imkânın olabiliyor ancak. Şair ya da gazelin sana geliş formasyonu 
belli. “Burada şiirini incelediğimiz şair mutasavvıftır” dendiği anda, 
ki bu tür yargılar bazen dersi anlatan öğretim elemanının ideolojik 
angajmanına göre değişebiliyor, şiirini incelediğiniz şaire tasavvufun 
dışından, başka türlü bakmanız mümkün olmuyor. 

Berat Açıl: Türkiye’de yazılan, kuramsal olduğunu iddia eden 
makalelere baktıkça kurama karşı olanlara hak vermiyor değilim. 
Bazen kurama o kadar kendini bırakıyor ki bunları yazan, bazen çok 
iyi bildiği edebiyattan da uzaklaşıyor. Kuram hakkında bilgi sahibi 
olmayan ama edebiyatı iyi bilen kimselerin bunları görünce kuram-
dan uzak durması garip değil. 

“Usta-çırak ilişkisi gibi, bir şekilde geleneği hıfz ede ede öğ-
reniliyor şairlik.”

Esra Derya Dilek: Osmanlı edebiyatının dilini hem Osmanlı-
canın ne olduğu hem de Osmanlı diliyle edebiyatının dili arasındaki 
ilişki bağlamında nasıl tanımlarsınız?

Berat Açıl: Bir dil ile o dilin edebiyattaki hali, doğası gereği 
birbirinden farklı olacaktır elbette. Edebiyat deyince daha estetik 
bir şeyden bahsediyor olacağız. Osmanlının dili en temelde teknik 
açıdan bakarsak Batı Türkçesidir, Doğu Türkçesinden ziyade. 15-16. 
yüzyıla kadar Rumeli ağzının etkisinin görüldüğü, gittikçe bu etki-
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nin azalarak Arapça ve Farsçanın etkisinin yoğunlaştığı söylenebilir. 
Farsça şiirlerle rekabet için gelişiyor. 

Bahadır Sürelli: “Osmanlıca neydi, Osmanlı şiirinin dili ney-
di?” tartışması beni aşar ama dil meselesinin beni düşündüren tarafı 
Osmanlı şiir dilinin ne kadar insan tarafından anlaşıldığı. Genel ka-
nının aksine Osmanlı şiirinin az sayıdaki eğitimli kesim tarafından 
anlaşıldığını düşünmüyorum. Anadolu’nun her tarafında şair olması 
bunun bir göstergesi. 

Didem Havlioğlu: Özel bir dil olup olmadığını düşünürken 
“nasıl şair olunuyordu” sorusunu sorsak? Belli bir kurumsal eğitimin 
olmadığını görünce ve şairlerin klasik bir eğitimden geçmediklerini 
anlayınca, Osmanlıcanın sadece belli bir kesim tarafından konu-
şulan bir dil olmadığı ortaya çıkar. Usta-çırak ilişkisiyle öğrenilen, 
geleneksel bir zanaat şairlik. Dolayısıyla düşünülenden daha yaygın 
bir dili kullanıyor olmalılar. Buna sadece bir dil olarak değil, şiir dili 
olarak baktığımızda elbette öğrenilen bazı şeylerin, geleneksel deyiş-
lerin olacağını düşünebiliriz..

Bahadır Sürelli: Tamamen sözlü kültür. Necâtî’nin, Nâilî ve 
Neşâtî ile aynı dilden söylemediklerini biliyoruz tabii.

Berat Açıl: Şairlik için belirli kurumların olmayışı belli kural 
ve kalıpların olmadığını göstermiyor. Şairlerin %90-95’inin medre-
se eğitiminden geçmiş oldukları tahmin edilebilir. Mutlaka Arapça, 
Farsça biliyor olmaları bu medrese eğitiminden kaynaklanıyor. Ka-
dılığa, kazaskerliğe kadar yükselebilmeleri yine medrese çıkışlı ol-
malarının bir getirisi. Cemal Kurnaz’ın nazire için “şair yetiştirme 
okulu” dediğini hatırlamakta fayda var. Usta-çırak ilişkisi gibi, bir 
şekilde geleneği hıfz ede ede öğreniliyor şairlik.

Didem Havlioğlu: Medrese eğitimi almayan çok iyi şairler var-
ken şairliği medreseye bağlamak ne kadar doğru? Belki de şöyle dü-
şünmek lazım: Medrese eğitimi almış birinin şiirle ilgilenmesi bek-
lendik bir şeyken şair olmak için illa medreseli olmak gerekmiyor. 
Başka yollar da var demek ki. Zâtî gibi, Şeyh Gâlib gibi. 

Berat Açıl: Şeyh Gâlib’in bu bağlamda medrese eğitimine ihti-
yacı yok. 
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Didem Havlioğlu: Bu örneklerden de hareketle şairliği gele-
neksel bir şey olarak kabul etmek gerekiyor belki. Böylelikle dilin de 
daha organik, daha hayatla bağlantılı olduğunu düşünebiliriz. 

Berat Açıl: Sen, Şeyh Gâlib dediğinde ben tam bunu örnek 
verecektim ama kadınların konaklardaki şiir sohbetlerine iştirakı 
medreseye ihtiyaç bırakmıyor zaten. Konakta medreseye gidemeyi-
şin boşluğunu dolduracak bir eğitim alıyor kadınlar. 

Didem Havlioğlu: Birçok şairin Mevlevi olması da çok ilginç 
değil mi? Tarikatların ne derece etkisi var şiire, şiir diline bu da dü-
şünülmeli. Çünkü tarikatların içinde de başka türlü bir eğitim var.

Berat Açıl: Dönem dönem değişiyor. 17. yüzyılda Halvetîler, 
18. yüzyılda Mevlevîler, 19. yüzyılda Kâdirîler artıyor. Belli yüzyıl-
larda belli tarikatler öne çıkıyor. Belki yüzyıllar ve bu yüzyıllarda öne 
çıkan tarikatlar üzerinden okuma yapmak lazım. 

Esra Derya Dilek: Osmanlı şiirinin apolitik olup olmama du-
rumunu sorgulamaya geçebiliriz buradan: Divan şiiri ne kadar apo-
litik? (Politikliği hem iktidarla ilişkisi hem de toplumsal, sosyo-kül-
türel olaylarla etkileşimi bağlamında düşünerek)

Bahadır Sürelli: Apolitik olamaz bu şiir, mümkün değil. Ne-
dim neden mesnevi yazmadı da şarkı yazdı? Bunun arkasında çok 
önemli bir sosyo-kültürel değişim olmalı. Tahminen yani, ben bunu 
tespit ettim kesin böyle bir şey var diye söylemiyorum. 16. yüzyılda 
adamlar harıl harıl mesnevi yazarken 18. yüzyılda böyle bir şeyin 
olmadığını görüyorsunuz. Şarkı yazılıyor, farklı temalarda gazeller 
yazılıyor, biyografik veya “ben merkezli” metinler kaleme alınıyor. 
Bunun arkasında ciddi toplumsal değişimler olmalı. Dönemin siyasi 
ya da ekonomik hareketleriyle ilgisi olmalı bunun. 

Didem Havlioğlu: Bir gazel ya da masum bir aşk şiiri bile apo-
litik olamaz. Ancak apolitik derken neyi kastettiğimizi belirtmemiz 
lazım. Şiirin politiğini kendisinden tespit ve takip edebiliyorsunuz, 
işin ilginç tarafı bu bence. Bu durum şiirin arka planını, işlevini or-
taya çıkarıyor. Yani mesela şairlerin kime mersiye yazdığı/yazmadığı 
ya da yazarsa ne gibi sonuçlarla karşılaşabileceğini, bu sonuçları göze 
alıp almadığını çıkarabiliyorsunuz. İşte Yahya Bey (Taşlıcalı Yahya), 
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Şehzade Mustafa mersiyesini yazdığında sonuçlarını biliyordu. Şair 
bunu yazarken aldığı riskin çok farkında. O yüzden dili çok rahat… 
Safını belirliyor ve hiçbir şey saklamıyor. Yazdığı şiirden dolayı evi 
yakılan, idam edilen, ya da en basiti, yanlış yerde bulunduğu için 
tarih sayfalarında yer almayan şairler var. Bu yüzden şiirin tabii ki 
politik tarafı var. 

Bahadır Sürelli: Bunlar zaten çok belirgin örnekler ama bunla-
rın dışında da şeyler var. Ben diyorum ki gayet apolitik görünen, gayet 
lirik görünen şiirde de bunu bulabiliriz. Daha çok tahmin ediyorum 
aslında, buna dair soru işaretleri oluşuyor kafamda. Adorno’nun lirik 
şiirde ideolojiyi tespit ettiği önemli bir makalesi vardır. Biraz da onun 
etkisiyle sanıyorum, şair o günün taze siyasi olaylarından bahsetme-
den fakat estetik duruşunu kendinden öncekilere göre çok da fark-
lılaştıran bir hareket yapabilir. Bu hareketi siyasal otoriteye değil de 
daha başka yerleşik kültürel kurumlara yönelik olabilir. Cinsel içerikli 
metinleri böyle görüyorum daha çok. Sünbülzâde Vehbî çalıştığım 
için söyleyebilirim, bu adam (ya da Sâbit) başka türlü metinler yaza-
madıkları için yazmadılar Şevkengîz, Berbernâme ya da Derenâme 
gibi metinleri. Bence Bosnalı Sâbit de Enderunlu Fâzıl da çok başarılı 
şairler ama edebiyat tarihlerine baktığımızda, bu adamların ahlak-
larının zayıflığından, tıynetlerinin bozukluğundan dolayı dönemin 
şiir estetiğine uygun eserler veremediğinden bahsediliyor. Bunun, 
poetik anlamda özellikle yapılan bir tersine hareket olduğunu düşü-
nüyorum. Bunlara bakınca dönemin padişahı ya da veziriazamıyla 
ilgili somut bir şey görmüyoruz ama bu şairlerin kendinden önceki 
ve hemen yanı başlarında tasavvufi şiir yazan şairlerden farklı estetik 
anlayışları var. Ve biz ikisine de Divan şiiri diyoruz, ikisini de apoli-
tik olarak değerlendiriyoruz. Asıl söylemek istediğim şey şu: Bosnalı 
Sâbit başarılı bir Divan şairi olmadığından Berbernâme’yi yazmış de-
ğil, bu şair poetik duruşunu özellikle böyle belirliyor bana göre. 

Berat Açıl: Dönemin toplumsal, tarihi şartlarının şiir üzerin-
deki etkisi bu. 

