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Sahibi 
Hazel Melek Akdik 

Genel Yayın Yönetmeni 
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dışında sahibinin yazılı izni olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz. 
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Sunuş 

Eleştirel düşünmeyi, okumayı/yazmayı, sorular sormayı amaç 
edinen Monograf, beşinci sayısıyla yayında. 

Bu sayımızın odağı: “Belleği Okumak/Yazmak”. Odakta ilk 
olarak, Uğur Çalışkan ve Çimen Günay Erkol “Bellekten Beklenti-
ler: Eleştirinin Darbe Romanlarına Tanıklığı” başlıklı makalelerinde 
Türkiye tarihindeki darbelerin etrafında gelişen edebiyatların edebi-
yat eleştirisi tarafından nasıl ele alındığını tartışıyorlar ve tanıklık ile 
travma tartışmalarından faydalanarak, darbe edebiyatlarının haki-
katle yüzleşme potansiyelini ve adaletin gerçekleşmesini odağına alan 
bir edebiyat eleştirisiyle incelenmesini öneriyorlar. “Ulusal Kimlik, 
Kolektif Bellek ve Edebiyat: Dersimli Kız Romanında Resmi Bellek 
Temaları” başlıklı çalışmasında Gökçen Başaran İnce, ulusal kimliği 
inşa sürecinde kolektif belleğin ve belleği kaydetme pratiklerinden 
biri olarak edebiyatın işlevini değerlendiriyor, resmi bellekte kitlesel-
leştirilmeye çalışılan “Dersimli” imajının, popüler bir metinde nasıl 
yeniden üretildiğini gösteriyor. Hilal Yavuz, “Atılmış Hayat Parçala-
rı: Tanpınar’ın Huzur Romanında Hafıza ve Mekân İlişkisi” başlıklı 
yazısında Huzur romanındaki çatışmayı modernizmin diyalektiği 
içerisinde inceleyerek, romanın temel izleklerini (hafıza/hatırlama, 
hakikilik/hakikat ve şehir gezginliği deneyimi) Walter Benjamin’deki 
deneyim [Erfahrung] kavramı ve Hegel mantığını takip eden Bildung-
sroman’daki Erfahrung ile ele alıyor; Mümtaz’ın hafızasını, Hegel’in 
hafıza [Erinnerung] kavramına antitez olarak üretilen Benjamin’in 
hatırlama [Eingedenken] kavramıyla birlikte düşünüyor. “Şebnem 
İşigüzel’in Çöplük Romanında ‘Eksik Yazar’ların Bellekle İmtihanı” 
başlıklı makalesinde Suat Baran, kadınların hayat hikâyeleri ve çöp-
lük teması üzerinden bellek, geçmiş, gerçek ve kurmaca arasındaki 



ilişkiyi sürekli olarak irdeleyen Şebnem İşigüzel’in Çöplük romanın-
da, eksik yazar figürasyonunun nasıl ve ne şekilde ele alındığını yakın 
okuma tekniği ile inceliyor ve bu bağlamda bellek, geçmiş, tiksinç ve 
travma gibi kavramları konu çerçevesinde değerlendiriyor. “‘Açılır ve 
Kapanmaz / Tarihin Yakut Yarası’: Nilgün Marmara Şiirinde Tanık-
lığı Yazmanın Tarihi” başlıklı çalışmasında Duygu Ergun, dilini im-
kansızlıkların ve ihtimallerin sınırlarına koyan ve bu sınırları muğ-
laklaştıran Marmara şiirini, tanıklık bağlamında tartışıyor. Sinem 
Şahin Yeşil “Psikocoğrafya ve Bir Şehir Gezgininin Anıları” başlıklı 
çalışmasında, kenti deneyimleme üzerine düşünen “psikocoğrafya”yı 
nostalji konusuyla ilişkilendirerek Orhan Pamuk’un İstanbul: Hatı-
ralar ve Şehir adlı kitabını psikocoğrafya perspektifinden inceliyor.

Pasaj bölümünde, Alphan Akgül “Yıpranan Nesne, Kaybolan 
Benlik: Fikrimin İnce Gülü Üzerine Psikanalitik Bir İnceleme” başlıklı 
makalesiyle Adalet Ağaoğlu’nun Fikrimin İnce Gülü romanını, İngi-
liz psikanalist D.W. Winnicott’ın geliştirdiği “geçiş nesnesi” kavramı 
açısından çözümlüyor. “Dijital Beşeri Bilimlerin İmkanları Işığında  
Dünden Bugüne Burjuva” başlıklı yazısında Nefise Kahraman, Eren 
Buğlalılar tarafından Türkçeye çevrilen Franco Moretti’nin Tarih ile 
Edebiyat Arasında Burjuva kitabını inceliyor.

Monograf’ın daha önceki sayılarda Ferdan Ergut, Ferhat Kentel, 
Aksu Bora ve Dilek Cindoğlu ile gerçekleştirdiği “Türkiye’de Akade-
mi Konuşmaları”nın bu sayıda konuğu Mahmut Mutman. Söyleşiyi 
Mustafa Demirtaş yaptı.

Makalelerin değerlendirilme sürecinde Olcay Akyıldız, Fatih 
Altuğ, Günil Özlem Ayaydın Cebe, Hilal Aydın, Murat Cankara, 
Neslihan Demirkol, Esra Dicle Başbuğ, Murat Devrim Dirlikyapan, 
Sevgi Doğan, Caner Işık, Halim Kara, Nevzat Kaya, Erol Köroğlu, 
Göze Orhon, Nilay Özer, Veysel Öztürk, Cemal Sakallı, Ali Serdar, 
Zeynep Seviner, Emel Taştekin, Mehmet Fatih Uslu, Beyhan Uygun 
Aytemiz, Zeynep Uysal ve Yılmaz Yıldırım katkı sundular, destek ol-
dular; teşekkür ederiz.

Monograf’ın altıncı sayısının odağı “Tür Tartışmaları”. Odak 
dışı makalelere de yer vereceğimiz altıncı sayımızda ayrıca yeni bir 
bölüme başlayacağız: Dipnot. Fatih Altuğ editörlüğünde hazırlana-
cak olan Dipnot’ta; her sayı, Türkçe edebiyatın çağdaş yazarlarından 



biri ele alınacak. Bu sayıda çağrı metnini yayımladığımız ilk Dipnot, 
Sema Kaygusuz edebiyatı üzerine.

Monograf’ın beşinci sayısı hazırlanırken, beklediğimizin üze-
rinde bir ilgi ile karşılaştık. Değerlendirilmek üzere gönderilen ma-
kalelerin sayısındaki artış, yayımladığımız çalışmaların uyandırdığı 
etki bizi her geçen gün daha da cesaretlendiriyor. İki yılı tamamla-
dık; bize güç veren hocalarımıza, arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

Melek Aydoğan
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Bellekten Beklentiler: Eleştirinin Darbe 
Romanlarına Tanıklığı1

Uğur Çalışkan, Çimen Günay-Erkol*

Öz
Türkiye 1960-1980 yılları arasındaki yirmi yıllık dönemde üç darbeye ve iki darbe 
teşebbüsüne tanıklık etti. 1997’de gerçekleşen 28 Şubat müdahalesi ile birlikte, bu 
listeye bir de “post-modern darbe” eklendi. Bu süreçlerden pek çok olay edebiyata 
konu oldu. Askeri darbelerin edebiyatla ilişkisi, dönemsel olarak ayrı ayrı ince-
lemelere tabi tutulmuş ancak henüz sistematik bir şekilde ve bütünlüklü olarak 
incelenmemiştir. 27 Mayıs ve 28 Şubat etrafında gelişen edebiyatlar darbe edebi-
yatı çerçevesi dışında kalmış; çerçeveye temel oluşturan 12 Mart ve 12 Eylül etra-
fında gelişen edebiyatlar da “iyi edebiyat” ve “kötü edebiyat” olarak birbirlerinden 
ayrılarak eleştirinin ilgisi “iyi edebiyata” yöneltilmiştir. Böylece “kötü edebiyatın” 
yüzleşme ve hakikate dair potansiyelleri edebiyat eleştirisinin iş gördüğü edebiyat 
alanıyla kamusal alan arasındaki bölgeden dışlamıştır. Bu makale, Türkiye tari-
hinde gerçekleşen dört darbenin etrafında gelişen edebiyatların şimdiye kadar 
edebiyat eleştirisi tarafından nasıl ele alındığını tartışmaktadır. Bununla birlikte, 
darbe edebiyatları etrafında “iyi edebiyat” eksenli tartışmaların yerine, uluslara-
rası alanda cereyan eden tanıklık ve travma tartışmalarından faydalanarak, dar-
be edebiyatlarının hakikatle yüzleşme potansiyelini ve adaletin gerçekleşmesini 
odağına alan bir edebiyat eleştirisiyle incelenmesini önermektedir. Bu bakımdan, 
makale hem bu edebiyatların konumlandırılışına hem de edebiyat eleştirisinin ko-
numlanışına dair etik bir tartışma yürütmeyi hedeflemektedir.

Anahtar kelimeler: Tanıklık edebiyatı, askeri darbeler, travma, bellek, siyasi tarih.

* Uğur Çalışkan, Boğaziçi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yüksek Lisans 
Öğrencisi, ugur.caliskan@boun.edu.tr
Çimen Günay Erkol, Özyeğin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi, 
cimen.gunay@ozyegin.edu.tr
1 Bu makale TÜBİTAK tarafından desteklenen “Edebiyatın Türkiye’nin Demokratikleşme 
Tarihine Tanıklığı: Darbeler ve Romanlar” (114K137) isimli proje kapsamında yazılmıştır.
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Expectations From  Memory:  
Witnessing Of Criticism to Military 

Putsches in the Turkish Novel

Abstract
Turkey witnessed three successful and two abortive military coups in the twenty-
year-period between the years 1960-1980. A postmodern coup is added to this 
list on February 28, 1997. Several instances of those periods are presented in 
literature. The relation between military interventions and literature have been 
explored for certain intervals but scholars of literature have not yet conducted 
collective and systematic research on post-coup literatures. Literatures of May 
27 and February 28 Putsches are considered off-center in literary studies of mi-
litary putsches and those at the center, March 12 and September 12 are further 
bifurcated into two as “good literature” and “bad literature”, directing critical 
attention only to the “good literature” and leaving chances of confrontation of 
“bad literature” with reality out of the scope of literary criticism, which operates 
at the intersection of the literary field with the social field. This article discus-
ses how literary criticism handled literatures around four military putsches in 
Turkey. Instead of “good literature” as a manifold, it offers a literary analysis that 
measures potentials of the literatures around putsches to confront reality and 
bring justice, taking into consideration the discussions around the globe on wit-
nessing and trauma. As such, this article aims to carry out an ethical discussion 
that weighs the literatures around the putsches as well as their literary criticism.

Keywords: Witness literature, military coups, trauma, memory, political history. 

“Edebiyat Ne İşe Yarar?” sorusuna yanıt aradığı incelemesin-
de edebiyatın işlevlerinden birinin “tanıma” olduğunu iddia eden 
Rita Felski (2010), Hegelyen “ben ve öteki” diyalektiğini devralarak 
“öteki”nin benlik için bir sınır değil, bir koşul olduğunu savlamak-
tadır (s.46). Edebiyat sahasında, yazar kendi “ben”ini “ötekisi”yle 
birlikte yaratır. Bu karşılaşma, edebiyatın toplumsallığı yani geniş 
kitleler tarafından okunuyor oluşu sayesinde toplumsal kimliklerin 
oluşumunda da etkilidir: “Özbilinç, bireysel içgörü ânı hem toplum-
sal bir teşhis, hem de etik bir muhakeme arz eder; bir sanat eserine 
verilen tepki kişisel ve kamusal dünyaları kaynaştırır, bilgi tutkusu 
ile kabul talebini birbirine kavuşturur.” (Felski, 2010, s.51) Öte yan-
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dan Felski, edebiyatı bir mecra olarak sadece tanınma işleviyle tarif 
etmez. Edebiyatın en önemli işlevlerinden biri de, bilgi üretimidir. 
Hem yazar hem de okuyucu edebiyata has, sadece edebiyatın içinde 
var olabilecek ve bilimsel bilgiden farklı olan, “öteki” ile “ben” ara-
sındaki sınıra dair bilgiyi üretir. 

Tanıklık edebiyatı, “öteki” ile “ben” arasındaki ayrımın keskin-
leştiği, sarsıcı özne ve nesne konumları üreten, yaratıcı yorumlamayı 
davet eden bir bellek anlatısıdır ve normalde tanıklar veya mağdur-
lar tarafından anlatılması utanç verici olabilecek, girift, sorgulayıcı, 
rahatsız edici, üzerinden atlayıp geçmeye alışık olduğumuz incelik-
li gerçekliklere uzanan sahneler sunar. Tanıklık, kimlik inşası için 
Felski’nin öngördüğü gibi önkoşul olarak da kabul edilebilecek olan 
bir sınırda inşa edilir. Bu sınır, bir tarihçi için ampirik gerçeklikleri, 
bir psikanalist içinse tarihsel gerçeklik kavramını yerinden oynata-
bilecek güçlü duyguları kenarda biriktirir. Edebiyatçı ise, bu sınırı iki 
tarafa doğru da ihlal ederek bir anlatı inşa eder. 

Tanıklık edebiyatının malzemesini devşirdiği politik, hukuksal 
ve toplumsal alan “gerçeklikler” üzerine kuruludur. Arşiv ve belge, 
“gerçeği” üretme gücünü elinde bulunduranlar tarafından üretilir-
ken edebiyatın ürettiği, kurmacadan kaynaklanan bilgi en başında 
gerçeğin dışında konumlandırılır. Türkiye’de gerçekleşen askeri dar-
belere tanıklık eden edebiyat, arşiv ve belgelerin ürettiği gerçeklik-
leri kişisel ve toplumsal bellek anlatıları ile karşı karşıya getirerek 
dönemin mağdurlarının sesini duyuran, yaşananları not eden ve 
arşiv/belge gerçekliklerini sorunsallaştıran alternatif tarih anlatıları 
oluşturmaktadır. Darbelere tanıklık eden edebiyat arşivin, belgele-
rin dışında kalan bir tarihin yükünü sırtlanmaya aday olur. İdam-
lar, mahkemeler, işkence, hapishane koşulları, devrimci mücadele, 
hukuksuz uygulamalar ve baskı ortamı belgelenmeyen yönleriyle 
edebiyatta görünür kılınır. Böylece edebiyat başka bir bilgiyi —hafı-
zanın, tanıklığın bilgisini— üretmeye başlar. 