Bahadır Sürelli: Politik dememin nedeni de o! Şeyh Galib’in 
ve Enderunlu Fâzıl’ın sarayla ilişkisi birbirinden farklı. Ya da taşrada 
yaşayanın, Hayâlî örneğinde olduğu gibi, ya da Sünnî olmayan bir 
şairin daha başka estetik kodları vardı muhtemelen. 
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Berat Açıl: Şeyh Galib’in 
yüzyılın sonunda yazdığına dik-
kat etmek gerekir. Çünkü yüzyılın 
başı ve ortası ile sonunda toplum-
sal şartlar çok farklı. 18. yüzyılın 
bütün dünyada “prosperity çağı” 
(refah çağı) olduğu söylenir. Her 
tarafta refah var. Bu refah şiire 
de yansıyor. Sanat olarak düşün-
düğümüzde belki Osmanlı’nın 
zirve çağıdır 18. yüzyıl. Şiirde 17. 
yüzyıla göre o kadar yüksek ol-
mayabilir ama konusal birtakım 
yenilikler söz konusu. Ben bunu 
politikten ziyade toplumsal fark-
lılaşmaya bağlıyorum.

Bahadır Sürelli: Ama o toplumsal farklılaşmayı yaratan da yine 
iktidarın kendisi, Lale devri dediğimiz şey, III. Ahmet saltanatı ya 
da veziriazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa ile sınırlandırıyoruz. 
Demek ki iktidarla yakından ilişkili bu refah çağı. Politik, politik ol-
masa bile mutlaka toplumsal bir şeylerin çıkacağını düşünüyorum 
ben şiirdeki bu estetik farklılıkların altından.

Berat Açıl: İlla böyle bir şey aramak kuram tartışmasındaki 
zorlamalar gibi olur. Doğası gereği bütün eylemler, dolayısıyla şiirin 
kendisi de politiktir fakat altındaki politika nedir diye mutlaka ara-
mak biraz fazla olur gibi geliyor bana. 

Esra Derya Dilek: Osmanlı edebiyatında/şiirinde toplumsal 
cinsiyet okunabiliyor mu?

Bahadır Sürelli: Kadın sesi var mı Osmanlı şiirinde?

Didem Havlioğlu: Erkek sesi var mı diye başlasak! Cinsiyeti var 
mı diye sormak daha doğru aslında. Şair kadınsa şiirinde kadın sesi 
olacak, erkekse erkek sesi olacak diye bir şey yok. Zaten Osmanlı’da 
kadınsılığın ve erkeksiliğin ne olduğu konusunda bilgimiz çok az. 

Şu ana kadar tespit edilmiş olan, sevgilinin cinsiyetsizliği. Ama 
işin bir de şair tarafı var. Benim şimdiye kadar edindiğim kanaat şairin 
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de cinsiyetsizliği yönünde. En azından cinsiyet algısının karmaşık ve 
çok değişken olması bakımından bir müphemlik olduğu söylenebilir. 

Bahadır Sürelli: Bir sürü müstehcen metin var.

Berat Açıl: Müstehcenliği nasıl bağladık buraya?

Bahadır Sürelli: Cinsiyeti yok dedi Didem ama var, müstehcen 
metinler bunu gösteriyor. Adam fiili aktivitesini anlatıyor, nasıl cin-
siyetsiz diyebiliriz.

Didem Havlioğlu: Bu metinlerden hareketle cinsiyet mesele-
sini çalışmak ve tartışmak yanıltıcı olur. Çünkü bu metinler bugün 
anladığımız anlamda cinsiyetçi, kadın erkek modellerini destekliyor. 
Osmanlı şiirinde daha genel geçer olan, cinsiyeti müphem olan şair 
bana göre. Ve şairin ya da sevgilinin cinsiyetinin değişkenliği bu-
günkü kadar dikkat çeken, rahatsızlık veren bir şey değil Osmanlı’da. 
Bence bu çok önemli bir nokta. Ne zaman belli ediyor şair erkek ol-
duğunu, diye düşünelim. Çok nadir olarak erkek kimliğiyle ortaya 
çıkar şair. Bir kere geleneksel olarak kadın sevgili zaten estetik ola-
rak güzel ya da değerli sayılmıyor. Buna benzer olarak şair de erkek 
kimliği ya da sesini vurgulamıyor şiirde. Kadın ya da erkek olmak 
mesele değil gibi şair için. Bu da çok ilginç geliyor bana. Buradan 
bakınca bizim önemsediğimiz kadın, erkek, homoseksüel vs. kalıp-
larının çok modern kavramlar ve endişeler olduğunu tekrar tekrar 
fark ediyorum. 

Berat Açıl: Şiirin estetik bir yaratım olduğunun bizden çok 
daha farkındalar çünkü. Şair de, okur da durumun farkında. Şiirde 
âşık ve mâşuk olduğunun ve bunların cinsiyetlerinin çok da önemli 
olmadığını biliyorlar. Müstehcen örnekler de bu durumu bozmuyor. 
Baştan beri kuram deyip duruyoruz ama hiçbirimiz tartışmıyoruz; 
mahlas diye bir şey var bu şiirde. Yani anlatıbilimdeki anlatıcı olarak 
düşünebiliriz bunu. Şair ve anlatıcıyı birbirinden ayıralım. Neden 
ayırmıyoruz? 

Bahadır Sürelli: Aslında ayırıyoruz. Lirik özne dediğim şey bu 
benim zaten. Büyük bir metinler yumağından bahsediyoruz. Klasik 
Türk edebiyatıyla ilgili bir iddiada bulunduğumuzda mutlaka aksi bir 
örnek bulunur. O yüzden lirik şiir için böyle olduğunu söyleyebiliriz. 
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Berat Açıl: Bu başka bir tartışmanın konusu ama Osmanlı’da 
lirik şiir var mı ki? Lirik şiir yok ki! 

“Osmanlı şiirinin kültür dünyasına giremediğin bir eğitim 
söz konusu.”

Esra Derya Dilek: Divan şiiri nasıl öğretilmeli? Divan şiiri öğ-
retiminde ortak bir yöntem mümkün mü?

Didem Havlioğlu: Eğitim öğrenci odaklı olmalı. Dersin amacı, 
öğrencinin buradan çıktığında ne bilmesini istediğimize göre deği-
şir. Türkiye’de okuyan Türk Dili ve Edebiyatı lisans öğrencisi olarak 
düşünürsek, öğrencinin önüne çıkan ilk zorluk dil, sonra onu çevre-
leyen kültür ve sosyal kodlar oluyor. Tümdengelim yöntemiyle önce 
yabancısı oldukları bu kültürle tanıştırmak lazım öğrencileri. Ken-
di yöntemimizden örnek verebilirim. Öncelikle İslami Edebiyatlar 
dersi veriyoruz biz burada. Bir taraftan Osmanlıca öğrenirken diğer 
taraftan da Osmanlı edebiyatına kaynaklık eden bazı temel metinleri 
görüyorlar. Binbir Gece Masalları, Şehnâme, Mantıku’t-tayr, Mesnevi 
gibi. Hepsini ezbere bilmesi gerekmiyor ama ana hatlarıyla bilmeli. 
Doğrudan işe bir gazelin bir beytinde ne dendiğini açıklamak yerine 
böyle şekilde adım atmak daha yararlı. Sadece Osmanlı değil Arap, 
Fars, Urdu yani Osmanlı şiirinin beslendiği kaynaklar neyse, bunlar 
tanıtılarak Osmanlının kültür dünyasına yaklaştırılmalı öğrenciler. 
Kuran-ı Kerim, hadis-i şerif de bu kaynaklardan elbette. İslami de-
yince kültürel bir şeyden bahsettiğimizi vurguluyoruz, öğrencinin 
pek çok İslam olduğunu görmesi ve anlaması lazım. 3. sınıftan iti-
baren de şiirin zanaatini odağa alan ciddi bir yakın okumaya, ana-
lize başlıyorlar. Bu yaklaşımda bir tür öğretilmek istenirse, örneğin, 
kaside için konuşacak olursak, “himâye” kavramının ne olduğunu, 
nasıl işlediğini bilmeli öğrenci. Bundan sonra kaside beyitlerini an-
latmaya, açıklamaya geçmeli. 

Bahadır Sürelli: Kültür tarihi öğretilmeli ama Didem’in bah-
settiği şey, yani tüm bu kaynakları okuması çok mümkün değil bir 
lisans öğrencisinin, diğer ders yükü ve sorumluluklarının yanında. 
Bu kadar büyük bir külliyatı okumasını bekleyemeyiz, kaldı ki şii-
rin arkasında yatan estetiği algılayamadıktan sonra okumasa da olur 
bence. Divan şiirinde klasik yöntem dönemsel olarak, kanonik şair-
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leri öğretmektir benim bildiğim. Daha sosyo-kültürel bir düzlemde 
vermek lazım dersleri. Didem’in söylediğine ek olarak, biz patronaj 
öğrenmedik mesela. Benim gördüğüm, bildiğim üniversitelerde 
(pek çok devlet üniversitesinde olduğu gibi) durum bu. Öğrencilere 
himaye kavramından bahsedilmeden nazım biçimi bağlamında öğ-
retiliyor kaside. En azından ben böyle bir eğitimden geçtim. Böyle 
bir öğretimde insanın aklında kaside türü “kendi çıkarını en çok dü-
şünen menfaatçilerin” yazdığı şiir olarak kalıyor ya da öyle algılana-
rak hor görülüyor. Düşünemiyorsun ki bu şair, müellif kendi kitabını 
basıp telif alma şansı yoksa neyle geçinecek. Osmanlı şiirinin kültür 
dünyasına giremediğin bir eğitim söz konusu yani. 

Berat Açıl: Zaten bütün bu külliyatı okuyamaz, okumasını da 
beklemiyoruz. Bu dersler Osmanlı dersi değil. Yöntem olarak Os-
manlıyı anlayabilmek için bir nevi harita sunmaya çalışıyoruz. Tari-
hi, kültürel, dini vs Osmanlıyı çevreleyen öğeleri genel olarak göste-
ren bir harita. Öğrencinin zihnine bunu oturtmak için.

Esra Derya Dilek: Osmanlı edebiyatını analiz için başka disip-
linlerden nasıl yararlanılabilir?

Bahadır Sürelli: Yukarıda bahsettiğim sosyo-kültürel düzle-
min içinde düşünüyorum ben. Tarih, Osmanlı mimarisi, sanat tari-
hi, müzik, minyatür ve minyatürün felsefesini... Bunları edebiyat ve 
şiirle birlikte bilmenin, değerlendirebilmenin önemini vurgulamak 
istiyorum. 

Berat Açıl: Sadece edebiyat işlenmemeli. Bunun yanında diğer 
disiplinlerden yararlanılmalı, özellikle tarih, tasavvuf, belki ilahiya-
tın belli alanları... İnterdisipliner olmanın tehlikelerini de göz ardı 
etmemeli. Disiplinin kendisini (edebiyatı) kaybetmeden diğer disip-
linlerden yararlanmak gerekiyor.

Esra Derya Dilek: Yurt dışında Klasik Türk edebiyatı çalışılır mı?

Didem Havlioğlu: Niye çalışılmasın. Elbette Türk edebiyatının 
merkezi Türkiye olacak, bu tartışmasız bir şey ama bu alan bir bi-
lim dalı ise her yerde çalışılabilir. Zaten yüksek lisans ya da doktora 
düzeyinden bahsediyorsak alanında yeterli olan hocayı bulduktan 
sonra yerin önemi yok.
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Berat Açıl: Çalışılamaz diyenlerin argümanlarını şöyle sırala-
yabiliriz. Öncelikle “Türk Dili ve Edebiyatı”ndan bahsediyoruz. Bu, 
Sosyoloji, Psikoloji, Tarih gibi evrensel olma iddiasındaki bölümler 
gibi değil. Alan evrensel bir bilim dalı olarak görülmüyor. Bizim ala-
nımızda temelde edisyon-kritik yapıldığı için “Bütün kaynaklar bur-
da, yurt dışına gidip ne yapacaksınız” mantığı var. Haklı mı? Hayır. 
Global bir dünyadayız ve bilgiye her yerden erişim mümkün günü-
müzde. Bir başka argüman da yurt dışındaki hocaların Osmanlıca 
bilmediği yönündedir ki benim tecrübem bu yönde değil. 

Didem Havlioğlu: Çok ciddi bir dil çalışması gerekiyor. Dil bil-
mek bu işin temeli, bilmeden olmaz. Bir de şunu unutmamak lazım. 
Yurt dışı derken hep yabancı hocalar aklımıza geliyor. Artık öyle bir 
dönemdeyiz ki, yurt dışında Türk hocalar yabancı öğrencileri eği-
tiyor. Elbette burdakinden farklı bir eğitim söz konusu. Bu yoldan 
geçmiş biri olarak, orada hoca-çırak/öğrenci gibi çok geleneksel bir 
eğitim verildiğini söyleyebilirim. Hocayla birebir ders yapılması 
bağlamında tipik bir Osmanlı eğitimi denebilir. Öğrenci az çünkü, 
dar bir alan. Buradaki eğitimle yurt dışındakinin farklılığını çeşitli-
lik olarak görüyorum ben. İkinci hatta üçüncü bir dil biliyor olmak 
önemli, bu çalışma için. Burada ve yurt dışında yapılan çalışmalar, 
birbirini olumsuzlamıyor, tamamlıyor ve her biri yaptığı farklı kat-
kılarla değerli.
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çent ünvanı ile çalışmalarını sürdürdü. 2012 yılından itibaren ise 
Mardin Artuklu Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü’nde bölüm başkanı 
olarak çalışmalarını sürdürdü. 2015 sonbaharında Kayseri AGÜ, İn-
san ve Toplum Bilimler Fakültesi dekanı olarak görev alacak olan 
Cindoğlu, Türkiye’de toplumsal cinsiyet, çalışma sosyolojisi, cinsel-
lik, kadının toplumdaki yeri düzleminde konulara odaklanan çeşitli 
projelerin yürütücülüğünü üstlendi. Dilek Cindoğlu’nun akademi-
deki başlıca ilgi alanları şöyledir: Çalışma sosyolojisi, göç, internet 
sosyolojisi, siyaset sosyolojisi, sosyal tabakalaşma, cinsellik sosyolo-
jisi ve gündelik hayat sosyolojisi.

Türkiye’de ve dünyada akademiye dair çeşitli konularda gö-
rüşünüzü almadan önce idealinizdeki akademinin tanımını size 
sormak istiyorum. “Akademi” kavramı sizin için neyi ifade ediyor?

Aslında son derece basit bir tanımı var. Akademi, tıptan edebi-
yata; sosyolojiden matematiğe her alanda bilginin üretildiği ve bilgi-
nin bir sonraki nesle aktarıldığı yer. 

Sosyal bilimler alanındaki çalışmalarda yanlış okuma riskinin 
ve kişisel yönelimlerin etkisinin silinmesi olası mı? Başka bir deyiş-
le, bir sosyal bilimcinin objektifliğinden ne kertede söz edilebilir?

Sorunun içerisinde birkaç soru var. Birincisi o akademik alanın 
içindeki insanların birbirlerinin metnini, metnin niyetinden başka bir 
şekilde okuma ihtimalleri var mı diyorsun. Bence yok, ama bir açıdan 
haklısın; alanın dışından birisi o metni okuduğunda dünyayı algılama 
perspektifi neyse veya kendi alan bilgisi neyse o metni o dilin süzge-
cinden okuyacak doğal olarak. Yani metin kendi başına konuşur mu? 
Edebi metinler konuşur. Akademik metinler ise kendi alanının içinde-
ki insanlara konuşur diye düşünüyorum. Dolayısıyla böyle bir risk yok. 

Her yeni okuma metnin yeniden üretilmesi anlamına da ge-
liyor. Bu çerçevede akademik çalışmalarınızda metnin söylemek 
istediklerinin dışına çıktığınıza dair bir kaygı taşıyor musunuz?

Başkalarının çalışmalarını okurken bu tip bir anksiyetem yok; 
ama kendim, bilgisayarımın başına geçip yazarken var. Yani yazar-
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ken bu metni okuyacak olan insanlar kimler olacak, daha doğrusu 
okuyucular hangi gözlükle metni okuyacak ve okuduğunda benim 
çalışmamda ifade etmek istediğim argümanı anlayabilecekler mi, 
anlatabilecek miyim diye bir endişem hep var. Demek istediğim, 
hep çalışmamdaki mevzuyu düz, açık biçimde anlatabiliyor muyum 
kaygısı ile yazıyorum. Tabii, bu kaygı alanın içinden insanların okur 
olması durumunda yatışıyor çünkü alanın içindekiler o jargona, 
terminolojiye, tartışmalara hâkim oluyor. Dolayısıyla zaten anlaşı-
yor ve anlaşılıyorsunuz. Aslında sosyolojide yazdığım için bunu hep 
düşünmüşümdür. Mesela fizik profesörü olsam yazarken hiç endişe 
etmem. Neden etmem? Çünkü zaten belli bir dille, anahtar kelime-
lerle, kavramlarla konuşuyor olurdum. Işığın nasıl parçalandığını 
anlatırken, ışığın nasıl parçalandığını anlatıyor olurdum o kadar. 
Öte yandan özellikle kadın çalışmalarında ya da sosyolojide iş ya-
parken, herkes sosyoloji dilini anlayabileceğini zannediyor. Herkes 
fiziği anlayabileceğini zannetmiyor. Böylelikle ürettiğin metnin, asıl 
hedefin olan kitleden daha geniş kitlelere ulaşması ve dolayısıyla 
yanlış anlaşılma veya anlattığından daha dar kapsamda anlaşılma 
ihtimali hep var. Yani biraz da alanla ilgili bir durum. Genel olarak 
bilimde bilim insanları, bilim insanları ile konuşur. Popüler metin-
ler ise ayrı. Fen bilimlerinde de popüler bir metin yazılabilir, sosyal 
bilimlerde de... Kısaca bilimsel metinlerde biraz daha düşünerek 
yazmak gerekiyor.

 Üniversitelerin sosyal bilimler özelinde izlediği politikaları 
nasıl değerlendiriyorsunuz? Çalışmalara yeterli kaynak sağlanıyor 
mu? Akademisyenlerin cephesinde bu konuda ne gibi yaptırımlara 
gereksinim duyuluyor?

Üniversitelerin tek tek sosyal bilimler konusunda bir politikası 
olduğunu düşünmüyorum; ama kaynaklar açısından devlet politi-
kası olarak 2006’dan beri Tübitak’ın sosyal bilimlere sağladığı fon-
lar var ki, bunların çok az kullanıldığını herkes söylüyor. Tübitak da 
söylüyor, ben de söylüyorum. Yani sosyal bilim denen şey, masada 
oturup yapılacak bir şey değil. Alanda olman gerekiyor. Alanda ol-
mak lâzım. Bu alan çalışması edebiyat külliyatını devirmek de ola-
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bilir, düzinelerce film izlemek de olabilir, mülakatlar yapmak, odak 
gruplar yapmak, saha çalışması ya da anket yapmak da olabilir. Ala-
na çıkmadan fildişi kulelerimizde akademik bilgi üretilebileceğine 
dair ciddi kuşkularım var.

Kaynaklara dönecek olursak, mesela Avrupa’da da, Amerika’da 
da Tübitak muadili kurumların burslarına ulaşmak çok zor. Çok az 
fon var ve çok fazla rekabet var. Buna karşılık Türkiye’de hiç bu kadar 
rekabetçi bir ortam yok aslında. Bununla birlikte, insani ve sosyal 
bilimlerdeki yüksek lisans eğitimimiz bize akademik işleri projelen-
dirmede yeterli donanımı vermiyor. Sonuç, var olan fonları kullana-
mıyoruz. Tübitak defalarca kez bunu söylüyor. Araştırma fonlarının 
kullanımı yaygın değil. Paradoksal bir durum bu aslında. Türkiye’de 
sosyal bilimler hem çok cılız, çok az üretim var; ama bunun sebebi 
araştırma fonlarının azlığı değil, eğitimin zayıflığı diye düşünüyo-
rum. Genç akademisyenleri araştırmalarını projelendirme teknikle-
ri noktasında düşünmeye sevk edecek şekilde eğitemediğimizi dü-
şünüyorum. Akademik üretimin nasıl bir süreç olduğunu usta-çırak 
ilişkisi yoluyla öğreniyorsun. Araştırma yapan hocalarının olması 
lazım. Öbür türlü haftada iki-üç saat sadece derste bir etkileşim olu-
yor, bu da yetmiyor. Özellikle yüksek lisans ve doktora çalışmaları 
sürecinde öğretim üyeleri ile genç akademisyenlerin daha etkin ile-
tişiminin olduğu akademik platformlar gerekiyor.

“Bir akademisyenin hissettiği baskı Batı’da ne kadar ürettiği 
ve ne kadar öğrenci çekebildiği üzerinden hissedilirken; bizdeki 
baskı söylediğin söz üzerinden gerçekleşiyor.”

Akademi-iktidar ilişkisi bağlamında Türkiye’de ve yurt dışın-
daki diğer üniversitelerde her türlü güç odağının dayatımından 
uzak, demokratik, özgürleşmiş bir alana rastlamak mümkün mü? 
Üniversitelerin özerkleşmesi noktasında ne yapılabilir? 