Türkiye’de 1960-1997 yılları arasında dört askeri müdahale ger-
çekleşmiştir. Bu müdahaleler, farklı tarihsel koşullar ve komuta ka-
demelerindeki askeri örgütlenmeler ile yapılmıştır. Darbelere giden 
süreçlerdeki toplumsal mücadeleler, bu toplumsal mücadelelerin ta-
lepleri ve bunların edebiyattaki izdüşümleriyle; darbe koşulları altın-
da yazılan, darbe koşullarına tanıklık eden, darbe atmosferine kafa 
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tutan ya da darbe tarihini edebiyatta kaydetmeye çalışan romanların 
tanıklık biçimleri, ürettikleri bilgi, “ben” ile “öteki” arasında çizdik-
leri sınırlar, oluşumuna katkıda bulundukları kimlikler birbirinden 
farklıdır. Bu noktada edebiyat eleştirisine düşen görevlerden biri ise 
Felski’nin tabiriyle bu “edebiyata has bilginin” izini sürmek, yalnızca 
edebiyatın alanında ortaya çıkabilecek bu bilgiyi ortaya çıkarmak ve 
onun temsilini sağlamaktır. 

Bu makalede, Türkiye tarihinde gerçekleşmiş olan 27 Mayıs 
1960, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980 darbeleri ile 28 Şubat 1997 süreci-
nin Türkçe romandaki temsillerinin nasıl alımlandığı; darbe koşulla-
rı altında deneyimlenen ve edebiyatta temsil edilen travmaların nasıl 
yorumlandığı; yazılma tarihleri bakımından hemen hepsi —hapis-
haneden sonra, askerin sahneye çıkmasından sonra, işkence gördük-
ten sonra— bir “sonra”da yazılan bu romanların izlerini sürdükleri 
hatırlama biçimleri ile bu hatırlama biçimlerinden, tanıklıklardan 
devşirilen “bilgi”nin edebiyat eleştirisi tarafından nasıl alımlandığını 
inceleyeceğiz. Darbelerin etrafında gelişen ve onlara tanıklık yapma 
iddiasında bulunan romanların edebiyat eleştirisi tarafından alım-
lanışına dair yapılacak inceleme, hem tanıklık edebiyatının Türkçe 
edebiyattaki konumlandırılışını yeniden düşünmek hem de darbe-
lerle ve onların artlarındaki gerçeklerle yüzleşmenin gerçekleşmesi 
potansiyeline dair bir girişim olmayı hedeflemektedir. 

Türkiye’de siyaset bilimi literatüründe ve edebiyat alanında as-
keri darbeler üzerine yapılan çalışmalarda sıklıkla 12 Mart ve 12 Ey-
lül deneyimleri yan yana getirilir ve birlikte incelenir. Tanıklık ede-
biyatı açısından bir “darbe edebiyatı” alt türünden bahsedeceksek, 
bu iki askeri müdahale dışındaki diğer darbelere de eleştirel dikkat 
göstermeliyiz. Darbeler arasındaki benzerlik ve devamlılığa onların 
toplumsal alanı işgal etme ve kendilerini gerçekleştirme biçimlerini 
merkeze alarak farklı bir açıdan bakabiliriz. Biçimsel olarak birbiri-
ne en çok benzeyen iki askeri müdahale 12 Mart 1971 muhtırası ile 
28 Şubat 1997 MGK toplantısı kararlarıyla başlayan süreçtir. İkisin-
de de ordu, demokratik işleyişe müdahale etmiş olsa da, parlamento 
kapatılmamış, siyasi partiler yasaklanmamış, kurucu meclis ve yeni 
anayasa oluşturulmamıştır. Öte yandan, darbeyi hazırlayan süreçte 
askerler açısından emir komuta zinciri dışına çıkılıp çıkılmaması 
konularında ve cuntanın yönetim süresinde farklılıklar bulunan 27 
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Mayıs 1960 ve 12 Eylül 1980 darbeleri de anayasa yapılması ve ordu-
nun yönetime direkt el koyması bakımından benzerlik gösterirler. 

Ancak ne 27 Mayıs’ta ne de 28 Şubat’ta, 12 Mart ve 12 Eylül ile 
kıyaslanabilecek kitlesel tutuklamalar ve işkenceler yaşanmadı; top-
lumun göremediği kitlesel zindanlarda cezalandırma 12 Mart ve 12 
Eylül’e hastı. Öte yandan, bir husus daha 27 Mayıs ve 28 Şubat darbele-
rinin biçimsel benzerliklerini gösteriyor: İki darbede de cezalandırma 
kamunun gözü önünde, medyada gerçekleşti. Yassıada Duruşmaları 
radyoda yayınlandı; Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan ve Adnan 
Menderes’in idam sehpasında çekilen fotoğrafları ertesi günün gaze-
telerinin baş sayfalarındaydı. 28 Şubat’ta Necmettin Erbakan’ın tari-
kat liderlerine verdiği iftar, Aczmendi şeyhinin bir kadınla basılması, 
Sincan’daki Kudüs Gecesi; hepsi kameraların bakışlarının altında, ne-
redeyse evlerimizin salonlarında cereyan etti. Suçluların suçlarını ve 
onların “hak ettiği” cezaları, bu suçların “belgelerini”, “belgeler” ve ce-
zalar sayesinde oluşturulan adalet ya da adaletsizlik hissini televizyon 
dizisi seyreder gibi aşama aşama medyadan gördük.  

27 Mayıs’ta ve 28 Şubat’ta suçlu addedilenlere suçların isnat edil-
mesi ve bu suçların cezalandırılmaları bir kentin meydanında değil 
ama yine kamusal mecralarda, üstelik her kahvehaneye, her eve ula-
şımı bulunan radyo ve televizyonlarda gerçekleştirildi. Suçlu addedi-
lenlere isnat edilen suçların “belgeleri” her yerde, herkesin erişimine 
açıktı. Kimin suçlu olduğu ya da kime suç isnat edildiği, cezayı kimin 
uyguladığı açık seçik ortadaydı. Herkesin siyasi meşrebine göre algıla-
yacağı mazlum ve zalimler gerçekleri temsil ettiği düşünülen belgeler-
le birlikte meydandaydı. Toplumun bir kesimi için adaletsizlik hissi ne 
kadar kesinse diğer bir kesimi için de adaletin yerine geldiğine duyu-
lan inanç o kadar yerindeydi. Kitlesel zindanlar kurulmamıştı; suçlu 
addedilenler zindanda yatan bir grup anonim insan değil; başbakan 
düzeyinde, kamu tarafından isim isim bilinen insanlardı. 27 Mayıs ve 
28 Şubat aktörlerinden kahramanlar ya da şeytanlar yaratmak bu yüz-
den kolaydı: Suçları ya da mağduriyetleri apaçık ortadaydı.2

2 Başörtüsü mücadelesi, eğitim hakkının gasp edilmesinden polisle karşılaşmalardaki şiddet 
ve zora kadar geniş bir yelpazede belgenin ve arşivin dışına çıkan bir alanda cereyan ediyor-
du. Ancak başörtüsü mücadelesi öncesi ve sonrasıyla 28 Şubat sürecine indirgenemeyecek 
bir dönemi ve farklı dinamikleri barındırdığı için doğrudan 28 Şubat süreciyle birlikte ele 
alınmamıştır. 
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12 Mart ve 12 Eylül’de ise suçlu addedilenlere suçların isnat 
edilmesi ve cezalandırma böyle yapılmadı. Bu iki darbe sürecinde 
hapishanede yatanların önemli bir kısmı zaten hükümlü değildiler; 
işkence gördükleri dönemde davaları henüz sonuca bağlanmamış, 
haklarında karar verilmemişti. Uzun tutukluluk süreleri ve işkence 
cezalandırmanın asıl şekliydi. Bunun yanında bu kitlesel tutuklama-
ların mağdurları kamunun geniş kesimleri için öğrenci-işçi hareket-
lerinin lider isimleri ve Erdal Eren gibi birkaç isim dışında, kamuo-
yunda tanınmayan vatandaşlardı. 12 Eylül ve 12 Mart’ta hapishanede 
yatanlar için uygulamaya konan cezalandırmanın tanıklığı ise sade-
ce cezalandırmaya tabi olanlarca, işkence ve sürgüne yolu düşenler-
ce yapılabilirdi. Birinin sürgünde olması ya da falancanın oğlunun 
hapse girmesi geniş halk kesimleri için yeterli bilgiydi. Mahkûmiyet, 
toplumun geniş kesimleri için “mutlaka işlenmiş” bir suça işaret edi-
yor; adaletin yerine geldiğine dair hissi teşvik ediyordu. 

Eleştirinin Edebiyata Tanıklığı 
Türkiye tarihinde gerçekleşen darbeler biçim ve yöntem ba-

kımından nasıl birbirlerinden farklı süreçlerin ürünüyse darbeleri 
konu alan yapıtların da özellikleri birbirinden farklıdır. “Darbe” ve 
“edebiyat” kelimelerini bir arada duymak öncelikle,12 Mart’ın hemen 
ertesinde Çetin Altan’ın Büyük Gözaltı’sı, Erdal Öz’ün Yaralısın’ı ve 
Sevgi Soysal’ın Şafak’ıyla başlayan bir külliyatı akla getirir. Bunun 
nedeni, 12 Mart’ta politik ceza deneyiminin kitleselliği ve kısa ara-
lıklarla arka arkaya yayımlanan romanlarla yazınsal üretimin tarihe 
tanıklık eden bir edebiyat hareketi görünümü yakalamasıdır. 27 Ma-
yıs 1960 darbesi arkasında bir külliyat oluşturacak kadar fazla sayıda 
tanıklık romanı bırakmamıştır; Attila İlhan’ın Bıçağın Ucu (1973), 
Sırtlan Payı (1974) veya Vedat Türkali’nin Güven’i (1999) gibi birkaç 
tekil örnek dışında 1960 darbesini sosyal, tarihsel olarak ele alan çok 
fazla sayıda yapıt bulunmaz. Bu yapıtlar da 1970 darbesinin hemen 
ardından yayımlanan romanların aksine, 1960 darbesinin üzerinden 
uzun yıllar geçtikten sonra yazılmıştır.

12 Eylül 1980 darbesi etrafında gelişen edebiyatta sayıca çok 
daha fazla roman bulunur; ancak bu yapıtların niteliği eleştirmen-
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ler tarafından tartışılmaktadır. 12 Eylül, darbe öncesinde edebiyatla 
meşgul olmayan tanık/mağdurlardan yazarlar üretmiştir. Bu neden-
le, 12 Eylül darbesinin tanıklık edebiyatı, bazı eleştirmenler tarafın-
dan küçümseyici bir tonda kullanılan “hapishane edebiyatı” kav-
ramıyla tanımlanan bir grup yapıtı da kapsar. Mağdur konumuna 
direnme çabasının ürünü olan bu romanları da hesaba kattığımızda, 
12 Eylül etrafında bir külliyat biriktiğini iddia edebiliriz. Üstelik 12 
Eylül’ün tanıklarının bir kısmı konuşmaya henüz yeni başlamakta-
dır. Dolayısıyla, bu dönemin edebiyattaki temsillerini kapsayıcı bir 
şekilde tartışmak için henüz yolun başındayız.

Diğer darbelere kıyasla post-modern bir nitelik taşıdığı iddia 
edilen ve siyaset literatüründe darbe olup olmadığı tartışılan 28 
Şubat’ın tanıklığını yapan romanlar da sayıca azdır. Bununla birlikte 
1960 Darbesi’nden farklı olarak 28 Şubat hakkında yazılan romanlar 
olaydan kısa bir süre sonra ortaya çıkmaya başlamışlardır. Yine 1960 
Darbesi’ni konu alan romanlara göre 28 Şubat romanlarında hem 
yazarlar hem de anlatıcılar mağdur pozisyonundadırlar. Bu bakım-
dan 28 Şubat edebiyatının, tanık/mağdurların seslerini duyurmaya 
çalıştıkları bir alana dönüştüğü ölçüde, bu müdahaleye ilişkin olarak 
da önemli bir çıktı ürettiğini iddia edebiliriz. 28 Şubat’ın tanıklığını 
yapan romanlarda, 12 Mart ve 12 Eylül ile şekillenen darbe anlatı-
larından farklı olarak, hapishane ya da işkence anlatılarına rastlan-
maz. İslamcı hareketin bileşeni olan roman kahramanları tarafından 
yapılan özeleştiriler ya da başörtüsü mücadelesi bu romanların ana 
konularıdır. 

Yürütmekte olduğumuz “Edebiyatın Türkiye’nin Demokratik-
leşme Tarihine Tanıklığı: Darbeler ve Romanlar” isimli araştırma 
projemizde (114K137) 27 Mayıs’ı konu edinen romanların sayısını 
19, 12 Mart’ı konu edinen romanların sayısını 37, 12 Eylül’ü konu 
edinen romanların sayısını 72 ve 28 Şubat’ı konu edinen romanların 
sayısını 22 olarak tespit ettik. Bu romanların bir kısmı otobiyografik 
detaylar barındırırken, kimileri kurmaca düzlemde dönemin pano-
ramasını çizerek sosyal, kültürel ve politik çözümlemeler yapmakta, 
yaşanan olayları kayda geçirmektedir. Yine listelenen romanların 
bir kısmı tamamen darbe konusuna eğilmekle birlikte, bir kısmın-
da darbeler sadece roman atmosferinin bir parçası olarak karşımı-
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za çıkmaktadır. Bir romanda birden çok darbe ele alınabildiği gibi 
darbelere tanıklık eden romanlar hem konu aldıkları darbeler ve 
onların gerçekleşme biçimlerine bağlı olarak ele aldıkları malzeme 
bakımından hem de birer edebiyat metni olarak birbirlerinden epey 
farklıdırlar.  

Darbelerin etrafında gelişen edebiyatlar arasındaki bu eşitsiz 
dağılım, edebiyat eleştirmenleri tarafından çokça tartışma konusu 
edilmiştir. 12 Mart ve 12 Eylül’ün karşılaştırmalı okumaları, 27 Ma-
yıs ve 28 Şubat’ı dışarıda bırakan bir seyir izler. 27 Mayıs Darbesi ile 
ilgili olarak darbeyi izleyen dönemde yeter sayıda tanıklık anlatısı 
üretilmemiş olması, bu darbenin ne ölçüde travmatik bulunduğunu 
sorgulatır. 28 Şubat’ın darbe olup olmadığı üzerine yürütülen tar-
tışmalar ve İslamcı eleştirmenlerin bir kısmının da ikna olmuş gö-
ründüğü3 yetkinlik meselesi de 28 Şubat’ı edebiyatta askeri darbeler 
tarihi tartışmalarının çeperlerine iter. Orhan Pamuk ve Ahmet Ke-
keç dışında 28 Şubat’ı konu alan “yetkin romanların” bulunmaması 
iddiası, 28 Şubat’ın edebiyattaki temsilinin sorunsallaştırılmasının 
önünü kapatmaktadır. Yetkinlik tartışması bir yana, 28 Şubat’ın et-
rafındaki edebiyat büyük oranda malzemesini mağdurun deneyi-
minden, konumlanışını mağdurun sesinden alıntılayan bir çoksatar 
edebiyattan oluşmuştur. Sadece bu görünümü anlamlandırmak bile 
edebiyat eleştirisinin önündeki görevlerden biridir.

Edebiyat eleştirisinin darbeler etrafında gelişen tanıklık roman-
larına yaklaşımında en etkili olan görüş Murat Belge’nin 1976’da 
Birikim’de yayımlanan iki yazısında ele aldığı görüşleridir. Murat 
Belge’nin konuyla ilgili yazdığı ilk yazı “12 Mart Edebiyatına Genel 
Bir Bakış” başlığını, ikinci yazısı ise “Bir ‘Edebiyat Malzemesi’ Ola-
rak 12 Mart Yaşantısı” başlığını taşır. Murat Belge’nin bu iki yazıda 
darbeleri konu alan romanlara olan yaklaşımını belirleyen değerlen-
dirmelerinden ilki “iç” ve “dış”a dair ayrımdır. 

Şöyle der Belge (1976a): “Birçok insanın hapse girdiği dönem-
lerde ister istemez bir ‘içeridekiler/dışarıdakiler’ ayrımı oluşur. 12 

3 Bu konuda kapsamlı bir değerlendirme için Tasfiye dergisinin Şubat 2010’da çıkan 23. sa-
yısındaki dosyaya bakılabilir. Hüseyin Su’nun yakın zamanda darbeler ve edebiyat ilişkisi 
üzerine yazdığı gazete yazısı da aynı görüşü paylaşır: http://haber.star.com.tr/acikgorus/
darbeler-karsisinda-edebiyat-ve-sanat/haber-1057720
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Mart süresince de böyle bir ayrım vardı. En şematik biçimiyle ‘içe-
ridekiler’ hapse giren devrimcilerse, ‘dışarıdakiler’ de kamuoyu olur. 
Romancılarsa, birincileri, ikincilere anlatmakla yükümlü olur.” (s.8) 
Belge bu şematik tarifini yazının ilerleyen bölümlerinde açımlayarak 
“içeridekilerin” sorunun içinde olanlar olduğunu, hapishanede olsa-
lar da bazı insanların ise sorunun tamamen dışında olduğunu be-
lirtir. Belge’nin bu ilk belirlemesi darbe edebiyatlarının omuzlarına 
yüklenen ahlakî yükün de ilk belirleyicilerindendir. Ancak Belge’nin 
eleştirisi, bu ahlakî belirlemeyle sınırlı değildir. Belge (1976a), 12 
Mart romanlarının sırtına yüklediği bu ahlakî yükün ağırlığını daha 
da artıracaktır: 

12 Mart olayı karşısında yazarın, “içeride” ya da “dışarıda” oluşuna 
göre alacağı tavır, romanın yazılışında iki ilkeden birine yer vermesini 
belirler. Olayı “dışarıdan” yazacak olan kişi, devrimcileri yüceltme yo-
luna gidecektir. “İçeriden” bakan kişi ise eleştirelliği benimseyecektir. 
Bu, şüphesiz, yıkıcı bir eleştiri değil, gelecekte daha doğru bir şeyin 
kurulmasına yönelik bir eleştiri olacaktır. Böyle bir eleştirelliği yazılan 
romanların pek azında görüyoruz. Çünkü bu romanlar genellikle dış-
tan bakılarak yazılmış romanlardır. (s.19)

Belge, bu pasajı takip eden paragraflarda işkenceyi ele alan 12 
Mart romanlarının, işkenceye yaklaşımlarıyla “doğru” bir biçimde 
politik olmadıklarını, sanıkların suçsuzluğunu ve devletin suçlulu-
ğunu kanıtlamak için “doğru” politik konumlanışı eğip büktüklerini 
söyler. Eleştirelliğin yerini “varoluş sıkıntıları”, “derdi olmayan bakış 
açısı” ve “hümanist anlayışlar” almıştır. Belge’ye göre 12 Mart’ı hak-
kıyla anlatmak isteyen bir romancı öncelikle “içerinin” tecrübesine 
sadık kalmalı; “içeriyi” kamuoyuna duyurmalıdır. Dahası, yaşanan 
travmatik tecrübeyi atlatarak, sürece dair politik eleştirisini de ya-
pabilmelidir. 

Belge, ikinci yazısında ise Ataol Behramoğlu’nun şiirini 12 
Mart’ın incelikli durumlarına eğilmek yerine sosyalizmin genel doğ-
rularını dile getirdiği için eleştirir; bu sebeple “dışarıda” konumlan-
dırır. Bu eleştiriyle birlikte Belge’nin 12 Mart’ın edebiyatını yapacak-
lardan beklediği “imkânsız pozisyon” netleşmiş olur: Belge, olayın 
hemen ertesinde ortaya çıkan bu edebiyatta, yaşanan olayları topluma 
aktarmayı başarabilecek gerçekçi ve aynı zamanda gerçeği dile getir-
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menin ötesine geçecek eleştirel bir tanıklık görmek istemektedir. Mev-
cut olanı değil, ideal olanı merkezine alan Belge’nin incelemesi haliyle, 
onca metin arasında beklentisini karşılayan bir metin bulamaz.

Nurdan Gürbilek, Belge’nin 12 Mart’ı yazanlar arasında var 
olduğunu iddia ettiği içerisi-dışarısı ayrımına benzer bir ayrımı iki 
darbe arasındaki edebiyatların farklarını anlamlandırmak için geliş-
tirir. Bir röportajda,12 Mart edebiyatına kıyasla 12 Eylül romanının 
neden yeteri kadar gelişmediği sorusuna şöyle cevap verir Gürbilek: 
“Birincisi, 12 Mart zulmüne maruz kalanlarla edebiyatçılar arasında 
daha yakın, daha doğrudan bir ilişki vardı. Ya bizzat bu şiddete ma-
ruz kaldılar, yargılandılar, hapse girdiler ya da bu şiddete maruz ka-
lanlara daha yakındılar; yani, edebiyatın daha yakınına düştü orada 
ateş topu.” (Tarık ve Akınhay, 2007, s.14) Bununla birlikte Gürbilek, 
travmaya zaman tanımakla Belge’den ayrılır: “Ama galiba hepsinden 
önemlisi, 12 Eylül bir türlü bitmedi Türkiye’de; bu dönem bir türlü 
kapanmadı, bir türlü tarih olmadı. Bu yüzden de 12 Eylül’ün şid-
detini yaşayanların, yaşadıkları şeyle aralarına bir türlü mesafe gir-
medi; ona estetik mesafe almalarına imkân sağlayacak bir zamansal 
mesafe tam girmedi.” (Tarık ve Akınhay, 2007, s.14) Ancak yine de 
Gürbilek’in eleştirisinde bir nokta hâlâ açıktadır: 12 Eylül’de müm-
kün olmayan, tanıkların yaşadıklarına estetik mesafe almaları, 12 
Mart’ta nasıl mümkün oldu? 

12 Mart ve 12 Eylül romanları etrafındaki tartışmaya daha ya-
kın dönemde konu hakkında görüş bildiren Şükrü Argın ve Sibel 
Irzık da dâhil olurlar. Romanların eşitsiz dağılımını konu edinenler-
den Şükrü Argın, Nurdan Gürbilek ve Murat Belge’nin açık bıraktığı 
noktaları doldurmaya, onlara da yapılan göndermelerle talip olur. 
12 Mart’ın edebiyatının niteliksel olarak 12 Eylül’ün edebiyatından 
daha gelişkin olduğunu iddia eden Argın’a göre 12 Mart’ın tanıklı-
ğı yapılabilmiş, yası tutulabilmişken; edebiyatçılarımız 12 Eylül’ün 
tanıklığını yapmamışlardır, dahası bunu yapmaya gönüllü de olma-
mışlardır. (Akınhay, 2008) Yine Argın’a göre “ateş topunun” edebiya-
tın dışına düşmesinin sebeplerinden biri 1968 ve 1978 hareketleri-
nin formasyonları arasındaki farktır. 

Argın’a göre, 1968 hareketi sol mücadele açısından teorik so-
runların ön planda olduğu; edebiyatla uğraşanlarla, entelektüellerle 
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dirsek teması daha yoğun olan daha okur-yazar bir kitlenin yürüttü-
ğü bir mücadeledir. Argın, 1978 hareketinin ise teorik sorunlardan 
çok, örgütsel hesapların ön plana çıktığı, silahların sokaklarda ko-
nuşmaya başladığı ve entelektüellerle temasını yitirmiş bir hareket 
olduğunu iddia eder. Bu anlamda Belge’nin iç-dış ayrımını, Argın, 
1968 ve 1978 hareketleri arasında farka konumlandırmıştır. Argın’ın 
12 Mart ve 12 Eylül edebiyatlarının nispî eşitsizliğini açıklamak için 
sunduğu ikinci argümanı ise 12 Eylül’ün var olan yayınevi ve dağı-
tım ağlarını bir kültür endüstrisinin bileşenleri haline gelecek olan 
tekelci dağıtımla ve bookstorelar ile ikame etmesidir. Yine Argın’a 
göre, 12 Mart’tan 12 Eylül’e giden süreçte ve hatta 1980’lerin sonları-
na doğru edebiyatımız “cemaatlerin” ve “geleneklerin” dışına çıkarak 
“modern”den “postmodern”e geçmiştir. Şükrü Argın bu konumlan-
dırışla 1968 hareketini 12 Mart’ta dondurur. Argın’ın tarifine göre 
12 Mart’a tanıklık yapan romanlar ve dolayısıyla 1968 hareketi, 12 
Mart’tan 12 Eylül’e giderken yaşanan değişimlerden etkilenmemiştir.

Argın,12 Eylül’ün tanıklığının edebiyatçılar tarafından yapıla-
mayışının sebeplerini ararken Belge’nin ortaya koyduğu iç-dış ayrı-
mına da değinir: 

Zira o zamanlar edebiyat “sorunun içinde”ydi. Bazı yazarlar zaten ola-
yın bizzat içindeydiler; önemli bir kısmı da, olayın olmasa da -Murat 
Belge’nin bir yerde 12 Mart romanlarını değerlendirirken söylemiş ol-
duğu gibi- “sorun”un içindeydi. Başka bir deyişle, 12 Mart şu ya da bu 
şekilde edebiyatın odağındaydı.
12 Eylül’de böyle bir “mecburiyet”i kalmadı edebiyatın. Burada 
“mecburiyet”i yerine “yetisi” de diyebiliriz elbette. Sorumluluğu vardı 
da yerine getirmedi, demek istemiyorum; bu nedenle, “mecburiyet” 
yerine “yeti”den söz etmek çok daha yerinde olur. Edebiyat 12 Eylül’e 
baksa bile göremezdi; zira görme, o biçimde görme yetisini yitir-
mişti. Bunun sebebi bence, yukarıda değinmiş olduğumuz süreçtir: 
“kamu”nun parçalanması. (Akınhay, 2008)

Argın’ın tarifi diğer eleştirilere göre daha keskin hatlara sa-
hiptir. Argın’a göre 12 Eylül sonrasında edebiyat artık tamamen 
“dışarıda”dır. Bununla birlikte Argın “kamunun parçalanması”nı 12 
Mart’la 12 Eylül arasına yerleştirse de edebiyatın odağının kaybol-
masını ise 12 Eylül sonrasına yerleştirmekte de katidir. 
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Toplumsal ve siyasal yapılardaki “postmodern” ya da “neolibe-
ral” kırılmanın ne zaman başladığıyla ilgilenmeyi bir kenara bırak-
sak bile, edebiyat alanında Argın’ın deyimiyle “postmodern” kırıl-
manın 12 Eylül sonrasında gerçekleştiğini iddia etmek zordur. Zira, 
edebiyat alanında “modern”den “postmodern”e geçiş ya da daha 
doğru bir ifadeyle edebiyatın odağının parçalılaşması bir kırılmayla 
birlikte gerçekleşmemiş; 12 Mart ve 12 Eylül tanıklıkları üretilirken, 
bir süreç halinde gerçekleşmiştir. “Geleneğin ve cemaatin” dışından 
yazmak ya da geleneğin ya da cemaatin sınırından yazmak, modern 
deneyimin sadece bir dönemine; adıyla söyleyecek olursak postmo-
dern döneme atfedilecek bir durum değildir; 19. yüzyılın başından 
itibaren modern yazarın deneyiminin ayrılmaz bir parçası olarak 
kabul edilebilir. Ancak yine de –bu dönemde ortaya konan bütün 
eserleri postmodern sayma aceleciliğine kapılmadan– edebiyatın 
odağının belli bir dönemden sonra daha parçalı hale geldiğini söy-
leyebiliriz. 