Bugünkü dünyada böyle bir alan bence imkânsız. Batı’ya git-
tikçe iktidar ilişkileri daha sofistike; komplike oluyor. Bu tarafa gel-
dikçe daha kolay izlenebilen, daha kolay görülebilen bir hâle geli-
yor. Yani iktidar ilişkileri daha az karmaşık, basit bir tonda… Kısaca 
daha kolay gözlemlenebiliyor. Ne olursa olsun, her şeye rağmen, sa-
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hiden, ciddi akademik çalışmalar yapmak isteyen insanlara, zor da 
olsa her zaman yer var diye düşünüyorum. Bu zamana kadarki aka-
demik birikimim ışığında Batı ile Doğu arasında akademik üretimin 
denetiminde farklılıklar olduğunu gözlemlediğimi ifade edebilirim. 
Batı’nın akademisyenleri disipline ettiği metotlar, yani akademik 
üretim sürecinin denetimi üzerinden konuşuyorum, bizdekine kı-
yasla daha farklı seyrediyor. Bizde genellikle hep içerik açısından bir 
denetim söz konusu oldu. Yani ne yazdığın, ne söylediğin doğrultu-
sunda bir denetleme var. Batı’daki denetim ise kaç makale yazdığın, 
makalenin kaç atıf aldığı, kaç kitabının olduğu, ne kadar fon getirdi-
ğin üzerinden gerçekleşiyor. Yani orada içerik değil, daha çok pazar 
ilişkileri ya da o üniversitenin kaç öğrenci çekebildiği üzerinden bir 
denetleme hâkim. Bizde ise tabii sözden korkan bir toplum olduğu-
muz için sözün kontrolü üzerinden bir denetleme ortaya çıkıyor. Bir 
akademisyenin hissettiği baskı Batı’da ne kadar ürettiği ve ne kadar 
öğrenci çekebildiği üzerinden hissedilirken; bizdeki baskı söylediğin 
söz üzerinden gerçekleşiyor. 

Akademik üretimin denetiminde Batı formatını benimseyen 
Türkiye’deki okulların yaptırımlarını mâkul karşılıyor musunuz? 
Üretimin denetimindeki ayrışma alanlar arasında üretimin nasıl 
gerçekleştiği ile ilişkilendirilebilir mi? 

Akademide üretim önemli. Daha önce ifade ettiğim gibi Batı’da 
bu çok daha sofistike, daha çok boyutlu iken; Türkiye’ye gelinceye 
değin artık suyunun suyu çıkmış; basitleşmiş, kolay ölçülebilen, her-
kesi aynı skalada değerlendirebilen bir hâle geliyor. Fikrin kendisine 
itirazım yok. En başta ne dedik, akademi bilgi üretilen bir yer. Bilgi 
üretmiyorsan sen aktaransın, akademisyen değilsin. Nokta! Üret-
tiğin bilginin hangi formlarda, hangi şekillerde, nerelerde yayınla-
nacağı ve öteki çalışmaların içinde nerede olduğunun değerlendi-
rilmesi önemli. Ürettiğin fikir ya da yapıtın tartışmaya açık olması 
lâzım. Bilim dediğin şey böyle gelişiyor. Sen bir şey söylüyorsun, seni 
okuyan başka birileri onun üzerine başka bir şeyler söylüyor, onun 
üzerine başka birileri başka şeyler söylüyor. Yani bilgi üretimi de-
diğimiz şey kümülatif bir süreç. Bu sürecin içine girmeden de ben 
akademisyenim diyemezsin. Hiç kimsenin okumadığı dergilerde 
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yazı yazarak, bir ömür boyu yazdıklarının atıf almadığı bir dünyada 
yaşıyorsan, hangi akademik pozisyonlarda olursan ol -doçent, ya da 
profesör- yine bilim insanı olma ihtimaline soru işareti ile bakarlar. 

Öte yandan bilgi üretimi ile domates üretimi arasında kuşkusuz 
fark vardır. Birinde yüz metrekareden her sene alabileceğiniz doma-
tes miktarı az çok bellidir; ama akademik üretim öyle değil. Bilimsel 
bilgi üretim sürecini çok önemsiyorum. Burada ne söz, ne de biçim 
üzerinde bir baskı olmaması gerekir diye düşünüyorum. Ayrıca her 
alanda bilgi üretimi de farklı. Her alandaki çıktıların sayısı farklı. İki 
farklı alanı kıyasladığımızda, şu anda sayısal değerleri tam hatırlaya-
masam da önceden baktığım bir çalışmanın bulgularına göre, en iyi 
Amerikan üniversiteleri içinde mühendislikte ortalama beş makale çı-
karan bir akademisyen; sosyolojide yılda yarım makale üretiyor; yani 
iki yılda bir makale üretiyor. Bu sebeple bize geldiğinde iş değişiyor; 
suyunun suyu çıkmış, basitleştirilmiş beklentilere dönüşüyor diyo-
rum. Akademik üretim meselesine çok daha ince ayar bakmak lâzım. 
Neticede üretim olmadan, yani akademik sürece katılmadan sadece 
köşende oturup kimsenin okumadığı yazıları yazıp kimsenin okuma-
dığı dergilerde basarsan akademisyen olma durumu ortadan kalkıyor 
bence. O zaman aktaran insan oluyorsun, akademisyen değil.

Tekrar fen bilimlerine referansla konuşacak olursak, bir bilim 
insanı ışığın parçalanması üzerine çalışırken “Işığı parçalarsam var 
olan bütün ampul şirketleri iflas edebilir”i nasıl düşünmek zorunda 
değilse, aynı şekilde sosyal bilimlerde de bir yazıyı yazarken bunun 
olası etkilerini düşünmeden iş yapabildiğin zaman zaten bilim ya-
pabiliyorsun. Bu sebeple özerklik yani yazdığın meselenin akademi 
içinde özgür biçimde tartışılması olmadan bilim olmaz. 

Akademik üretimden söz etmişken bir çalışmanın yayına ha-
zırlanma sürecinde de alanlar arasında fark olduğunu düşünüyo-
rum. Sayısal bilimlerde yayınlar genellikle çok yazarlı iken; sosyal 
ve insani bilimlerde -projeler hâricinde- genellikle bireysel bir ça-
lışmanın ürünü olarak ortaya konuluyor. Bu ayrışma hakkında ne 
düşünüyorsunuz? 

 Çok yazarlı çalışmaların sosyal bilimlerdeki yaygınlığı konusun-
da söylediklerine birkaç yerden itirazım var. Ben sosyal bilimlerde de 
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trendin ya da iyi sosyal bilimin grup çalışması ile olduğunu düşü-
nenlerdenim. Benim yazılarıma bakarsan pek çoğu bu doğrultuda-
dır. Muhakkak ortak yazarlarım vardır. Özellikle iyi bir iş yapıyorsan, 
gerek sosyal, gerek fen bilimlerinde bilimsel bilginin takım çalışması 
ile üretilebileceğini düşünüyorum. Sosyal bilimlerde bu yıldız sosyal 
bilimci meselesinin artık sonunun geldiği kanısındayım. Bilgi üreti-
minin bir takım işi olduğunu düşünüyorum. Farklı akademik disip-
linlerden, farklı cinsiyetlerden, farklı yaş gruplarından akademisyen-
lerin içinde olduğu bir takımın iyi bilgi üretebildiğini düşünüyorum. 
Kendi çalışmalarımda da şimdiye kadar hep bu yolu izledim. 

Üniversitelerde çoğulcu bir ortamın oluşması için Türkiye 
hangi aşamalardan geçmeli?

Çoğulcu yapı, üniversitenin olmazsa olmazıdır. Akademik bil-
gi üretim süreci açısından da farklı yaklaşımların, farklı görüşlerin 
bir arada olmadığı sürecin zaten başarılı olmadığını düşünüyorum. 
Üretimin niteliğine dair ise belki biraz iddialı bir laf söyleyeceğim: 
Fen bilimlerini bilemem; ama özellikle sosyal bilimlerde bilim di-
linin İngilizce olması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki Türkçe 
yazabilirsin; ama artık sınırlar yok, küresel bir dünyada yaşıyoruz. 
Beğen, beğenme, kabul et veya etme, bu böyle. Söylediğin bir sözün 
uluslararası platformda öteki bilim insanları tarafından anlaşılabilir 
ve tartışılabilir olması için herkesin anlayacağı bir dilde konuşman 
lâzım. Dolayısıyla sosyal bilimlerde bilim dilinin İngilizce olduğunu 
düşünüyorum. Bu nedenle pek çok yüksek lisans ve doktora eğitimi 
veren bölümün eksik eğitim verdiğini düşünüyorum. Çoğu üniversi-
tede bilim dilinin İngilizce olarak kullanımının az olduğunu ve yetiş-
tirdiğimiz genç akademisyenlerde bu donanımın eksikliğinin bilim 
üretimi açısından çok önemli bir eksiklik olduğu kanısındayım. Bu-
rada İngilizce konusunda hiçbir takıntım olmadığını belirtmeliyim. 
Herkesin anlayabileceği başka bir dil de olabilirdi. Örneğin geçen 
yıl Almatı’da Türkçe konuşan toplulukların sosyolojisi üzerine bir 
toplantıya davet edilmiştim. Bu toplantıda hangi dilin konuşulacağı 
tahmin edilir? Rusça konuşuluyordu; çünkü Türkçe konuşan toplu-
luklar dedikleri eski Sovyet coğrafyasındaki topluluklar. Özbekistan, 
Kırgızistan gibi... Sonuç olarak bu toplantıda herkesin ortaklaştığı 
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dil Rusça idi. Şimdi buna bir itirazım yok. Önemli olan herkesin 
ortaklaşacağı bir dilin varlığı; ama tabii İngilizce olmadığı sürece o 
tartışma beni ve Türkiye’den giden öteki sosyologları içine katamadı. 

“Pozitif ayrımcılığın olmadığı bir akademik dünyada ister is-
temez kadınlar seslerini daha az duyuruyorlar, daha az destek gö-
rüyorlar ve gelecek nesillere daha az kadın rol modeli gösteriyoruz.”

Çoğulcu yapıdan söz ederken akademide cinsiyet eşitsizliği 
sorununa yönelik de fikrinizi almak istiyorum. Kadın akademis-
yenler, eril iktidarın akademi ayağındaki baskısını yıkabiliyor mu? 