Yine de böyle bir dönüm noktası için 12 Eylül sonrasını işa-
ret etmek zordur. Çünkü edebiyatta postmodern unsurların bulun-
duğu yetkin örnekler için 1980 Darbesi öncesine geri dönmemiz 
gerekir. Orhan Pamuk Cevdet Bey ve Oğulları adıyla yayımlana-
cak olan ilk romanını 70’li yılların sonlarında yazar. Oğuz Atay’ın 
Tutunamayanlar’ı, Füruzan’ın 47’liler’inden önce basılır. 80 sonrası-
na konumlandırılan “geleneklerin” ve “cemaatlerin” dışından yazan, 
postmodern durum içine yerleştirilen yazarlar, 1980 sonrasında ol-
duğu gibi 1980 öncesinde de “cemaatle” ve “gelenekle” bağını yitir-
memiş yazarlarla aynı anda yazmaktadırlar. 1980 sonrası toplumsal 
mücadele alanına rengini verecek olan Kürt ulusal hareketi, kadın 
mücadelesi, İslamcı hareketle ilişkisi içerisinde anlamlandırılabile-
cek birçok önemli edebiyat eseri 70’li yıllarda yazılmıştır. Argın’ın 
yas tutabilme potansiyelini gerçekleştirdiklerini iddia ettiği 12 Mart 
romanları tam da böyle, merkezi çoktan dağılmaya başlamış bir ede-
bi ortamın eserleridir. 

12 Mart ve 12 Eylül darbelerini konu alan edebiyatlara dair, bir-
birilerini alıntılayarak kanonikleşme yoluna giren bu eleştiri zincirine 
önemli müdahaleler yaparak eklemlenen son eleştirmen Sibel Irzık’tır. 
Irzık, darbe romanlarının işkenceyi ele alışının politik açıdan sorunlu 
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olduğuna dair Belge’nin görüşüne katılmakla birlikte Belge’nin getir-
diği iç-dış ayrımını reddeder. Irzık’a göre politik mücadelenin “içinde” 
yer alanlar da, “dışında” yer alanlar da benzer suçluluk hissini ve dev-
lete sadık olduklarını ispatlamaya dair endişeyi taşırlar. Bu eserlerin 
politik bakımdan eksiklikleri demokratik vatandaşlık kavramının ge-
lişmemişliğiyle açıklanabilir ancak (Irzık, 2009, s.10). Irzık’a göre insan 
haklarının bu denli kısıtlı olduğu ülkemizde romancılar, kahraman-
larını masum birer mağdur olarak temsilleştirirler. Bu temsil, darbe 
mağdurlarının devlete ve onun yüksek prensiplerine sadık oldukları-
nın altını çizerek masumlaştırırken, asıl iktidarı elinde bulunduran-
ların bu değerlere ihanet edenler olduğunu vurgular.  Irzık’ın eleştiri-
sinin öncellerinden ayrıldığı en önemli noktalardan biri ise 12 Mart 
ve 12 Eylül edebiyatı olarak bölünmüş darbe edebiyatlarını yeniden 
konumlandırmaya yönelik değerlendirmesinde gizlidir. Irzık’a göre 12 
Eylül sonrası edebiyatı, 12 Mart sonrası edebiyatına göre darbeye daha 
çok cevap üretmiştir. Üstelik, iki darbe arasındaki zamansal mesafenin 
kısalığını da hesaba katarsak birçok roman “12 Mart sonrası”na değil, 
“12 Eylül öncesi”ne konumlandırılabilir. 

Böyle bir hesapla 12 Eylül’ün kendine edebiyatta 12 Mart’tan 
daha çok yer bulduğunu iddia etmek daha doğru olacaktır. Irzık’a 
göre 12 Mart edebiyatının hemen göze çarpar nitelikte olmasının ve 
12 Eylül’e tanıklık eden romanların görünmezliğinin nedeni şurada 
aranabilir: 1970’lerde edebiyat “sol” bir merkeze ve sosyalist gerçekçi 
romanların baskın olduğu bir tona sahiptir ancak, 1980 sonrasın-
da merkez dağınıklaşmaya başlamıştır. Irzık, bu noktadan devamla, 
Şükrü Argın’ın eleştirisine geri dönerek edebiyatçıların 1980 sonra-
sında edebiyatın kendi kriziyle uğraşmakta olduğunu tekrarlar. Aynı 
zamanda yine Argın’dan hareketle, 1980 sonrasında edebiyatın ka-
muyla paylaştığı ve 12 Eylül deneyiminin aktarılabilmesini mümkün 
kılan bir dilin ortada olmadığını iddia eder. Oysa Irzık’ın da Argın’ın 
da başvurduğu kaynak olarak Belge’nin 12 Mart’ın hemen ertesin-
de edebiyatın “içerinin” deneyimini “dışarıya” aktaracak bir dilden 
yoksun olduğu yönündeki eleştirisinin üzerinden atlanır. Belge’nin 
12 Mart romanı için söyledikleri 12 Eylül’e anlamını veren –ancak 
orijinal durum için, 12 Mart için anlamı reddedilen- bir metafora 
dönüşmüştür adeta. 
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Sibel Irzık’ın darbeler hakkında oluşan eleştiri kanonuna yak-
laştığı noktalardan biri budur. Kanondan farklı olarak 12 Mart ve 12 
Eylül edebiyatlarını “darbe edebiyatı türünün” iki alt türü olarak ko-
numlandıran Irzık, hem 12 Mart için hem de 12 Eylül için, ikisinde 
de ayrı ayrı Murat Belge’ye başvurarak henüz ne 12 Mart’ın ne de 12 
Eylül’ün romanının yazılmadığını savlar. Öte yandan, Irzık 27 Mayıs 
ve 28 Şubat etrafında gelişen edebiyatları “darbe edebiyatı türünün” 
alt türleri olarak konumlandırmaz. Irzık 27 Mayıs’ta entelektüellerin 
ordudan rahatsız olmadıkları için üretimde bulunmadıklarını iddia 
ederken 28 Şubat’taki değişiklerin ise “gerçek” bir darbeye gerek kal-
madan yapıldığını savunur. Her halükarda ortada eşitsiz bir durum 
vardır; 12 Eylül ile 12 Mart edebiyatlarının konumlandırılışı ede-
biyat metinlerine bakılarak yapılırken diğer iki darbeyi konu alan 
romanlar gerekçeleri edebiyat metninin dışındaki gerçeklikten dev-
şirilerek incelemeye tabi tutulmaz bile.

Sibel Irzık’ın iki darbe edebiyatını bir bütünün parçaları olarak 
ele alması önemlidir. 12 Mart’ı konu edinen romanların ilk örnek-
lerinden birini yazan Erdal Öz de iki darbenin edebiyatları arasın-
daki eşitsiz dağılımı şöyle değerlendirir: “[İ]lkinde daha hafif de 
olsa, ikincisinde daha ağır da olsa, iki askeri eylemin temelinde aynı 
çıkış noktasının bulunması olabilir. 12 Mart da, 12 Eylül de birbiri-
ne benzer eylemlerdir. Birinin başlayıp tamamlayamadığını ikinci-
si silip yok etmeye kalkışmıştır. Bunda başarılı da olmuştur.” (Öz, 
2010) Erdal Öz’ün sosyal alanda, Sibel Irzık’ın edebiyat alanında 
iki darbeyi bir bütünün parçaları olarak görmeye yönelik yaptıkları 
değerlendirme genişletilebilir. İki darbe de aynı toplumsal hareketi; 
sosyalist mücadeleyi  “silmek” üzere yola çıkmıştır. Dahası iki darbe 
de tek parti döneminin son yıllarından itibaren “piyasacı” eğilimin 
karşısında geriye düşmüş olan ve 1960 darbesiyle tekrar güçlenen 
“devletçi” geleneği ekonomik alandan “silmeye” çalışmışlar; serbest 
piyasanın yaygınlaşmasını desteklemişlerdir. İki darbe ortaya çıktık-
ları sosyal şartlar ve uygulamaya koydukları sosyal programlar ba-
kımından benzerdir. Ayrıca Erdal Öz, yazısının devamında hem 12 
Mart hem de 12 Eylül’de yaşananların temsili olarak okunabilecek 
romanlarını (Yaralısın, Gülünün Solduğu Akşam ve Defterimde Kuş 
Sesleri) örnek göstererek iki darbeyi takip eden süreçleri ve bunların 
tanıklığını birbirinden ayırmanın güç olacağını ifade eder. 
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Sevgi Soysal’ın Şafak romanındaki Oya karakteri sürgün oldu-
ğu için bütün şehrin kendisine nasıl kötü gözle baktığını ancak hiç 
kimsenin sürgüne gelmeden önce yattığı cezaevinde neler yaşadı-
ğını bilmediğinden yakınır. Erdal Öz’ün Yaralısın’ındaki karakter 
işkenceden adi suçluların yattığı Nuri’lerin arasına, bir cezaevi ko-
ğuşuna alınır. İşkenceden dolayı yere basamayan, ayaklarının altı 
parçalanmış olan başkaraktere Nuri’lerden biri işkenceyi duydukla-
rını ama gerçek olduğuna “şimdi” inandığını söyler. Aynı koğuşta 
yatanlar için bile işkence uzak, gerçekliği sorgulanabilir bir şeydir. 
Yine Yaralısın’da işkenceye götürülen başkarakter işkence yapılacak 
yere gözleri bağlı bir şekilde götürüldüklerini, kimlerle beraber ol-
duğunu bilmediğini, işkenceye tek tek alındıklarını anlatır. Şafak’ta 
da karakola sorguya alınan karakterlere işkence birbirlerinden ayrı 
uygulanır. Bu anlamda hafızanın, tanıklık biçiminde ve edebiyat va-
sıtasıyla dile gelmesinde “görünmeyen”, “bilinmeyen” arşivlere gire-
meyen gerçeklerin etkili olduğunu; hatırlama ve tanıklığını aktarma 
ihtiyacının bu koşullardan kaynaklandığını iddia edebiliriz. 

Yine bu bakımdan darbeler iç ve dış arasındaki ayrımı dayattı-
ğı gerçeklik rejimi bakımından ortadan kaldırır. “İçeride” olan da, 
“dışarıda” olan da darbeyle konuşmak, onun dayattığı “suçu” ve “ce-
zayı” konuşmasının muhatabı kılmak durumundadır. Ancak “içeri-
sini” ve “dışarısını” birleştiren suçlu olma hissi ya da devlete sadık 
olma dürtüsü değildir. Her “içeriyi”, “dışarıya” anlatma çabası -ister 
devrimcilerden kahramanlar yaratan propaganda romanları yoluyla 
olsun, ister modernist estetik dolayımıyla olsun- siyasi iktidar tara-
fından kapatılmaya çalışılan bir alanı açma girişimidir. İşkencecinin 
gözünden yazılan, işkencecinin konumunu sahiplenen bir roman 
bile sadece işkenceyi ortaya dökmesiyle devlete sadakatin uzağında-
dır. Bununla birlikte, “dışarının” deneyimi de darbenin deneyimine 
dâhildir. 

Hatırlamanın Zamanı ve Özneye Dönüş
Tanıklık edebiyatı doğası gereği hep bir “sonradan” yazılır. Ta-

nık-yazarın yazdığı anın deneyimi yalnızca o an yazıyor olmanın 
deneyimi olabilir. Bunun dışında, deneyime dayandığını iddia etti-
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ği her şeyi yazarken hatırlama ve hafıza iş başındadır. Paul Ricoeur 
(2012) hatırlama edimine dair şunları söyler: “[H]atırlama edimi, ilk 
izlenim ile bunun geri gelmesi arasındaki zaman aralığını kateder. 
Bu anlamda zaman hem duygu-olarak-hafıza’nın hem de eylem-
olarak-hatırlama’nın ortak etmenidir.” (s.37) Bergson’un Madde ve 
Bellek’inden yola çıkan Ricoeur ayrıca, hatırlamanın şimdiki za-
manda gerçekleştiğini vurgular: “Betimlenen deneyimin bir daya-
nak noktası vardır; şimdiki zaman yani şimdi çınlayan sesin şimdiki 
zamanı: ‘Çınlatıldığında şimdiymiş gibi duyuyorum, ama çınlamayı 
sürdürdüğünde hep yeni bir şimdiki zamana sahip oluyor, her şim-
diki zaman ise geçmiş zamana dönüşüyor.’’’ (Ricoeur, 2012, s.51) 

Hatırlamanın şimdiki zamanda gerçekleşiyor oluşu Ricoeur’ü 
aynı zamanda ilk deneyimin hiçbir zaman ilk deneyimlendiği anda 
olduğu gibi geri gelmeyeceği; her zaman içinde bulunulan şimdiki 
zamanda açımlanacak bir imge olarak geri döneceği sonucuna da 
götürür. Ricoeur’ün görüşü, tanık-yazarların ürettiği 12 Mart edebi-
yatını konumlandırmak konusunda bir imkân daha sağlar. 12 Mart 
edebiyatının ’68 hareketinin ürettiği edebiyat olarak konumlandırıl-
dığından bahsetmiştik. Bu olgusal, tarihsel olarak doğru bir bilgidir. 
Ancak hatırlamanın zamanı, geçmişin imgesini hikâyeye dönüştür-
menin zamanı şimdiki zamandır. 12 Mart romanının üretilmeye 
başladığı zamanı dikkate alırsak, değerlendirme tersine dönecektir. 
12 Mart romanları 1968’in anılarını hatırlamaya çalışsa dahi 1978 
hareketi yükselirken, 1978’in talepleri sosyal alanı belirlerken ortaya 
çıkmıştır. 70’li yılların ikinci yarısında yazılan bu romanlar 1968’in 
anılarını 1978’e giden yolda anlatırken, anlatıda üretilen bilgiyle 
1978 kuşağının formasyonuna katkıda bulunmuşlardır. 

12 Mart romanları ile 12 Eylül romanları arasındaki süreklilik-
lerden biri de bu yazılma zamanı meselesidir. Bu noktada edebiyatın 
toplumsal tanınma talebiyle ilişkisine dair söylediklerimizi hatırla-
yacak olursak 1968 hareketinin ve 1978 hareketinin romanda inşa 
ettikleri söyleme yeni bir bakış atmamız gerekir. 1968 hareketinin 
yükselişte olduğu yıllarda, solun edebiyattaki hâkim formu sosyalist 
gerçekçi romanlardı. Sosyalist gerçekçi romanlar, sınıfın ya da kent 
yoksullarının herhangi bir üyesinden yola çıkarak sömürüyü ele alı-
yor; bütüncül bir toplumsal dönüşüm önerisinde ya da bütüncül bir 
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toplumsal eleştiride bulunuyorlardı. 12 Mart’ı konu alan romanla-
rın yazıldığı 70’li yıllardan itibaren ise sosyalist gerçekçi romanların 
edebiyat kamusunun merkezinden uzaklaşmakta olduğunu, edebi-
yatın sol merkezinin tanıklık romanlarıyla doldurulmaya başlan-
dığını görüyoruz. 1960 Darbesini konu alan romanların da 1970’li 
yıllardan sonra daha çok üretilmesi bu bakımdan anlamlıdır. 

Tanıklık romanlarıyla “postmodern” addedilen romanların ilk 
örneklerinin aynı yıllarda ortaya çıkması da bir tesadüften daha faz-
lasına işaret eder.  Orhan Pamuk ve Oğuz Atay gibi Türkçe edebiyat 
açısından “postmodern kırılmanın” iki önemli noktası sayılan yazar 
eserlerini 12 Mart ve 12 Eylül tanıklıkları üretilirken verirler. 1968’in 
yükselişte olduğu yıllarda üretilen sosyalist gerçekçi edebiyat mit ya-
ratma, tanınma, özdeşleşilme talebini işkenceye göre deneyimlenişi 
çok daha toplumsal olan, herkesin deneyiminin bir parçası olan sö-
mürüyü sergileme üzerinden geliştirir. 1961 Anayasası’nın getirdiği 
yayın özgürlüğüyle Nâzım Hikmet’in eserleri ile birçok yasaklı kita-
bın dolaşım imkânlarının artmasının yanı sıra Yaşar Kemal, Fakir 
Baykurt, Mahmut Makal gibi toplumcu gerçekçi edebiyatın önemli 
eserlerini veren yazarlar bu aralıkta yazmaya başlarlar; Orhan Ke-
mal ise en yetkin eserlerini bu dönemde verir.  12 Mart’tan sonra 
ortaya çıkan tanıklık edebiyatı ise mağdurları dışında kimsenin de-
neyiminin parçası olmayan bir alanı “birinci tekil kişi anlatıcının” ve 
“deneyimin” realist anlatısının otoritesinde ele alırken, öncelindeki 
“sömürünün” işlevini tanıklık söylemiyle ikame eder. Artık edebi-
yatın sol merkezinde bir köy, bir fabrika, bir işçi mahallesi değil; 
hücresinde yaralı duran bir beden, bir kimlik vardır. Sol edebiyatın 
merkezinde 12 Mart tanıklıklarıyla değişen sınıftan devrimcinin be-
denine doğru gerçekleşen bu yönelme, Argın ve Irzık’ın 80 sonrası-
na konumlandırdığı dönüşümün erken bir görünümüdür. Dahası bu 
dönüşüm, 70’li yılların ortalarından itibaren gerçekleşen edebiyatın 
odağının dağılması ve edebiyatın sol merkezinden uzak yeni seslerin 
ortaya koyduğu eserlerle de paralellikler taşır. Bu anlamda 12 Mart 
romanları da piyasadan azade değildir. Muhataplarının; sol edebiyat 
okurunun güncel talep ve ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. 

Öte yandan 12 Mart ve 12 Eylül’ün “kurbanları” bir anlamda 
dışarıda yepyeni bir düzen, yepyeni bir hayat kurulurken seslerini 
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dışarıya geçirmeyen zindanlarda işkence görüyorlardı. Eski düzen 
onların bedenlerinde temsil oluyordu; dışarıda “zorla” değiştirilen 
düzen, içeride işkence sayesinde mahkûmların silinen kimlikleriy-
le inşa ediliyordu. İşkenceye maruz kalmış kişiler tanıklıklarını an-
lattıkları romanlarla 1960’ta ve 1997’de mağdurlarının yararlandığı 
acınma ve kahramanlık, tanınma, bilinme, özdeşleşilme, efsane-
leşme haklarına talip oluyorlardı bir yandan. Yeni kurulan düzene 
deneyimlerini şerh düşüyorlar, işkencedeki bedenlerini yeni kimlik-
lerinin kurucusu olarak omuzluyorlardı. Bu noktada, 12 Mart ve 12 
Eylül edebiyatlarına yönelen “yeterince politik olmama” ya da “doğ-
ru bir şekilde politik olmama” eleştirisi yeniden düşünülmelidir. 

Arjantin’deki darbe döneminin etkili muhaliflerinden, edebiyat 
eleştirmeni Beatriz Sarlo cuntadan demokrasiye geçişle birlikte ta-
nıklık söyleminin hem hakikati aramanın tek yolu haline geldiğini 
hem de tanığın kendisinin nasıl bir “hakikat ikonuna”, tanıklığın 
nasıl kendini dayatan bir epistemolojiye dönüştüğünü incelediği 
Geçmiş Zaman (2012) isimli çalışmasında Arjantin’de tanıklık söy-
lemiyle postmodernizmin yükselişinin özneye dönüşte ikizleştiğini 
savunur:

Bugünlere iyimserlik hâkim, bütün diğer anlatıların kaynaklarına iyi 
kötü sadık kalacaklarından kuşku duyulsa da, deneyimin birinci te-
kil şahıs anlatısı olarak inşa edilmesi kabul görüyor. “Kurgu olmayan” 
diye adlandırılan anlatılar gerek gazetelerde gerekse toplumsal etnog-
rafya ve yazın alanında yaygınlaşıyor: tanıklıklar, hayat hikâyeleri, 
söyleşiler, özyaşam öyküleri, anılar, kimlik öyküleri... Bugünü yoğun 
bir biçimde öznellik belirliyor (altmışlı ve yetmişli yıllarda öldüğüne 
inanılan öznelliğin gerçek bir yeniden doğuşu). (...) Görüldüğü kada-
rıyla tüm tanıklık çeşitleri deneyime anlam verebilme gücüne sahip. 
Sözün geri dönüşü, sözün fethi ve söze hak tanımak, toplumsal ve ki-
şisel bellek aracılığıyla kimliği “sağaltma” ideolojisi aracılığıyla katla-
narak yaygınlaşıyor. Kültürel modernitenin son evresine nasıl güven-
sizlik ve deneyimin yitirilmesi damgasını vurduysa, postmodernitenin 
rengine de öznellik damgasını vuruyor. (s.33-34)

Sarlo, Latin Amerika’da tanıklık söyleminin diktatörlükten 
sonra kurulan hakikat komisyonlarından başlayarak bugünkü hege-
monik yapısına kavuşmaya başladığını iddia eder. Darbelerle yüz-
leşmenin Latin Amerika’daki gibi yaşanmadığı, hakikat komisyon-
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larının kurulamadığı Türkiye’de hem işkencenin gerçeğinin temsil 
edilebildiği nadir alanlardan biri olmasıyla hem de tanıklık söylemi-
nin yükselişine yaptığı katkıyla darbeler etrafında gelişen edebiya-
tın hakikat komisyonlarının yerine geçtiğini iddia edebiliriz. Darbe 
edebiyatlarının “kötü edebiyat” addedilen tarafının “hatırlanan de-
neyimi” bir hakikat belgesi olarak konumlandırdığı düşünülebilir. 
Örgütlenmenin, adalet aramanın, gerçeği gerçek olarak ilan etme-
nin imkânsızlaştığı zamanlarda ellerinde fazla seçenek de yokmuş 
gibi görünür. Ancak hakikat uğruna feda edilen, öznenin toplumsal 
alandaki failliğidir; tanıklığın öznesi eylemi ve hakikati sözünden 
ibaret bir halde kalakalmıştır. Darbelerin tanıklıklarını yapan ro-
manlarda “yanlış bir siyasal bilinçle” değil, dünyada 1968 sonrasında 
gelişen politik yönelimlerle de paralellik içinde okunabilecek sınıfın 
politik yükünü değil; devrimcinin bedeninin, benliğinin, kimliğinin 
yükünü omuzlayan “yeni bir siyasal bilinçle” karşı karşıya kaldığımı-
zı iddia edebiliriz. 

Darbelerin tanıklığını yapan romanlara yöneltilen eleştirilerde 
“doğru siyasal bilinç” beklentisi kadar “doğru estetik” beklentisi de 
belirleyicidir. 12 Eylül sonrasında ortaya çıkan hapishane edebiyatı-
nın darbe tanıklığı için “doğru edebiyat”, “yetkin edebiyat” görülme-
mesinin sebeplerinden biri budur.4 Theodor W. Adorno’nun çokça 
“Auschwitz’ten sonra şiir yazılamaz” şeklinde alıntılanan ya da anla-
şılan Holokost sonrası şiire dair yaptığı önerme bu beklentinin erken 
kaynaklarından biridir: 

Toplum ne kadar bütün (total) hale gelirse, tinin şeyleşmesi de o kadar 
artar ve  şeyleşmeden kendi başına kaçınma çabası yozlaşıp gevezeliğe 
dönüşme tehlikesinden muaf değildir. Kültür eleştirisi kültür ve bar-
barlık diyalektiğinin son basamağıyla karşı karşıyadır: Auschwitz’ten 
sonra şiir yazmak barbarlıktır ve üstelik bu, şiir yazmanın bugüne 
kadar neden imkânsız hale geldiğine ilişkin bilgiyi de kemirmektedir. 
Eleştirel ruh kendinden memnun tefekkürle sınırlı kaldığı sürece, geç-

4 Edebiyat eleştirisinin, hapishane edebiyatının “kötü edebiyat” olarak konumlandırılması ve 
“kötü edebiyat” addedilmeleriyle toplumsal alandan sürgün edilmiş olanların edebiyatının 
edebî alandan da sürgün edilişine dair daha geniş bir tartışma için Başak Deniz Özdoğan’ın 
12 Eylül’ü merkezine alan yüksek lisans tezine bakılabilir: Özdoğan, B. D. (2008). Experince 
of September 12 Coup D’etat in Turkish Novels of 1980s. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). 
Boğaziçi Üniversitesi / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, İstanbul.
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mişte tinin ilerleyişini kendi unsurlarından biri olarak varsaymış olan 
ve onu artık tümüyle yutmaya hazırlanan mutlak şeyleşme karşısında 
çaresizdir. (2012, s.179)

Adorno’nun yaptığı belirleme, Holokost’tan sonra yazılacak şi-
irin modern deneyimin açıldığı en uç noktayı, Holokost’un açığını 
sırtlanmakla mümkün olduğunu söylemektedir. Holokost’un yükü-
nü sırtlanmayan bir şiir yozlaşarak bir gevezeliğe dönüşecek, soykı-
rım iradesinin bir parçası haline gelecektir. 

Tanıklık çalışmaları kaynağını her zaman Holokost’tan aldı. 
Travma ve tanıklık çalışmalarının köşe taşlarından biri sayılan 
Unclaimed Experience’ta (Sahipsiz Deneyim) Cathy Caruth yine 
Holokost’a gönderme yaparak tanıklığın hikâyesinin sürekli ağla-
makta olan bir yarayla dile geldiğini ve bu yaranın ağlamak dışında 
arkasındaki gerçek ya da hakikate işaret etmesinin yolunun bulun-
madığı bir koşulda yazıldığını söyler (Caruth, 1996, s.43). Bu yara 
her zaman ertelenmiş, bastırılmış bir hakikate işaret etmekle birlikte 
tanıklık yapan bilmekle bilmemek arası bir durumda asılı kalmış-
tır. (Caruth, 1996, s.43-46) Caruth’un tarifinde travmatik durum var 
olan dilsel dizgeyle anlatılamayan, ancak yeni bir dilsel arayışla anla-
tılmaya yaklaşan, ancak hiçbir zaman tam olarak bilinemeyeceği için 
tam olarak anlatılamayacak olan durumdur. Adorno gibi Caruth da 
tanıklık edebiyatı için modernist edebiyatın estetiğini, modernist 
anlatının öznesinin dünya karşısındaki konumlanışını önermek-
tedir. Ancak travmaya dair bu yaklaşım Holokost merkezli olduğu 
kadar Batı merkezlidir aynı zamanda. Türkçe edebiyatta, darbe ta-
nıklığı dışında da Batı’nın deneyimlediği anlamda ve yaygınlıkta 
bir modernist edebiyatın ne ölçüde gelişip yaygınlaştığına dair soru 
akıllarda tutulmalıdır. 

Travma çalışmalarının Holokost referansıyla yola koyulmasının 
sonuçlarına dikkat çekenlerden biri olan Stef Craps (2013), tanıklığa 
dair kabullerin basmakalıplaşması tehlikesine şu sözlerle vurgu ya-
par: “Normatif bir travma estetiği inşa etmeye yönelik çabalar, çoğu 
Batılı yazarlar tarafından yazılan iddialı, avangard eserleri kapsayan; 
travma edebiyatının değerli parçalarından oluşan dar bir kanon ya-
rattı.” (s.5) İncelemesinin devamında sömürgecilik sonrası roman 
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örneklerine eğilen Craps bu kanonun belirlediği estetiğe uymayan 
örneklerin travma olarak kabul görmediğini, travmanın deneyim-
lenmesinin ve onu aşma yollarının farklı kültürlerde farklı yolları 
olabileceğini gösterir. 

Darbeler söz konusu olduğunda, tanıklık edebiyatına ilişkin teo-
rileri belirleyen Holokost deneyiminin gündemde tutulması, “kano-
nik” tanıklık beklentileri yaratmakta, metinlerin kendi gerçeklikleri 
içinde alımlanışını zorlaştırmaktadır. Darbe tanıklığı, soykırım gibi 
tanıkların kitlesel ölümünü kapsayan bir olayı çerçevelemez. Türkiye 
modernleşmesinin bu noktada anılabilecek benzer deneyimleri olsa 
da, darbe tanığının kat etmesi gereken mesafe Adorno’nun savladığı 
gibi modernitenin en uç deneyimlerine kadar uzanmaz; konu edi-
len, Türkiye modernleşmesi için sıradanlaşmış sayılabilecek gözaltı, 
hapishane, işkence deneyimleridir.  Buna rağmen bazı eleştirmen-
lerce “doğru” tanıklıktan imkânsız bir mesafeyi aşması beklenmesi,  
“dışarıda” olmanın tanıklık pozisyonunu en başından imkânsız kıl-
dığının varsayılması düşündürücüdür. 