Bugüne kadar akademide çeşitli yönetici pozisyonlarda bulun-
dum. Bölüm başkanı oldum. Dekan vekili, dekan oldum. Benden son-
ra bana dair hatırlayacakları belki de en önemli şeylerden biri bütün 
yardımcılarımı ve bölüm başkanlarımı kadınlardan seçmiş olmam. 
Akademide herkes zaten yardımcı doçent ya da doçent, yani belli bir 
liyakat söz konusu ama yöneticiler nedense hep erkek. Herkesin akade-
mik olarak belli bir konumu var ve az çok eşit düzeyde. Pozitif ayrım-
cılığın olmadığı bir akademik dünyada ister istemez kadınlar seslerini 
daha az duyuruyorlar, daha az destek görüyorlar ve gelecek nesillere 
daha az kadın rol modeli gösteriyoruz. Dolayısıyla ben atadığım bü-
tün bölüm başkanlarını, kendi bölüm başkan yardımcılarımı, dekan 
yardımcılarımı tamamen bu nedenlerle kadınlardan seçtim. Sembolik 
olarak da, öğrencilerin gözünde de, öğretim üyelerinin gözünde de bir 
yöneticinin kadın olmasının çok önemli olduğunu düşündüğüm için 
kadın akademisyenleri bu pozisyonlara atadım. Akademide kadın rol 
modellerinin artmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Kadına yönelik şiddet vakalarının arttığı ve bu konuda çözüm 
arayışlarının tartışıldığı bir evredeyiz. Sizce eğitimli olmak şidde-
tin ortadan kaldırılmasında yeterli bir ölçüt mü? Eğitimli erkekle-
rin de kadınlara şiddet uyguladığı düşünülünce eğitim bir stopper 
vazifesi görüyor mu sizce? Yoksa başka kanaldan mı bu soruna yö-
nelik çözüm üretilmeli?

Burada bir “empowerment” yani kadının güçlendirilmesi me-
selesi var. En azından Türkiye’de kadının güçlenmesi eğitim üzerin-
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den gerçekleşiyor. Şimdi yeni bir makale bitirdik iktisatçı bir arka-
daşımla. Şunu görüyoruz kadının eğitimi arttıkça iş piyasalarında 
geliri artmayabiliyor; yani erkekle kıyaslandığında daha az gelire 
sahip olabiliyor ama yine de kadınlar iş piyasasında durmak istiyor. 
Neden? Türkiye’de kadınların iş piyasasına katılma oranı ,%27-%30 
iken, özellikle yükseköğrenimli kadınların iş piyasasına katılma ora-
nı %70-%80 aralığında. Şimdi bu sürpriz değil çünkü kadın biliyor 
ki, kamusal alanda statülü bir işte çalıştığı zaman buradaki statü özel 
alana da transfer edilebilir bir statü. Dolayısıyla medyada, gazete-
lerde çok basitleştirerek verilen yükseköğrenimli kadınlar da dayak 
yiyor temasını yeniden düşünmek gerekiyor çünkü yapılan makro 
çalışmalar onu göstermiyor. Mesela son araştırmalar gösteriyor ki, 
yükseköğrenimli kadının şiddet görme ihtimali daha az. Yok değil; 
ama daha az. Dolayısıyla sahiden de eğitim şart. Eğitim ve çalışma-
nın kadını güçlendirdiğini görüyoruz. Kız çocuklarının eğitimi ko-
nusu bu nedenle de çok ciddi bir mesele. 

Erkeklik cephesinde bunu düşündüğümüzde iktidarda olanın 
iktidarı sorgulaması saçma bir şey değil mi? Yani iktidarda isen ik-
tidarı neden sorgulayasın ki? Erkeklik meselesi de böyle. Kadınların 
iktidar söz konusu olduğunda, ikincil olmalarından doğan sebepleri 
düşünüp, neden bu durumdayım diye kendi durumlarını sorgula-
maları veya feminist bilinç yükseltme ihtimalleri tabii ki daha yük-
sek. Çünkü onlar mağdur olanlar. Çünkü onlar ikincil olanlar; ama 
birincil olanın yani zaten hâlihazırda bütün gücü, erki, her şeyi elin-
de bulunduranın “Neden bu benim elimde?” sorusunu sormamasını 
ben anlıyorum. Sormadığı için de eğitimli olmuş, eğitimsiz olmuş 
çok fazla bir şey fark etmiyor. Yani mesele şu, bir erkek belki bizzat 
başka mağduriyetlere maruz kalıyor oluyorsa mesela Kürt kimliğin-
den ötürü bir mağduriyeti varsa veya diyelim belli bir siyasi görüşe 
angaje olmasından dolayı bir mağduriyeti varsa o zaman belki bu 
mağduriyet meselesini gündemine daha rahat getirebiliyor. Ancak 
öbür türlü erki elinde bulunduranın erk üzerine düşünmesi ve içgö-
rü geliştirmesi ve erki uyguladığı insanlara karşı farklı bir pozisyon 
almasını beklemek şimdilik hayal gibi geliyor.

Tabii illa şiddete uğrayanı anlamak için bunu bizzat deneyim-
lemiş olmak ya da mağdur olmuş olmak mı gerekiyor? Bu konuda 
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özcü düşünmek de istemiyorum. Herhâlde erkeklerin bu özdüşü-
nümsellik (self-reflexivity) geliştirebileceği, demokrasi değerlerinin 
norm olduğu bir entelektüel ortam, bir ideolojik iklim de yok sanki.

Mesela Kanada’da “beyaz kurdela hareketi”nde erkekler kadına 
yönelik şiddete karşı olduklarını söylüyorlar. Buna kredi veren, buna 
uygun bir toplumsal ve kültürel iklim olması gerekiyor ki erkek o 
kurdelayı gururla taşıyabilsin. Bizdeki toplumsal iklim hâlâ temel 
demokrasi değerlerinden o kadar uzak ve o kadar muhafazakâr ki, 
zaten kadının ikincilliği, geleneksel roller altında kalması, onun dı-
şına yarım adım dahi atmaması beklendiği için bir erkeğin bunu 
gerçekleştirmesi güç. Sadece belli kesimlerden erkekler bir tepkiye 
sahip ama bunun kitlesel düzeyde olması muhafazakâr bir toplum 
oluşumuzdan dolayı güç görünüyor. Dolayısıyla bu toplum yapısın-
da kadının ikincilliği bir norm. Kadına yönelik şiddet de o normun 
bir parçası gibi sanki. 

Türkiye’de kadına yönelik şiddetin hatta kadın cinayetlerinin 
faillerinin yargılanmasında cezai uygulamalardan kaçınılması ve 
iyi hâl indirimleri yüzünden hukuki boşluk da tartışılıyor. Bu ko-
nudaki fikriniz nedir ve sizce bu soruna yönelik ne yapılması gere-
kiyor? 

Hukuku bilemem. Umudum gençlerde. Gerçekten özdüşünüm-
selliğin (self-reflexivity) yükselmesi gerekiyor. Bu bilinç sanatla, med-
yayla, kitle iletişim araçlarıyla mı yükselir bilmiyorum; ama kadına 
karşı şiddetin sadece ve sadece kadınlar da insan olduğu için, kabul 
edilemez bir durum olduğunun muhafazakârlar tarafından dile ge-
tirilmesi gerekiyor. Yasaklar kuşkusuz lâzım ama öncelikle kültürel 
iklimin değişmesi gerekiyor. Bizim muhafazakârlarımızın kadına 
yönelik şiddet konusunda konuşmakta çok utangaç olduklarını dü-
şünüyorum. Yani bana öyle geliyor ki muhafazakârlar muhafazakar-
lığın içinden de olsa, şiddete yönelik konuşmadığı sürece toplum-
sal bir değişimin yaşanmayacağı kanısındayım. Her gün bir kadın 
cinayeti oluyorsa o zaman artık sadece feministlerin, liberallerin, 
solcuların değil, Türkiye’de muhafazakârların da kadına yönelik şid-
dete karşı konuşması gerekiyor. Nereden konuşurlarsa konuşsunlar 
bir şekilde kadına yönelik şiddetin kabul edilemez bir şey olduğunu 
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söylemeleri gerekiyor. Kültürel iklim ancak bu şekilde değişebilir. 
Elbette kanunlar, cezalar, uzaklaştırmalar, korumalar gerekli, kadın 
hareketinin bu konuda aldığı yolu çok önemsiyorum. Kadın hare-
ketini kutlamamız gerektiğini düşünüyorum. Cezalarla ilgili hiçbir 
sorunum yok, aksine; mümkünse daha da arttırılması lâzım caydı-
rıcılık adına. Ama biliyoruz ki şiddeti şiddetle karşılamak caydırıcı 
olmuyor. Onun için bu kadına yönelik şiddet ikliminin değişmesi 
lâzım. Örneğin televizyonda RTÜK’ün de kadına yönelik şiddet 
sahnelerini içeren hiçbir filme, diziye en azından çocukların uyanık 
olduğu saatlerde izin vermemesi lâzım. Sigaraların görüntüsünün 
buzlanması gibi, kadına yönelik sahnelerin buzlandığını düşün me-
sela? Neticede kadına yönelik şiddet sigaradan daha kötü değil mi?

Son zamanlarda akademide mobbing sıkça karşılaşılan bir so-
run hâline geldi. Demokratik ifade özgürlüğüne engel olma, kad-
rolaşma gibi türlü mobbing yöntemleri ile sindirilmeye çalışılan 
akademisyenlerin zor günler geçirdiğine tanık oluyoruz. Bu tip 
vakalar karşısında akademisyenlerin yasal güvenceye sahip olması 
için ne yapılabilir? Sizin bu konudaki gözlemleriniz neler?

İş hayatında mobbing dünyanın her yerinde var. Bizdeki prob-
lem burada gerek kamuda, gerek özel sektörde mobbingle karşılaşan 
insanların –ki bunların akademisyen olması da şart değil- başvura-
bilecekleri mekanizmalarının olmaması. Buradaki sıkıntı kurumla-
rın mobbing meselesiyle uğraşacakları mekanizmalarının olmaması. 
Şundan dolayı söylüyorum, İngiltere’de profesör bir arkadaşım var. 
Kendisi sosyal bilimlerde çalışıyor. Onların bölümünde bir mobbing 
vakasında personel dairesi son derece aktif biçimde sürecin içine 
giriyor. Çeşitli görüşmeler yapılıyor. Yani işten attım, ceza verdim 
gibi değil. Bu uzun bir süreç. Bu süreçte hem mobbing yapan şahsın 
mobbing yapmamasını sağlamak hem de mobbing konusunda o bi-
rimdeki herkes için, dekandan asistana kadar bir bilinç yükseltmesini 
sağlamak amaçlanıyor. Herkesi kurumun içinde tutarak o kurumun 
içinde mobbinge ilişkin bir bilinç yükselmesinin sağlanması söz ko-
nusu oluyor. Dolayısıyla mobbingin olmadığı bir dünya memleketi 
yok, bazı ülkeler daha iyi mücadele ediyorlar sadece. Türkiye’de mob-
binge ilişkin kanun yanılmıyorsam 2010’da çıktı. 2010’a kadar mob-
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bing vakasında bizim kanunumuz dahi yoktu. Şimdi ise sadece bir 
hukuki mevzu. Sadece mobbing yapan kişiye dava açabilirsiniz. Fakat 
bu ombudsman gibi kurumların, bu kurumlar devlet de olabilir özel 
de olabilir dediğim gibi, kendi içerisinde mobbingle uğraşacak birim-
lerinin olmamasının çok büyük bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. 
Burada çok önemli bir yapısal eksiğimizin olduğunu düşünüyorum.