“Dışarı”dan Darbe Manzaraları 
27 Mayıs, 12 Eylül ya da 12 Mart’ı “dışarıdan” anlatan; darbe-

lerin tanıklığını “dışarıdan” yapan birçok anlatının yanı sıra hapis-
hanede olmak üzerinden bir iç-dış ayrılığı yaratmayan 28 Şubat’ın 
edebi temsilleri, darbelerin edebiyatta temsil ediliş biçimleri hakkın-
da düşünmek için yeni fırsatlar sağlar. 28 Şubat’ın tanıklığını yapan 
romanlar, 12 Mart ve 12 Eylül örneklerinden hem tanık olunan hem 
de bununla ilişkili olarak ortaya çıkan edebiyat bakımından epey 
farklıdır. Ancak bununla birlikte, 70 sonrasında hem soldaki tanıklık 
anlatılarıyla hem de postmodern edebiyatın ortaya çıkmaya başla-
masıyla yaşanan özneye dönüş, İslamcı edebiyatta ise 90’lı yıllarda, 
iki hat üzerinden gözlemlenebilir. Minyeli Abdullah ve Huzur Sokağı 
ile başlayan ve “hidayet romanları” olarak adlandırılan ilk İslamcı 
romanlar birçok bakımdan aynı tarihlerde üretilen sosyalist gerçek-
çi romanlara benzerler. Hidayet romanları bir insanın olgunlaşma 
hikâyesini konu edinseler dahi sundukları şablonlarla ve propagan-
dacı özellikleriyle öznenin hikâyesine dönüşememişlerdir. 
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Kahramanlarını alt sınıflardan seçen hidayet romanları da sos-
yalist gerçekçi romanlar gibi toplumsal bir kurtuluş hayal ederler. 
Ancak sosyalist gerçekçi romanlardaki sömürünün yerini bu roman-
larda “Batı” ve “onların uzantıları olan laiklerin” yaşattıkları “zulüm” 
almıştır. Hidayet romanlarının üretimi ise 90’lı yılların sonuna ka-
dar devam etmiş, 28 Şubat sonrasında azalmış, başka formlarla har-
manlanarak biçim değiştirmişlerdir. 28 Şubat öncesinde başörtüsü 
mücadelesini konu alan romanlar ile 28 Şubat sonrasında darbe ön-
cesindeki cemaatlerini, mücadelelerini eleştiren kahramanlara sahip 
28 Şubat sürecine tanıklık eden romanlar İslamcı edebiyatta özneye 
dönüşü temsil eden iki hattır. 

28 Şubat’ta “görünmeyen” tek şey başörtüsü mücadelesine ka-
tılan kadınların mağduriyetiydi. 28 Şubat öncesinde ve sonrasında 
başörtüsüyle üniversiteye girmeye çalışan kadınların polisle karşı-
laşmaları travmatik durumlar ve travma tanıklıkları üretti. Kadınlar 
tarafından yazılan ve başörtüsü mücadelesine tanıklık eden roman-
ların önemli bir kısmı, İslamcı erkekleri başörtülü kadınların mağ-
duriyetine kör olmakla, onların yaşadıkları travmaları görmemekle 
eleştirir. Yıldız Ramazanoğlu’nun İkna Odası, Halime Toros’un Hal-
kaların Ezgisi gibi romanlar hem travmatik anların hatırlanmasını 
içeren hem de İslamcı hareketi eleştiren parçalar içerir. Birer birinci 
tekil şahıs anlatısı olan bu romanlar, kadın kahramanları aracılığıy-
la başörtüsü mücadelesine dair hafızalarını, bu uğurda ödedikleri 
bedelleri, travmalarını ve tanınma taleplerini 12 Mart ve 12 Eylül 
romanlarına benzer bir şekilde ve o romanlara yapılan referanslarla 
ele alırlar. 

Erdal Öz’ün 12 Mart ve 12 Eylül’ü deneyimini birlikte anlam-
landıran Gülünün Solduğu Akşam romanı gibi, 12 Eylül ve 28 Şubat’ı 
birlikte ele alan romanlara Cihan Aktaş’ın Seni Dinleyen Biri romanı 
örnek gösterilebilir. Ahmet Kekeç’in 12 Eylül referanslarıyla ördüğü 
28 Şubat romanı Yağmurdan Sonra ise 28 Şubat sonrası İslamcı ede-
biyatın özneye dönüşünün ikinci hattındaki romanlardandır. Yağ-
murdan Sonra’da, 28 Şubat döneminde yıllar önce bastığı bir kitap 
yüzünden bir haftalığına cezaevine girmek üzere olan roman kahra-
manı, İstanbul sokaklarında adeta bir flaneur gibi dolaşır. 28 Şubat’ın 
krizinin kahramanın erkeklik ve orta yaş krizleriyle iç içe geçtiği bu 
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roman aynı zamanda hem 28 Şubat’ın mağdurlarının dile gelmesine 
imkân tanıyan hem de zengin olmaya çalışan, düzenin yanında saf 
tutan İslamcıları eleştirmeye elverişli bir fon üzerine kuruludur. 

28 Şubat’ı öncesiyle ve sonrasıyla konu edinen romanlardan iki 
tanesi ise tanıklık söyleminin belirleyiciliğini göstermesi bakımın-
dan ayrıca önemlidir. Bu iki roman erkekler tarafından yazılmış 
ve başörtüsü mücadelesine tanıklık eden romanlardır. Bunlardan 
ilki, Mehmet Efe tarafından 28 Şubat’ın öncesinde yazılmış olmak-
la birlikte İslamcı kanatta özneye dönüşün en erken ve en radikal 
örneklerinden biri sayılabilecek olan Mızraksız İlmihal’dir. Mızrak-
sız İlmihal’in başkarakteri üniversiteden başörtülü bir kadına âşık 
olur ve onun günlüğünü ele geçirir. Okuyucunun da okuyabildiği bu 
günlük sayesinde bir kadının başörtüsü mücadelesinin tanıklığına 
erişiriz. Öte yandan romanın erkek başkarakteri de bu günlüğü oku-
yarak hem İslamcı hareketi hem de İslamcı hareketteki kendi yerini 
sorgulamaya başlayacaktır. 

İkinci roman ise 28 Şubat sonrasında kaleme alınan, Mehmet 
Zeren’in Öz Yurdunda Garipsin isimli romanıdır. Bu romanda ise 
karşımıza bir üst-kurmaca çıkar. Romanda başörtüsü mücadelesi-
ne dair anlatıcının aktardığı her şey başörtüsü yüzünden eğitimini 
yarıda bırakmak zorunda kalan bir üniversite öğrencisi tarafından 
önce anlatıcıya anlatılmıştır, anlatıcı bize bu kadından duyduklarını 
aktarmaktadır sadece. İki yazar da romanlarının söylemlerini inşa 
etmek için kurmaca da olsa birinci elden tanıklıklara, paylaşılacak ve 
çoğaltılacak bir deneyime, söylediklerinin hakiki olarak alımlanma-
sını sağlayacak birer birinci tekil şahısa; kısaca tanıklık söylemine ih-
tiyaç duyarlar. 12 Mart ya da 12 Eylül’ün “dışarıdan” tanıklıklarından 
farklı olarak kendi “dışarıdan” olma pozisyonlarını açıktan ilan eden 
Mehmet Efe ve Mehmet Zeren’in romanları farklı tanıklık pozisyon-
larını işaret eder. Mehmet Zeren’in romanı tamamen “dışarısında” 
yer aldığı bir deneyimi yüceltmeye çalışarak politik sözünü kurar. 
Bu konum, 12 Mart ya da 12 Eylül’ün “içerisinde” yer alınan dene-
yime dışarıdan yaklaşımdan epey farklıdır. Mehmet Efe’nin romanı 
ise İslamcı hareketin “içeriden” eleştirisi için tamamen “dışında” yer 
aldığı bir deneyimi kullanır. Bu iki romanın Türkçe edebiyatta tanık-
lık söyleminin gelişimine dair işaret ettiği iki nokta önemlidir. Bun-
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lardan ilki şudur: Tanıklık söylemi artık her geçen gün deneyimden 
uzaklaşmaktadır. 2000’li yıllarda nostaljik bir duyarlılıkla 12 Mart ve 
12 Eylül’ü ele alan romanlar, filmleri diziler bu çizgiye konumlan-
dırılabilir. İkinci nokta ise şudur: Tanıklık deneyiminin “doğru” ya 
da “içeriden” bir eleştirel politik dizgede dile gelmesi “dışarıdan” bir 
konumlanışla da mümkündür. 

Sonuç Yerine
Eleştirmenler darbeler etrafındaki edebiyata baktıklarında mo-

dernist bir zihnin ve estetiğin billurlaştığı bir travma edebiyatını 
görmek istediler. 27 Mayıs’ın ve 28 Şubat’ın etrafındaki edebiyat bu 
modernist perspektifin en başından dışında yer aldığı için eleştirinin 
dikkatinden uzak kaldı. Öte yandan 12 Mart tanıklığını edebiyatla-
rında var eden ve 12 Mart öncesinde de edebiyatlarında modernist 
yönelimlerin sezilebildiği yazarların tanıklıkları ön plana çıkarıldı. 
Ancak bunların da hiçbiri tam olarak bir modern durum krizini 
darbeyle eşleştirmedikleri için, anlatısal düzlemde soykırım tanık-
lığının dilsizliğine varan bir krize yakınsamadıkları için övgüye de 
mazhar olamadılar. 12 Eylül’ün, çoğu ilk romanlarını yazmakta olan 
ve estetik kaygının geri planda olduğu –ancak hakikate ulaşmak, ha-
kikatin toplumsal olarak yeniden düzenlenmesi, yüzleşme için çok 
değerli bir malzemeyi edebiyatlaştıran– romanları geri plana itildi. 
Eleştirmenler bu alanın bir edebiyat olarak ortaya koyduğu bilgiyi 
incelemeye gönüllü olmadı. 

Beatriz Sarlo, Arjantin’deki darbelerle yüzleşme sürecini değer-
lendirirken tanıklıkların ilk ortaya çıktıkları an için şunları söyler: 
“Kuşkusuz, bu söylemlere yukarıda açıklanan metodolojik kuşku 
ilkelerini uygulamak bir tür canavarlık olurdu: Kurbanlar ilk kez 
konuşuyorlardı; söyledikleri sadece onları ilgilendirmiyordu, aynı 
zamanda öfkenin ‘hammaddesi’ oluyor ve Arjantin’de Bir Daha Asla 
sloganı altında demokrasiye geçişe bir itki sağlıyordu.” (2012, s.41) 
Türkiye’de ise böyle olmadı. Ne 12 Mart’ın ne de 12 Eylül’ün tanık-
lıklarının ortaya çıkması mağduriyetlerin giderildiği bir demokratik 
bir dönüşümle sonuçlanmadı. Öte yandan tanıklık söylemi, hakikati 
ortaya çıkarmadan serpilip genişlediği için etkisini ve gücünü kay-
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beden solun yeni diline dönüştü; “bedel ödemek” ve “feda” üzerine 
kurulu bir söylem sol, toplumsallığını yitirirken güçlendi. Sömürü-
ye karşı öfkenin örgütlenemediği, gerçeğin sürekli bir mecaza dö-
nüştüğü bir ortamda; bedene, benliğe, kimliğe yönelen baskı veya 
işkencenin tanıklığını yükseltmek edebiyat için nadir imkânlardan 
biri olduğunda edebiyat eleştirisinin bütün imkânları ve araçlarıy-
la bu alana müdahil olmaya çalışması, “kötü”yü incelemeye “gönül 
indirmesi” tanıklık söylemiyle adalet talebinin yollarının yeniden 
kesişmesinde önemli bir dönüm noktası olabilir. 
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Bu çalışmanın amacı, ulusal kimliği inşa sürecinde kolektif belleğin ve belleği kay-
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National Identity, Collective Memory and 
Literature: Official Memory Themes in the 

Novel Dersimli Kız  
(The Girl from Dersim)

Abstract
The main objective of this paper is to discuss the functions of collective me-
mory and literature as a means of recording memory during nation-building 
projects. As a macro-social group, a nation can be construed as an entity that 
shares a common name, language, culture and past. The main features which 
convert a nation from fiction to a solid identity consist of performative, written 
and oral records that ‘’make others envision collective memory is anchored to 
national identity through these channels. Especially throughout periods of the 
construction of the nation”, literature helps a nation to identify itself, to increase 
its self-esteem and to get mobilised by the creation of a collective past, common 
mnemonic agents and chosen fixed  “others”. The early Republican era in Turkey 
is also a period of nation-building and memory management,  in which litera-
ture has been instrumentalized for the creation of a collective identity. Dersimli 
Kız (The Girl from Dersim) , a serialized literary work which was published in 
one of the newspapers of the era, will be analyzed this paper to show the repro-
duction of the image of Dersim in a popular text, as disseminated through the 
official memory in this period.

Keywords: Nation-building, collective memory, literature, Early Republican Era, 
Dersim. 

Giriş:
Ulusal kimlik, etnik türdeşlik içeren sosyal grupların kapitalizm 

ve kentleşme sürecinde, tarihsel ve kültürel ortaklıklar çerçevesin-
de biçimlen(diril)mesi ile ortaya çıkmıştır. Makro bir sosyal grup 
olarak ulusun doğuşu, modernist, etno-sembolcü ve primordialist 
görüşler bağlamında farklı dinamiklere bağlanır. Modernistler ulu-
sun, modernleşme süreci sonunda ve kapitalizmin ihtiyaçları doğ-
rultusunda ortaya çıkmış tamamen kurgusal bir varlık olduğunu öne 
sürerken, etno-sembolcü görüşler ulusun temelinin ortak bir tarih 
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ve kültür birliğini içeren etnisiteye dayandığını söyler. Primordialist-
ler ise geçmişten bugüne bozulmadan ve saflığını koruyarak gelen, 
dolayısıyla da tarihsellikten arınmış bir ulus fikrini savunur (Bkz. 
Özkırımlı, 2008). 

Ulus inşasına modernist perspektiften bakanlar için ulusu “kur-
mak”, onu “kurgulamak”, ortak bir bellek bağını ve imgelemi icat et-
mek anlamına gelir. Ulus, birbirinden oldukça farklı alt kültürleri, 
bir arada ve ortak bir yarar fikrine inandırarak yaşatma iradesi içer-
diğinden, mikro kültürlerin ortak bir geçmiş-şimdi ve gelecek kur-
gusuna, diğer bir deyişle “geriye ve ileriye yönsemeli” (retrospektif 
ve prospektif) bir belleğe sahip olması gerekir. Bu nedenle ulus-inşa 
projeleri ya ütopik bir gelecek, ya da mitik bir geçmiş fikrine, ya da 
kimi zaman ikisine birden dayanır. Her halükarda ortak bir bellek 
yaratmak, ortak bir kimlik yaratmanın ön koşuludur. 

Kolektif bellek, bireylere ve sosyal gruplara muhtelif dolayım-
lar üzerinden gelir. Kitle iletişimi, edebiyat, eğitim sistemi, kültürel 
yapıntılar; geçmişin farklı formlarını performatif ya da yazlı ve söz-
lü kanallardan kaydeder ve depolar (Connerton, 1999).  Dolayısıyla 
bellek doğrudan yolunu bulmaz, kimi kanallardan aktarılması gere-
kir. Edebiyat, olgu ile kurgu arasındaki sınırın muğlaklığı aracılığıyla 
yarattığı bilişsel ve duygusal etki ile, kimliğin inşasında en işlevsel 
mecralardan biridir. Hemen hemen tüm ulusal kimlik inşa projele-
ri; efsaneler, halk şarkıları, deyişler, biyografiler, tarihi romanlardan 
faydalanır. 

Türk ulusal kimliği de bu bağlamda benzer bir seyir izler. Di-
ğer ulus kurma hikâyelerinin çoğunda olduğu üzere, savaşlar sonra-
sı, ulusal güvenin yara aldığı ve Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş 
travmasının derinden hissedildiği bir zemin üzerinden yükselen 
bu kimlik, seferber edebildiği tüm kaynaklardan anlatısını besleme 
amacı taşır. Türk Tarih Tezi, Güneş Dil Teorisi, tarih ders kitapları ve 
tarihi romanlar bu çabalar arasında sayılabilir. 

Bu çalışmanın amacı, “kimlik, edebiyat ve kolektif bellek” tar-
tışması bağlamında, Türk ulusal kimliğinin inşa sürecini ve onu 
oluşturan bellek temalarını anlamaya çalışmak ve Dersim Harekâtı 
döneminde yazılmış Dersimli Kız romanını bu çerçeveden analiz et-
mektir. 
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1. Ulusun İnşası 
Ulusun verili bir olgu olmayıp, kolektif bir ideal olarak inşa edil-

diği, modernist teoride yaygın kabul gören bir görüştür (Anderson, 
1995; Gellner 2008). Geleneksel bağların çözüldüğü ve kapitalizmin 
yeni bir insan tipini talep ettiği Avrupa modernleşmesi, kitlelerin 
hukuki düzenlemeler, eğitim ve kitle iletişimi aracılığıyla yekpare bir 
vatan ve millet fikri etrafında birleştirilmeleri çabasını içerir. Buna 
göre büyük bir toprak parçası üzerinde, birbirinden habersiz, fark-
lı din ve dilleri paylaşan etnik gruplar, devletin ve kapitalin sahibi 
daha büyük bir etnik grubun şemsiyesi altında birleştirilirler. Dev-
letin yeni sahibi, elde ettiği sermayenin gücü sayesinde, monarşiler 
ve din ile girdiği nüfuz mücadelesini kazanması sonucu burjuvazi-
dir (Poggi, 2008; Sombart, 2008). Burjuvazinin iktidarı elde etmesi, 
kitlelerin kentlere akın etmesi sonucu oluşan işçi sınıfının yönetimi 
sorununu gündeme getirir. Kalabalıklar bir yandan geleneksel bağ-
ların çözülüşü ile “ortada kalırken”, öte yandan kapitalizmin getirdiği 
ağır çalışma koşulları ve hak gaspları nedeniyle örgütlenmeye başlar. 
Bu durumun çözümü “yığınları” mobilize etmek, onları kolektif bir 
kimlik etrafında toplamak ve yatay bir kardeşlik duygusu ile birbi-
rine bağlamaktır. Yurttaşlığın polis’in işlerine doğrudan katılma fik-
rinden, bir devletin hukuksal üyesi olma ve ethos’unu paylaşma fik-
rine evrilmesi (Heater, 2007), modernitenin devleti ve toplumu ulus 
fikri etrafında dönüştürme hikâyesini anlatır. Buna göre yurttaş; or-
tak bir vatanı, ortak bir aşkla seven (Viroli, 1997), birbirini tanımasa 
da tasada ve sevinçte bir olan, devletin işlerine doğrudan müdahil 
ol(a)masa da bu ortak vatanı koruyup kollamak adına sürekli hazır-
da bekleyen, yurttaşlık erdemini sitenin işlerine doğrudan müdahil 
olmaktan çok, siteye ve “milletine” sonsuz sadakatle sağlayan kişidir. 

 Teritoryal ve organik ulus tasarımları, yurttaşlığın tanımı 
üzerinde farklılaşsa da, ortak bir kimlik fikri, ulus-devlet pratiğine 
kendini dayatır (Bilgin, 2005). Bu kimlik kimi zaman etnik köken-
den bağımsız olarak devletin toprağına bağlılık ve hukuki bir statü 
olarak konumlandırılırken (teritoryal/ülkesel ulus); kimi zamansa 
ortak bir dil, din, etnik köken/ırk tanımı üzerinden, tarihsel kökleri 
gerilere götürülen bir kimlik tasarımını içerir (organik ulus). Teo-
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rik kavramsallaştırılmaları farklılaşmakla beraber, bu iki ulus fikri, 
pratikte kimi zaman birbirine yaklaşır. Teritoryal bir ulus da en az 
organik ulus kadar –özellikle kuruluş yıllarında- ortak anılara, im-
gelere, sembol ve ritüellere ihtiyaç duyar. Bu anılar görece “seküler”, 
daha az ayrımcı, daha kapsayıcı olabilir. Ancak ulusa “ad verme” ve 
ortak bir “dil belirleme”, sadece Türkiye gibi Batı-dışı tecrübelerde 
değil, İngiltere ve Fransa gibi Batı modellerinde de asimilasyon so-
runlarını birlikte getirmiştir. Bu alan, yurttaşlık tasarımının bir pan-
dül gibi teritoryal ve organik modeller arasında savrulmasına neden 
olur. Yurttaş olmak, baskın kimlik altına gönüllü/zorla dâhil olmak 
anlamına gelir. Devletlerin bu süreçte ortaya çıkan kimlik sorunla-
rına verdiği yanıt, otoriter ve demokratik yönelimlerine göre değişir. 
Kimi zaman katı asimilasyon politikaları uygulanırken, bazen de 
daha yumuşak entegrasyon politikaları benimsenir. Bu modellerin 
ortak noktası, topluma “kim olduğunu” anlatacak öykülerin bulun-
ması, diğer bir deyişle ortak bir belleğin kurulmasıdır. 

2. Birlikte Hatırlamak, Birlikte Unutmak,  
“Bir Olmak”...: Ulus İnşası ve Kolektif Bellek
Belleğin bireysel ve kognitif özellikleri yanında, sosyal bir 

olgu olduğu ve muhtelif grup üyeliklerinden edinildiği söylene-
bilir (Halbwachs, 1992; Bartlett, 1995). Kişiler hayatlarının biricik 
olaylarını dahi, sosyal bir çerçeveden inşa eder, günün gereklerine 
göre revize ederler. Dolayısıyla bellek sabit değil, akışkan ve etkin 
(Bergson, 2007), bireysel değil kolektiftir (Bilgin, 2007). Bilgin’e göre 
(2013) “bireyin kimliğinin kolektif yanı düşünüldüğünde, bu alanın 
geçmişe dönük bir yanı olduğu görülür. Çünkü kolektif kimlik, bir 
takım semboller, anılar, sanat eserleri, töreler, alışkanlıklar, değerler, 
inançlar ve bilgilerle yüklü bir gelenekten, geçmişin mirasından, kı-
sacası kolektif bellekten hareketle inşa edilir” (s.41). Ulusun öyküleri 
de çoğunlukla tarihten alınır, performatif ve dolayımsal yöntemlerle 
ortak belleğe kaydedilir (Connerton, 1999). Bu bağlamda ulus için 
ortak bir bellek, tarihsel olayları birlikte yaşamayı değil, ortak imaj-
larla anımsamayı içerir. “İnsan toplulukları kendilerini ortak geç-
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mişte tanır, bu geçmişi belleğine işler, ritüellerle anar ve yorumlar” 
(Bilgin, 2007, s.219). 

Bellek, kolektif kimliği inşa sürecinin aşamalarına malzeme 
taşır. Tajfel’e göre (1974) sosyal kimlik, kategorilendirme ve sınıf-
landırma aracılığıyla inşa edilir ve sosyal gruplar iç-grup/dış-grup 
dikotomisi etrafında kendi kimliklerini oluştururlar. Bu süreç kendi 
kendini sınıflandırma ve kalıpyargılama aşamaları ile başlar. İç grup 
ortaya çıktıktan sonra iç-grubu kayırma, dış-grup için benzer bir 
kategorilendirme ve kalıpyargılama süreci işler. İç grubun birbirine 
benzerliği, dış grubun ise “bizden” farklılığı abartılır. Bellek, hem atıf 
yanlılıklarıyla grubun kendisine yönelik pozitif yargılarını besler, 
hem de dış grubun ötekileştirilmesi sürecinde, olumsuz atıfların bel-
leği yönlendirmesi nedeniyle, kurucu bir etken olarak ortaya çıkar. 
Dolayısıyla grubun belleği, onu bir arada tutan, tanımlayan, mobili-
ze eden ve dış-gruplara karşı seferber eden bir nitelik taşır. Kimliğin 
anlatısı, ortak bir geçmiş ve gelecek kurgusundan beslenir. Kolektif 
bellek gruba nerden gelip, nereye gittiğine dair öyküler sunar, grubu 
meşrulaştırır ve mobilize eder (Licata, Klein ve Gely, 2007’den akt. 
Bilgin, 2013, s.21). Grup, kendisini ortak idealler, amaçlar ve tarih 
kurgusu etrafında şekillendiren anlatıyı; bedensel, sözel ve yazılı 
yöntemler aracılığıyla kolektif belleğe demirler. Dolayısıyla geçmi-
şi bugüne getirecek muhtelif araçlara ihtiyaç duyulur. Ritüel, anıt, 
müze gibi performatif uygulamalar yanında, edebiyat ve kitle ileti-
şimi gibi yazıya ve söze kaydetme pratikleri, geçmişin ortak belleğe 
ulaşmasını sağlar. 

Ulus gibi makro sosyal grupların inşası, yukarıda sözü edilen 
“yatay kardeşliğin” vurgulandığı, geçmişten bugüne değişmeden ge-
len tarihsel bir “öz”ün öne çıkarıldığı, düşmanların (dış-grupların) 
çoğu zaman sabitlendiği, kurucu anların ve kahramanların ulusal 
anlatı aracılığıyla belirlendiği ve çoğu zaman da devletler tarafından 
yönetilen bellek seferberliklerine tanıklık eder. Özellikle devletin 
kuruluş aşaması, mikro bellek anlatılarının bastırıldığı, unutmanın 
kolektif bir edim olarak ulus-inşası için gerekliliğinin vurgulandı-
ğı (Renan, 1990) kurucu dönemlere işaret eder. Geçmişe dair resmi 
söylem, yerel bellekleri bastırır. Bu grupların özgün anlatıları, çoğu 
zaman ulusal belleğe meydan okuyan bir içerik taşır. Alternatif an-
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latı, mit, sembol ve ritüeller, iletişim kanalları ve edebiyat aracılığıy-
la mikro kimlikler ile buluşarak, yerel hafıza bağlarını güçlendirir. 
Ulusun kurgusal niteliği, bir yandan yeni kurulan bir inşa-kimlik ol-
duğu gerçeği, öte yandan kendisini çağlar içine, uzun bir tarihselliğe 
konumlandırma çabası, bir çifte zaman (double time) pratiği dayatır 
(Bhabba, 1990).  Bu durum belleğin olası krizlerinin başlangıç nok-
tasıdır aynı zamanda. 

Kolektif belleğin aktığı kanallar (özellikle kitle iletişimi ve 
edebiyat), ulusun kendi kendini tahayyül edebilmesini (Anderson, 
1995) sağlar. Ulusun sembolleri, bellek kişileri ve ritüelleri her gün 
bu sahnede, birbirinden uzakta, ilişkisiz ve bağlantısız kitlelere ortak 
bir ad, çıkar birlikteliği, geçmiş ve kardeşlik duygusu vaad eder. 

2.1. Ulusal Bellek ve Edebiyat
Edebiyat, kitlesel olarak üretilip milliyetçiliğin hizmetine soku-

lan ilk sanat biçimidir (Jusdanis, 1998, s.230). Özellikle romanlar, 
kapitalizmin yarattığı yeni insan tipinin toplumsal ve bireysel kriz-
lerine çözüm bulmak üzere, gerçek hayattan koparılmış bir fantezi 
dünyası yaratarak, gündelik hayatın zihinde çözülemeyen sorunla-
rına yanıt arar. Uzun çalışma saatleri ve yabancılaşma, cinayet ro-
manlarını erkekler için gözde kılarken; istihdama henüz girmemiş 
kadınlar, kent hayatına ve tüketim kültürüne sentimental edebiyat 
aracılığı ile eklemlenir (bkz. Oskay, 2010). Birbirine yabancılaşmış 
sosyal grupları bir arada tutacak ulusal anlatı ortaya çıkmakta ge-
cikmez. Şüphesiz en verimli alan, tarihi romanlardır. Tarih anlatısı, 
olgu ile kurgu arasındaki muğlaklığın yarattığı epistemolojik iktidar 
sayesinde, fantezinin gerçek olarak algılandığı, kişisel özdeşleşme 
ve imgelemi doğrudan etkileyen verimli bir alan sunar. Ulusal ruh 
(Volkgeist), destan ve menkıbelerin modernize edilmiş, güncel-
lenmiş versiyonlarında, geçmişten bugüne uzanır. Britanya’da Kelt 
kökenlerin “keşfi”, Yunanlar’ın “katharavusa” aracılığıyla antiklerle 
kurmaya çalıştığı bağ, Finlerin Kalavela Destanı, kimi zaman keşfe-
dilen, keşfedilecek bir şey olmadığında ise “icat edilen” ulusal anla-
tıların örnekleridir. Bu anlatıların bir bölümü icat edilmiştir çünkü 
çoğunun gerçeği yansıtmadığı çok sonraları ortaya çıkmıştır. Örne-
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ğin en eski Çek epiği olduğu söylenen Libusa’nın sonradan “bulu-
nan” kimi dizelerinin bir süre sonra sahte olduğu anlaşılmıştır (Bel-
ge, 2008, s.15). Doğrusu insanlar, bu anlatıların gerçek olup olmadığı 
ile pek ilgilenmez. Önemli olan gerçekliklerinden çok hissettirdikle-
ri duygulardır. Bu ulusal anlatılar “büyüden arınmış dünyayı” yeni-
den kutsar, modernitenin neden olduğu köksüzlük ve yabancılaşma 
duyguları ile baş etmeyi sağlar. Ulus’un geçmişten bugüne değişme-
den, korunarak geldiği iddia edilen “öz”ü, milli anlatıda somutlanan 
kahramanlar aracılığıyla kolektif belleğe işlenir. Belge’ye göre (2008);

Bütün bu “milletler” için geçmişle gelecek aslında “özdeş”[tir]. Yapıl-
ması gereken, ilk kaynakla bugün arasında oluşmuş tarihi pası temiz-
leyerek geleceğin “özüne uygun” pırıl pırıl kurulmasını sağlamak[tır]. 
Sanat ve edebiyat adamlarına da bu ulusal misyonda önemli, belki en 
önemli iş düş[er]. Millete “öz”ünün ne olduğunu göstermek öncelikle 
onların görevi[dir] ( s.15). 