Mobbing önemli olan bir durum. Ama unutmayalım, Türkiye 
akademisyenlerin yazdıklarından söylediklerinden dolayı kitlesel 
olarak cezalandırıldığı, üniversitelerden uzaklaştırıldığı dönemler-
den geçti. Hiç de uzak değil o dönemler. Gündelik siyasetin akademi 
üzerindeki kontrolü ve etkisi bizim gibi ülkelerde oldukça baskın, 
özellikle sosyal bilimlerde. Buralar sözden korkan coğrafyalar ol-
makla birlikte Türkiye akademisinden umutluyum, genç donanımlı 
ve yetkin akademisyen bir nesil geliyor. Bunu da not edelim. Diyece-
ğim o ki, akademideki haksızlıklardan bahsedince sadece mobbing 
ve tacizden bahsetmek yetmez, tabii bunların nasıl çözümlenece-
ğine dair mekanizmalardan bahsedelim, ama aynı zamanda en az 
bunun kadar önemli; hatta belki daha da önemli olan akademide 
daha fazla kadının, daha fazla farklı etnisiteden, farklı cinsel yöne-
limden insanın nasıl var olabileceğini düşünmemiz gerekiyor. Bu-
nun İngiltere’de bildiğim bir yöntemi kurumsal rehberlik süreçleri; 
akademik koçluktan söz ediyorum. Bu tamamen gönüllülük esası-
na göre akademik hiyerarşide bireylerin kendilerinden bir üst ka-
demede olan ve bulundukları konumu deneyimlemiş olan kişiler 
tarafından rehberlik hizmeti alması üzerinden işleyen bir sistem. 
Gönüllülük esasına dayanması da bunu zorunlu bir görevden çıka-
rıyor ve daha etkili kılıyor. Söz konusu bireyler aynı kurumda yer 
almak zorunda değil, farklı kurumlarda çalışan akademi üyeleri ola-
bilirler. İş yaşamında bu tip hizmetlere rastlasak da ülkemizde he-
nüz akademide bu tip bir işleyiş yok. Akademide öğretim elemanları 
düzleminde kadın-erkek sayıca eşit görünüyor; ama yukarı doğru 
çıktığında yani üniversitedeki rektörlere baktığımızda 180 rektörden 
sadece %7si kadın. Çünkü yukarıya kadar çıkarken o yol, epey çetre-
filli bir yol. Yukarı doğru çıkma yolunda dezavantajlı olan gruplara 
nasıl ulaşılacağını çözmek için “koçluk” çok önemli bir mekanizma. 
Buna göre her ay senden daha kıdemli bir öğretim üyesi ile toplanıp 
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kariyerinde o bir ay boyunca neler yaptığını, iş süreçlerinde neler ya-
şadığını, çatışmalar olduysa onlarla nasıl uğraştın, başa çıkmak için 
neler yapman gerektiğine dair biraz akıl aldığın bir süreç devreye gi-
riyor. Bu süreçlerin kadınların yükselmesinde çok önemli olduğunu 
biliyoruz. “kızkardeşlik” denilen şey, illa mahalledeki kızkardeşliği 
imlemiyor; iş hayatında da bu çok önemli. Senden önce oraya gel-
miş olan birisinin sana çatışmaların etrafından nasıl dolanacağına 
dair yol göstermesi çok önemli diye düşünüyorum. Yani bizdeki en 
önemli eksikliğin, aslında, mobbingle ilgili hiç olmazsa kanunumuz 
var ama bu “koçluk”la ilgili bir mekanizmanın olmaması olduğunu 
düşünüyorum. 

“Alanda takım çalışması çok önemli!”

Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Dicle Koğacıoğlu’nun in-
tiharının ardından 2009’da Radikal’de “Dicle’nin İntiharı” başlıklı 
yazısında Leyla Pervizat: “Şiddet hem uygulayanı, hem maruz ka-
lanı hem de üzerinde çalışanı mahvediyor” demişti. Pervizat, geri-
de bıraktığı intihar mektubuna “Çok acı var, dayanamıyorum” ifa-
desi ile başlayan Koğacıoğlu gibi kadın cinayetleri üzerine çalışıp 
da okuduğu raporlardan etkilenmeden araştırmacının yaşamını 
sürdürmesinin imkânsızlığını yazmıştı. Tabii işlenen suça caydı-
rıcı kanunlarla, cezai uygulamalarla karşılık vermede Türk hukuk 
sisteminin sınıfta kalmış olması da araştırmacıların çaresizliğini 
perçinliyor. Bu yazı ile birlikte, kimi ülkelerde şiddet üzerine çalı-
şanlara profesyonel nitelikli psikolojik destek verilmesi de günde-
me getirildi. Özellikle sosyoloji gibi alanlarda çalışanların tanık ol-
dukları şiddetin travmatik etkisi hakkında kişisel deneyimleriniz 
ışığında görüşünüzü alabilir miyim? Bu sorun karşısında çözüm 
önerileriniz neler?

Ben doğrudan şiddet konusunda çalışmıyorum. Bu konuda çok 
genel bir şey söyleyebilirim: Alanda takım çalışması çok önemli! 
Kısa bilgilendirme toplantıları yapmak çok önemli. Akıl sağlığımı 
koruyarak bu işi nasıl yaptığımı şöyle söyleyebilirim; alana gitti-
ğimde genellikle mümkün olduğu kadar yaşça farklılıkları olan, 
sadece kadın gruplarla değil; erkeklerin de olduğu bir ekiple gidi-
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yorum. Dolayısıyla bütün gün alanda mülakatları, gözlemleri yapıp 
datamızı toplayıp akşam buluştuğumuzda birbirimizi dinliyoruz ve 
bilgilendiriyoruz. Yani bu bir profesyonel yardım süreci değil; ama 
birbirimizi dinleyerek yaptıklarımızı paylaşmamız üzerine kuru-
lu. “Sen bugün ne buldun?”, “Nasıl mülakat yaptın?”, “Ben bugün 
ne buldum?” “Nasıl bir muameleye maruz kaldın?” etrafında bilgi 
paylaşımını sağlıyoruz. Bilgi üretimi için gerekli bir paylaşım süreci 
bu. Hem de duygusal olarak da o gün yaşadıklarımızı paylaştığımız 
bir süreç. Aramızda terslenen ya da kötü muameleye maruz kalan 
olursa ya da dinlediği hikâyeden çok fazla etkilenen olursa yine onu 
dinleyerek “birikmiş metan gazının” açığa çıkmasını sağlamış olu-
yoruz. Metodolojik olarak da insanın akıl sağlığını koruyarak bu işi 
yapabilmesi, o âna ya da olaya takılmadan düşünebilmesi ve ertesi 
gün tekrar görüşmeye gidebilmesi mümkün hâle geliyor. Sahiden 
de gittiğimiz yerler bazen insanı gerçekten çok zorlayan yerler veya 
duyduğun hikâyeler “Ben bunu duymak istiyor muydum?” diyece-
ğin tarzda hikâyeler olabiliyor. Bu sebeple takım çalışmasının bunda 
bir ölçüde çözüm olduğunu düşünüyorum. 

Profesyonel yardıma karşı değilim. Hatta, iyi de olabilir. Özel-
likle aile içi şiddet gibi, işkence gibi hassas mevzularda çalışan in-
sanlar için tabii ki bir profesyonel yardım almaları anlamlı olabilir; 
ama ben yaptığım işlerde hiç buna gerek duymadım. Dediğim gibi 
çünkü yaptığım iş öyleydi ki bizim her çalışmada hep birbirimizle 
konuştuğumuz bir ekibimiz var. Yalnız başına çok riskli ya da çok 
fazla kişisel acının, dramın olduğu alanları çalışmanın kolay bir şey 
olmadığının hakkını vermek gerekiyor. Kendi yüksek lisans ve dokto-
ra öğrencilerime de yalnız başlarına bu çok dikenli alanlara girmeleri 
tavsiye etmediğim bir şey. Neticede hepimiz insanız. Yaşadıklarımızı 
bu akademik, bu özel hayat diye ayırmak zor. Bunun farkındayım. 
Bazen akademisyen olmayan, kadın olan, eş olan anne olan kısmımı-
zın duygusal dengelerinin çok yerinde olmadığı, insan olarak zor za-
manlar geçirdiğimiz zaman dilimleri olabilir. İşte o zamanlarda alan-
da karşılaşacağınız bir durum, dinleyeceğiniz bir şiddet öyküsü, sizin 
özel hayatınızı tahmin edemeyeceğiniz kadar derinden etkileyebilir. 
Dikkatli olmak ve destek almak lazım. Araştırmacı sadece çalıştığı 
topluluğa karşı değil, kendine karşı da sorumlu diye düşünüyorum. 
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Kariyeriniz boyunca karşılaştığınız öğrenci profillerini nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Bugün genç yaşta alana temas eden belki ya-
rın alanınızda akademisyen adayı olacakların alanla ilişkisi nasıl?

Öğrenciler beni hep çok heyecanlandırmıştır. Şimdiki öğrenci-
lerin ilgisiz alakasız olduğu yorumlarına ben hiçbir zaman inanma-
dım. Benim hiç öyle öğrencilerim olmadı. Ya çok şanslıydım ya da 
öğrencileri biraz kendi çocuğum gibi düşündüm. Yani çocuğunuz 
dik başlı da olsa, ilgisiz de olsa meraksız da olsa yine sizin çocuğu-
nuz. Bir şekilde hoca olarak da yetişkin olarak da ona ulaşmaya ça-
lışmanız lazım. Bu işimizin bir parçası. Gelen öğrenci neticede 18-20 
yaşlarında ve onlarla bir şekilde iletişim kurmak, onlar çok istemese-
ler bile benim sorumluluğumda. Hep böyle düşündüm. Öğrenciden 
şikâyetim hiç olmadı. Şimdi de yok. Mardin’deki öğrenci profili ile 
Bilkent’teki öğrenci profili geldikleri orta öğrenim olanakları nedeni 
ile donanım ve birikim açısından çok farklı; ama heyecan açısından 
Mardin’deki öğrencilerim çok daha heyecanlı, çok daha dersle ilgi-
li, öğrenmeye hevesli, hatta yarından çok daha fazla umutlu. Dola-
yısıyla Mardin’deki hocalık deneyimim çok keyifli oldu, Kayseri’de 
AGÜ’de de beni keyifli bir dönemin beklediğini düşünüyorum.

Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’nün yakın zaman 
önce kaybettiğimiz bölüm başkanı Talât Sait Halman, edebiyat ça-
lışmalarında: “Neden hiç bir kuramcımız yok? Neden hep özellik-
le Batı metodolojisi üzerinden gidiyoruz?” derdi. Sosyal ve insa-
ni bilimlerdeki çeşitli alanlar için benzer bir boşluktan söz etmek 
mümkün görünüyor. Sizin bu eksiklik konusundaki görüşlerinizi 
alabilir miyim? Söz konusu alanlarda neden Türkiye’den bir ku-
ramcı çıkmıyor?

Kuramcı neden yok, bu daha zor bir soru.. Ama eğer neden bi-
zim sosyal bilimlerimiz daha geride; daha az yazı, kitap çıkıyor, daha 
az atıf alıyoruz? Bugünkü dünyayı anlamaya ilişkin neden daha az 
önermemiz var, daha az tespitimiz var dersen.. O zaman bu bilim 
dili meselesine tekrar geleceğim. Bilim dili maalesef Türkçe değil. 
Dönem dönem bilimin üretildiği dilin değişmesini göz ardı etmek-
sizin bugün bilimin dilinin İngilizce olduğunu söyleyebiliriz. Bugün 
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Türkiye’de bilimle uğraşan insanların İngilizce bilim diline hâkim 
olanları tüm sosyal bilimcilerin çok az bir kısmı. Dolayısıyla onların 
alanla ilişki kurmaları ve oradan bir şey çıkarmalarını beklemenin 
pek adil olmadığı kanısındayım. Bunun çözümünde gelecek nesille-
rin bilim yapacakları dilde çok yetkin olarak yetişmelerinin kritik ol-
duğunu düşünüyorum. Ancak o zaman; yani Türkiyeli sosyal bilim-
cilerin hatta bütün bilim insanlarının, küresel bilimsel topluluğun 
bir parçası olduklarında, orada konuşmaya başladıklarında, teoriyi 
de üretebileceklerini düşünüyorum. Gençlerle bu mümkün. Yeni ne-
silde hem akademik üretimin artacağını hem de kuram üretiminin 
olabileceğini düşünüyorum. Çok mu iyimserim? Umut yoksa bugün 
de yok diye düşündüğüm için herhâlde.

Beni bu sayınıza konuk ettiğiniz için teşekkür ederim.
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Genel Kurallar

Değerlendirilmek üzere Monograf ’a gönderilen metinler Times New Roman 
yazı tipinde 1,5 satır aralığıyla, 12 punto olarak yazılmalıdır. Belirlenen sözcük 
sayısı, makale türündeki metinler için 5000-10.000, kitap eleştirisi gibi değer-
lendirme türündeki metinler için 1000-2500 arasıdır. Makalelerin dili Türkçe 
ya da İngilizce olmalıdır.

Dergide yayımlanan yazılar, referans gösterme sistemi olarak APA (Ameri-
can Psychological Association) stilinin 6. baskısına göre hazırlanmalıdır. 

Yazım Kuralları
Başlık: Makalenin temel kavramlarını, savını ve tartışmalarını yansıtacak 

şekilde içerikle uyumlu olmalı, mümkünse 10-12 kelimeyi aşmamalı ve koyu 
harflerle yazılmalıdır. Başlık, 14 puntoyla koyu olarak yazılmalı ve içerdiği söz-
cüklerin ilk harfleri büyük olmalıdır.

Yazar adı: Başlığın altına yazılmalı, yazarın görev yaptığı kurum ve e-posta 
adresi bir yıldız işaretiyle başlığa eklenerek ilk sayfanın altında dipnot olarak 
belirtilmelidir.

Öz: Makaledeki bilginin ana hatlarıyla tanıtılmasıdır. Türkçe ve İngilizce 
dillerinde, birer paragraf halinde yazılmalı ve makalenin başında bulunmalıdır. 
Öz, en fazla 200 kelime olmalı, 10 punto ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe başlık ve Öz’ün hemen altında 5 anahtar kelime 
bulunmalıdır. Anahtar kelimelerin İngilizce karşılıkları Abstract’ın altında yer 
almalıdır.

Ana Metin: Makalenin ana metni Times New Roman yazı karakteri ile 12 
punto ve 1.5 satır aralığıyla yazılmalıdır.

Tablo, Grafik, Resim ve Şekiller: Metinde kullanılan görseller; Tablo 1, 
Tablo 2 ya da Grafik 1, Grafik 2 gibi biçimlerde numaralandırılmalı ve metnin 
uygun bölümlerine yerleştirilmelidir. 

Kaynakça
• Metinde değinilen kaynaklar, yazar soyadlarına göre alfabetik sırayla dü-
zenlenerek yazılmalıdır.
• Kitap türündeki kaynakların künye bilgilerinde “yayınevi”, “kitabevi”, “ya-
yınları” gibi ibareler yer almamalı, sadece isim belirtilmelidir. 
Örnek: İstanbul: İletişim 
 London: Routledge
• Klasik eserlerin ilk yayım tarihleri biliniyorsa kaynağın sonunda parantez 
içinde “Özgün eser 1876 tarihlidir” şeklinde not düşülür.
Kaynakçada yer alan metinlerin künye bilgileri, aşağıda verilen örnekler esas 

alınarak yazılmalıdır.

Tek Yazarlı Kitap: 
Gürbilek, N. (1999). Ev Ödevi. İstanbul: Metis.
Huch, R. (2005). Alman Romantizmi. Gürsel Aytaç (Çev.). İstanbul: Doğu Batı.
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Çok Yazarlı Kitap:
Bilkan, A. F. ve Aydın, Ş. (2007). Sebk-i Hindi ve Türk Edebiyatında Hint Tarzı. İs-
tanbul: 3F.
Karakaşlı, K., Kentel, F., Özdoğan, G. G., Üstel, F. (2009). Türkiye’de Ermeniler: Ce-
maat-Birey-Yurttaş. İstanbul: Bilgi Üniversitesi.

Editörlü Kitap:
Irzık, S. ve Parla, J. (Ed.) (2014). Kadınlar Dile Düşünce. İstanbul: İletişim.

Editörlü Kitaptan Bölüm:
Holbrook, V. R. (1999). Alegorinin Ölümü, Hüsn ü Aşk’ın Özgünlüğü. Mehmet 
Kalpaklı (Ed.), Osmanlı Divan Şiiri Üzerine Metinler (s. 403-412). İstanbul: Yapı 
Kredi.

E-Kitap:
Barry, P. (2002). Beginning theory: An introduction to literary and cultural theory. 
[Adobe Digital Editions version]. 
http://libgen.org/book/index.php?md5=4AA8553A1EB6CCB988011B28BA4FE19C
Taylor, C. (2001). Radical enlightenment. Sources of the self: The making of the 
modern identity (Vol. IV, pp. 321-354). http://books.google.com/books

Basılı Dergiden Makale:
Köroğlu, E. (2011). Yahya Kemal Şiirinde Anlatısallık, Kapanışlar ve Tarih Anla-
yışı. Yeniyazı, 11, 60-70.

Elektronik Dergiden Makale:
Anderson, A. K. (2005). Affective influences on the attentional dynamics sup-
porting awareness. Journal of Experimental Psychology: General, 154, 258–281. 
doi:10.1037/0096- 3445.134.2.258
Pelvanoğlu, E. (2014). Orfeus’un arzusu: Tanpınar’ın sembolist estetiği bağlamın-
da Huzur için bir yakın okuma denemesi. Monograf, 2.  
http://www.monografjournal.com/wp-content/uploads/2015/01/2.-sayı-pelvanoglu.pdf

Ansiklopediler:
Uçman, A. (1989). Akif Paşa. İslam ansiklopedisi (Cilt 2, s. 261-263). İstanbul: 
Türkiye Diyanet Vakfı.

Sözlükler:
Contemplation. (1989). The Oxford English dictionary, Cilt III. (2. Baskı, Cilt 3). 
Oxford: Clarenden Press.
-Metinde yapılan referanslarda: (Contemplation, 1989)

Yayımlanmamış tezler:
Atabağsoy, N. (2010). Edip Cansever Şiirinde Tek Seslilik: Tragedyalar ve Ben Ruhi 
Bey Nasılım. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bilkent Üniversitesi / Ekonomi 
ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Gazete yazıları:
Belge, M. (2008, 4 Ocak). Tarih niçin sevilir? Radikal, s.7.

Elektronik gazete yazıları:
Tuğal, C. (2014, 13 Ocak). İki nehrin arası bir yere dökülebilir mi? 
www.t24.com.tr
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Yazarı Belli Olmayan Kaynaklar:
Strong afterchocks continiue in California. (2003, 26 Aralık). New York Times 
[Ulusal Baskı.]. s.23.

Röportaj:
Aydoğan, Melek. (2014). From elifba to alphabet: The history of learning to read. 
Benjamin C. Fortna ile söyleşi. Monograf. Ocak 2014. 
Erişim http://www.monografjournal.com/wp-content/uploads/2015/01/7-fortna.pdf 

Film:
Erdem, R. (Yönetmen). (2010). Kosmos [Film]. TR: Atlantik.
-Metinde yapılan referanslarda: (Kosmos, 2010)

Metin İçinde Alıntı ve Referans Kuralları
• Tek yazarlı kaynaklar:
Metin içinde tek yazarlı bir kaynağa yapılan atıflarda sırasıyla yazar soyadı, 

yıl ve sayfa numarası parantez içinde belirtilmelidir.
Örnek: (Eagleton, 2014, s.203)
• İki yazarlı kaynaklar:
İki yazarlı kaynaklara yapılan atıflarda yazarların soyadları verilmelidir. 
Örnek: (Gilbert ve Gubar, 2000, s.37)
• Yazar sayısı ikinden fazla olan kaynaklar:
Yazar sayısı ikiden fazla olan kaynaklara atıfta bulunulurken alfabetik sıraya 

göre ilk yazarın soyadı verilerek diğer yazarlar için “vd.” kısaltması kullanılmalıdır.
Örnek: (Brooker vd., 2005, s.126) 
İlk yazarı aynı olan kaynakları ayırt edebilmek için ikinci ve diğer yazarların 

soyadları yazılarak devam edilmelidir. 
• Yazarı Belli Olmayan Kaynaklar:
Alıntı yapılan kaynağın yazarı belli değilse, italik harflerle kaynağın adındaki 

ilk iki ya da üç sözcük yazılır ve tarih eklenir.
Örnek: Diğer bir kaynakta (College Cost Book, 1983) belirtildiği gibi... 
College Cost Book’ta (1983) belirtildiği gibi...
• Aynı yazara ait kaynaklar:
Yazarları aynı olan eserler eskiden yeniye doğru tarihsel olarak sıralanır.
Örnek: (Dellaloğlu, 2012) (Dellaloğlu, 2013)
• Dipnotlar:
Metinde dipnotlar, sayfa sonunda yer almalı, metin sonuna ekleme yapılma-

malıdır.
• Kaynakların isimleri:
Metin içinde geçen kitap, dergi, gazete, ansiklopedi, film, video gibi kaynak-

ların isimleri tırnak içine alınmadan italik olarak yazılmalıdır.
Örnek: Mahmut Mutman’ın (2014) The Politics of Writing Islam: Voicing Dif-

ference adlı kitabında (…)
Metinde değinilen makale başlıkları tırnak içine alınmalı ve italik yazılma-

malıdır. Örnek: Şerif Mardin (2002) “Tanzimat’tan Sonra Aşırı Batılılaşma” baş-
lıklı makalesinde (…)
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• Uzun Alıntılar:
Metin içinde sözcük sayısı 40’ı geçen alıntılar blok halinde verilir. Blok alıntı 

soldan 1 tab içeride olmalı, tek satır aralığıyla ve 11 puntoluk harflerle, tırnaksız 
olarak yazılmalıdır. 

Örnek: Gürsel Korat’a göre (2014)

Görsel dil, doğrudan işaretlerle başlamış bir anlatım sistemidir. İlk alfabe yazı-
ları temelde bazı şekillerin ifadesi için başvurulmuş görsel anlatım araçlarıydı. 
Hiyegrolif, yazıdan çok görsel bir tanımlama dilini akla getirir. Aslında temel 
olarak bağlı olduğu dilin gramerini değil, görmeyle ilgili bir imgelemi sıraya 
koyar (s.182).

• Metin içi kısa alıntılar:
Sözcük sayısı 40’ı geçmeyen daha kısa alıntılar ise metin içinde çift tırnakla 

gösterilir.
Örnek: Berna Moran (1994), “gerçekçiliği bazıları daha çok yöntem bakı-

mından benimsemiştir, bazıları ise konu bakımından” (s.36) diyerek “gerçekçi-
lik” kavramının farklı anlamlarına dikkat çeker.

• İkincil Kaynaktan Alıntılar
Yararlanılan kaynaktaki bilgi başka bir metinden alıntıysa aktarılan kaynak 

belirtilir.
Örnek: Çocukluk dönemindeki kişiler-arası ilişkiler komplekslerin temelini 

oluşturabilir ve ruhun; duygu, tavır, davranış gibi bütün düzeylerinin yapılan-
masında rol oynayabilirler (Laplanche ve Pontalis’den aktaran Koçak, 1996).

• Alıntı kullanmadan yapılan referanslar:
Alıntı yapılmadan, başka bir kaynağa bütün olarak göndermede bulunulu-

yorsa, referans (yazarın soyadı, yıl) şeklinde yazılmalıdır. 
Örnek: Ancak, kolektif hafıza, bireysel hafızaların toplamı değil, birbirlerini 

besleyen ve belirleyen hafıza biçimleridir (Halbwachs, 1994).
Örnek: Rudolf Arnheim’a (1974) göre fotoğraf, insana kendini izlemesine 

yardımcı olma, kendi deneyimlerini koruma ve genişletme ve yaşamsal önem 
taşıyan iletişimin mübadelesi konusunda imtiyaz sağlamıştır. 

Referans gösterilen kaynağın yazarının adı cümle içinde geçiyorsa, adın 
ardından parantez içinde yıl ve cümle sonunda sayfa numarası yazılır.

Örnek: Douwe Draaisma’ya (2007) göre belleğin ölümlülüğünde zımnen var 
olan geçiciliğe karşı yapay bellekler geliştirerek kendimizi sağlama alırız (s.19).

• Aynı Soyadını Taşıyan Yazarların Çalışmalarına Referans:
Aynı soyadına sahip yazarların metinlerine yapılan atıflarda mutlaka soyad-

la birlikte yazarların isimleri de belirtilmelidir.
Örnek: Tanıl Bora (2011), Aksu Bora (2014).
• İki Ya Da Daha Fazla Kaynağa Referans:
İki ya da daha fazla kaynağa referans yapılması gerekiyorsa yazar soyad-

ları ve yayın tarihleri aynı parantez içerisinde gösterilir.
Örnek: (Armağan 2011; Esen 2006).
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General Guidelines

Articles submitted to Monograf must use 12 pt. Times New Roman, with 
1,5 lines spacing. Required number of words is 5000-10.000 for argumentative 
papers and 1000-2500 for book reviews and similar articles. All articles must be 
written in either Turkish or English.

Authors must follow the 6th edition of the APA citation style. 

Formatting Guidelines
Title: The title of must reflect the essential concepts and arguments of the 

article. It must not consist of more than 10-12 words and must be written in 14 
pt. bold font. The first letter of each word must be capitalized.

Name of the Author: Author’s name must be placed underneath the title. 
Author’s institution and e-mail adress must be included as a footnote to the title.

Abstract: The abstract must be placed above the main body of text, in Tur-
kish and English, one paragraph each. It must be a maximum of 200 words long 
and use 10 pt. font with single spacing.

Key Words: 5 key words must be given underneath both the Turkish and the 
English versions of the abstract, in respective languages.

Main Body: The main body of text must use 12 pt. Times New Roman with 
1,5 spacing.

Tables, Graphics, Pictures and Schemes: Visuals used in the text must be 
numbered (e.g. Table 1, Table 2 or Graphic 1, Graphic 2) and placed in corres-
ponding parts of the text.

References
• References should be cited alphabetically, based on authors’ last names.
• In citing the publisher of a book, words like “press” or “books” must be 

omitted from the publisher’s name.
Example: İstanbul: İletişim
 London: Routledge
• If the original publication date of a classic work is known, then the phrase 

“First published in [year]” is included at the end of the citation entry in parent-
heses.

Below are some basic rules for writing your list of references.

Book with Single Author: 
Gürbilek, N. (1999). Ev Ödevi. İstanbul: Metis.
Huch, R. (2005). Alman Romantizmi. Gürsel Aytaç (Trans.). İstanbul: Doğu Batı.

Book with Multiple Authors:
Bilkan, A. F. ve Aydın, Ş. (2007). Sebk-i Hindi ve Türk Edebiyatında Hint Tarzı. 
İstanbul: 3F.
Karakaşlı, K., Kentel, F., Özdoğan, G. G., Üstel, F. (2009). Türkiye’de Ermeniler: 
Cemaat-Birey-Yurttaş. İstanbul: Bilgi Üniversitesi.
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Book with Editor:
Irzık, S. ve Parla, J. (Ed.) (2014). Kadınlar Dile Düşünce. İstanbul: İletişim.

Chapter from a Book with Editor:
Holbrook, V. R. (1999). Alegorinin Ölümü, Hüsn ü Aşk’ın Özgünlüğü. Mehmet Kal-
paklı (Ed.), Osmanlı Divan Şiiri Üzerine Metinler (p. 403-412). İstanbul: Yapı Kredi.

E-Book:
Barry, P. (2002). Beginning theory: An introduction to literary and cultural theory. 
[Adobe Digital Editions version]. 
http://libgen.org/book/index.php?md5=4AA8553A1EB6CCB988011B28BA4FE19C
Taylor, C. (2001). Radical enlightenment. Sources of the self: The making of the mo-
dern identity (Vol. IV, pp. 321-354). http://books.google.com/books

Article from Periodical:
Köroğlu, E. (2011). Yahya Kemal Şiirinde Anlatısallık, Kapanışlar ve Tarih Anlayışı. 
Yeniyazı, 11, 60-70.

Article from Online Journal:
Anderson, A. K. (2005). Affective influences on the attentional dynamics sup-
porting awareness. Journal of Experimental Psychology: General, 154, 258–281. 
doi:10.1037/0096- 3445.134.2.258
Pelvanoğlu, E. (2014). Orfeus’un arzusu: Tanpınar’ın sembolist estetiği bağlamında 
Huzur için bir yakın okuma denemesi. Monograf, 2. 
http://www.monografjournal.com/wp-content/uploads/2015/01/2.-sayı-pelvanoglu.pdf

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cited in italics, along with the publication date.
Example: As we see in another source (College Cost Book, 1983)... 
As we see in College Cost Book (1983)...
• Multiple sources by the same author:
Multiple works of an author are cited in chronological order.
Example: (Dellaloğlu, 2012) (Dellaloğlu, 2013)
• Footnotes:
Please always use footnotes and never endnotes.
• Titles of the sources:
Titles of books, journals, newspapers, encyclopedia, films, and video are ci-

ted in italics.
Example: In Mahmut Mutman’s (2014) book The Politics of Writing Islam: 

Voicing Difference  (…)
Titles of articles are given in quotation marks. Example: Şerif Mardin (2002) 

argues in his article “Tanzimattan Sonra Aşırı Batılılaşma” (...)
Long in-text citations:
Quotations consisting of more than 40 words are given in the form of block 

quotations. Block quotations must be 11 pt, single spaced and indented 1 tab 
from the left margin. Block quotations must not be put in quotation marks. 

Örnek:  According to Franco Moretti (2013)

This syntony between modernism and and the metropolis arises first and fo-
remost out of a common enthusiasm for the growing division of labour. In 
the theoretical field, it’s the analytical breakthrough of the Formalist school; in 
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the artistic field, techniques such as polyphony, rooted in the proliferation of 
professional jargons and sectorial codes. Specialism, for this happy generation, 
is freedom; freedom from the (narrow) measure of the (bad) taste of the (bour-
geois) nineteenth century. (p.34).

• Short in-text citations:
Quotations that are 40 words or fewer are included in the main body and 

enclosed in quotation marks.
Example: When talking about narratives centred around female middle-class 

protagonists Susan Fraiman (1993) observes that they “tend to insist that perso-
nal destiny evolves in dialectical relation to historical events, social structures, 
and other people.” (p. 10)

• Quotations from secondary sources
When using information from a source cited in another source, the secon-

dary source is cited.
Example: Interpersonal relationships during childhood can form the basis of 

various complexes and may take part in the formation of all levels of the psyche 
such as emotion, attitude and behaviour (Laplanche and Pontalis as cited in 
Koçak, 1996).

• Paraphrasing sources
If a source is paraphrased without using a direct quotation, author’s last 

name and  date of publication must be given in parentheses. 
Example: However, collective memory is not a summation of individual me-

mories but different forms of memories that breed and determine one another 
(Halbwachs, 1994).

If the name of the author is integrated into the sentence, date of publication 
is given in parentheses after the name, and the page number is given at the end.

Example: According to Rudolf Arnheim (1974) photography helps humans 
view themselves, maintain and expand their experiences, and exchange impor-
tant messages (p. 160).

Örnek: According to Douwe Draaisma (2007) against the impermanence 
that is implicitly existent in the mortality of memory, we secure ourselves by de-
veloping artifical memories in opposition to the existing inpermanence (p.19).

• Authors with the same last name:
When citing two or more authors with the same last name, their first names 

must be given as well.
Example: Tanıl Bora (2011), Aksu Bora (2014).
• In-text citation of two or more sources
Authors’ last names and dates of publication are enclosed in the same pa-

rentheses. 
Example: (Armağan 2011; Esen 2006).