Kimi edebiyat eserleri, aslında belleğin kimlik inşası için yerine 
getirdiği işlevlerin benzerini gerçekleştirir: kimlik tanımlama, kim-
liği yüceltme ve meşrulaştırma (Bar-Tal, 1989). Bu yönüyle edebiyat-
ta anlatılan “geçmiş”, yani kolektif belleğin malzemesi olarak geçmiş, 
dünden çok bugünle ilgilidir. Geçmişi, anın ihtiyaç ve değerlerine 
göre yorumlamayı ifade eden “şimdicilik” (presentism) kavramı (Ca-
meron, Wilson, Ross’dan aktaran Bilgin, 2013, s.26), edebiyat anla-
tılarındaki geçmişin, dünü anlamaktan çok bugünü yorumlamayı 
kolaylaştırabileceğini ifade eder. Ulusun güncel politik gereksinim-
leri doğrultusunda, dostlar ve düşmanlar sürekli güncellenir, tarihin 
kimi olayları anımsanır ya da unutulur, öne çıkarılır ya da bastırılır. 
Dolayısıyla günün çıkarlarına göre sürekli güncellenen, sıvı, akışkan 
bir geçmiş imgesi vardır ulusal muhayyileyi kuranlar için. Geçmi-
şin seçilmiş öğeleri ise bir o kadar katı ve kesindir. Özellikle ulusun 
kuruluş anı, doğuş halindeki bir toplumun gereklerine göre sabit bir 
anlatı etrafında şekillendirilir. Bilgin’e göre;

Ulusların, çoğu kez bir krizin, bir savaşın ardından kurulması nede-
niyle, zedelenen öz-saygıyı yükseltmek, aşağılanan benlik imajını yü-
celtmek gibi o an için zorunlu, ama daha sonra işlevini yitirecek olan 
bir misyon yüklenir kolektif bellek. Ulus çatısı altında birleşme, ortak 
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bir geçmiş aidiyetini varsayar ve bu nedenle, kolektif belleğin inşasın-
da gerçeklik kaygısı taşınmaz (s.34). 

Ulusal edebiyat kanonları, tam da bu noktada ortaya çıkar. Me-
tinlerarası, birbiriyle paralel anlatılara sahip eserler, ulusun belleğine 
tekil bir anlatıyı nakşeder. Protagonistlerin ortak olduğu, düşmanla-
rın benzeştiği, sonların zaferle bittiği metinlerdir bunlar. Topluluğa 
nereden gelip nereye gittiğini formüle eden, “kişilerin birbirine fena 
halde benzedikleri” (Belge, 2008, s.38), tarih dışı, hatta ötesi bu an-
latılar, kolektif kimliği sınıflandırma, karşılaştırma yapma ve etno-
sentrizm aracılığıyla iç grubu yüceltme işlevi görür. Protagonistler, 
okuyucuyu kolektif kimliğine demirleyen bellek kişileridir (mne-
monic agents) aynı zamanda. Anlatının topoğrafyası, simgesel ve 
fiziksel hafıza mekanlarından (sites of memory) oluşur. Nora (2006) 
‘’Hafıza mekanı” kavramını şöyle tanımlar:

Hafıza mekanı benim gözümde asla sadece fiziki, elle tutulabilen, gö-
rünür bir nesne olmadı. Bazı somut nesneleri “hafıza mekanı” olarak 
önerdiğim deyişle kavrayabildiğimi düşünmenin nedeni, bu hatıra 
nesnelerinin doğası ile ortak noktaları sadece simgesel olan ve içerik-
leri de hafıza olan son derece çeşitli nesneler arasında bir yakınlaştır-
manın olmasıdır. İlk anda hafıza yeri iki tür gerçeklik düzeninin iç içe-
liğini varsayar: Mekana, zamana, dile, geleneğe kaydolmuş, kimi kez 
maddi, kimi kez daha az maddi, ele gelir, kavranabilir bir gerçeklik; 
diğeriyse sırf simgesel, tarih barındıran bir gerçeklik. Kavram, hem fi-
ziksel nesneleri hem de sembolik nesneleri, ortak “bir şeyleri” olduğu 
temeli üzerinde kavramayı amaçlar. (...)Bu durumda hafıza mekanının 
tanımı şudur: İnsanların iradesiyle ya da zamanın işleyişiyle herhan-
gi bir topluluğun ortak hafıza malına ait simgesel öğe haline getirdiği 
maddi ya da fikri düzendeki her anlamlı birim (s.171). 

Hafıza mekanları ile anlatısını tarihe bağlayan edebiyat –özel-
likle konusu doğrudan geçmiş olan tarihi romanlar- ulusun yatay 
olarak konumlanabileceği bir mekan ve kimlik haritası oluşturur. 
Bu anlatıya nüfuz eden sembol ve ritüeller, kolektif kimliğin geçmiş-
şimdi-gelecek arasında tutarlı bir anlatı kurmasını sağlar. Ulus de-
ğişmez bir ‘öz’e, geçmişten günümüze gelen hasletlere, zaferlere ve 
kahramanlıklara sahiptir. Ulusal kimliğin kurucu öteki’leri ise, sabit 
bir kötülük bağlamında resmedilir. 
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Belleğin kimlik inşasındaki katkısı, kurmaca eserlerin çoğuna 
nüfuz eden geçmiş anlatısı ile ortak özellikler gösterir. Buna göre, 
öncelikle geçmişin bazı anlarının yüceltilmesi yoluna gidilir (Kes-
lassy ve Rosenbaum’dan aktaran Bilgin, 2013, s.42). Türkiye’de ulusal 
anlatı düşünüldüğünde, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet’in ilk yıl-
ları, Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş ve yükselme dönemleri, 
kolektif kimliğe özgüven sağlamak üzere seçilmiş bu tarz anlardır. 
İkinci olarak, kahramanca savaşlar anlatılarak mevcut an için de il-
ham verici bir idealleştirmeye gidilir (Keslassy ve Rosenbaum, 2007, 
s.82 akt, Bilgin, 2013, s.43). Bu aşamada bellek kişileri önem kazanır. 
Kahramanlar, sosyal grubun kendini kategorilendirirken oluştura-
cağı pozitif kalıpyargıları besler. Bu süreç aynı zamanda dış grupla-
rın kolektif belleğe olumsuz sosyal temsillerle yerleştirilmesini içerir. 
Üçüncü olarak, geçmişte kolektif acılar aranıp öne çıkartılır (Bilgin, 
1997). Toplumsal bütünleşme (sosyal kohezyon) ve aidiyet fikrini 
yerleştiren ortak acılar, kimliğin pathos ihtiyacını giderir ve geçmiş 
travmaların güncel kimlik sorunlarına transfer edilmesini sağlar. 
Bu şemaya göre, geçmişten bugüne ortak “düşmanlar”, ortak acılar 
yaşatmıştır. Tarihten çıkarılacak “moral” derslerin kolektif belleğe 
transferi, tarihin aslında tam da bugünle ilgili olduğunu hatırlatır. 

Başta kitle iletişimi ve edebiyat olmak üzere, kolektif belleğin 
dolayımlandığı tüm mecralarda geçmiş, kimliği bir ayna işlevi (Jus-
danis, 1998) görerek bugüne yansıtır. Bu ayna kimliğin doğrulandı-
ğı, grubu meşrulaştıran ve özsaygısını yükselten geçmiş anlatılarını 
araçsallaştırırken, grubu değersizleştiren, travmatik olayları unuttu-
rur. Geçmişten seçilmiş kahramanlar, “bellek kişileri” olarak öne çı-
karılır, mekanlar birer sembol haline gelir. Edebiyatla kitleselleştiri-
len kimi ritüeller (örneğin devlet elitleri tarafından son yıllara kadar 
devam ettirilen “demir dövme” töreni, Ergenekon mitiyle kurulmuş 
olan ulusal kimliğin güncele demirlenmesini sağlar), ulusal kimliğin 
etnisist boyutuna malzeme taşır. Bellek, mit, sembol ve ritüeller ara-
cılığıyla, geçmişin seçilmiş parçalarından, iskelet halindeki bir kim-
liğe beden kazandırılır. 
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2.2. Türkiye’de Ulusal Kimliğin İnşası, Bellek ve 
Edebiyat
Türk ulusal kimliğinin inşası, çevresel (periferal) bir modern-

leşme çabası ile paralel biçimde, “temas noktaları”nda (Pratt, 1992)  
topluma göre erken modernleşmiş askeri ve siyasal elitin, rıza ve ce-
bir ikilemi arasında yürüttüğü yukarıdan bir projedir. Bu kimliğin 
asli özelliği, hemen tüm ulusal kimlik inşa çabalarında görüldüğü 
üzere, mevcut durumu “değil’leyen” bir alternatif kimlik kurma 
amacı içermesidir (bkz. Bozdoğan ve Kasaba, 2010). Osmanlı ve 
onunla bağlantılı olarak kodlanan çoğu unsurun dışta bırakılması, 
Osmanlı öncesi Türki geçmişe (Orta Asya) (status quo ante) yapılan 
aşırı vurgu (bkz. Ersanlı, 2003 ve Copeaux, 2000) bu durumun doğal 
sonucudur. Fikrin vücut bulduğu asli alan, Türk Tarih Tezi ve Güneş 
Dil Teorisi’nin formüle edildiği kongreler ve tezi kitlelerle buluştu-
ran dönem basını ve edebiyattır. Gazetelerde tefrika edilen, sonra 
basılan tarihi romanların, seçilmiş bellek kişilerini ve mekanlarını, 
kolektif belleğe demirleme çabası açıktır. Bu yayınlarda resmi devlet 
tezi ve popüler edebiyat anlatısının paralelliği dikkat çeker (Başaran 
İnce, 2007). 

Dönem elitleri, edebiyatın kitleleri mobilize edici işlevinin 
farkındadır. Rus Toplumcu Gerçekçiliği’nin kimi uygulamalarına 
öykünülür ve politik bir proje olarak farklı amaçlara sahip olunsa 
da, onun kitleleri belli bir amaç etrafında inşa etme pratiği, saygı 
ve imrenme ile karşılanır. Nitekim 1934 yılında Moskova Edebiyat 
Kongresi’ni izlemeye giden dönemin önemli siyasi elitlerinden ve 
aydınlarından Yakup Kadri, halk için sanatı öngören Rus edebiyatını 
“ileri sanat telakkisi” olarak tanımlar ve Rus toplumcu gerçekçileri 
ile benzer fikirler paylaştıklarını belirtir (Oktay, 2000, s. 370). Yine 
Falih Rıfkı Atay, 1930’larda Hâkimiyet-i Milliye’deki yazılarında sık-
lıkla Rus edebiyatının, Kemalist Devrim için bir model olarak alına-
bileceğini savunur. 

Dönem elitleri, farklı bir geçmiş tasarımı ile ulus yapılmaya ça-
balanan kitleler için ortak bir muhayyile yaratmanın önemini kav-
ramış, edebiyatın “kolektif kimliğin aynası olarak hizmet verip onun 
hikâyesini anlattığı” (Jusdanis, 1998, s.68) fark edilmiştir. Ancak 
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aydınların zihninde farklılaşan kimi kavramlar, ortak bir edebiyat 
kanonunun oluşmasını engellemiştir. “Kanon” Ortaçağ’da, ‘kilise ta-
rafından okunması özellikle önerilen ve tanrı düşüncesinin tanın-
masına yardımcı bir dizi kitap’ (Tekelioğlu, 2003, s.75) anlamına ge-
lir. “Herkesin ulaşabileceği, belli milli ve toplumsal çıkarları temsil 
eden yazılar bütünü” (Jusdanis, 1998, s.105) olarak da betimlene-
bilir. Sıklıkla aynı ‘mesele’ etrafında, aynı ‘misyoner’ tavırla hareket 
eden bu metinler, tek bir sonuca ulaşma eğilimi gösterir; ‘ötekiler’ 
aynıdır ve çoğunlukla tek bir ‘model metin’ etrafında dolanan farklı 
anlatılar söz konusudur. Yani ortak bir belleği, kolektif kimliğe nüfuz 
ettirmeye çalışırlar. Tekelioğlu’na göre, muhtelif nedenler üzerinden 
Türkiye’de tekil bir ulusal kanon oluşamamış, diğer bir deyişle çoğul 
kanonların ortaya çıkması daha kolay olmuştur. Osmanlı’dan beri 
hiçbir zaman tam bir sömürge deneyimi yaşamamış olmak, Batı’nın 
ne olduğu üzerine görüş birliğinin oluşamaması, kanonik model-
metin ya da ana metin üzerine farklı görüşlerin çatışması, dil inkıla-
bının edebi alana etkileri bu nedenler arasında sayılabilir (Tekelioğlu 
2003, s.72). 

Paralel kanonlar, kolektif bellekteki geçmiş temsillerinin tartış-
malı olduğunu gösterir. Tekil bir ulusal söylem etrafında şekillenmiş 
yekpare bir anlatının yokluğu, ulusal hafızayı kurması beklenen kimi 
meseleler üzerine oydaşma olmadığını, toplumda çatışan belleklerin 
varlığını işaret eder. Nitekim anayurdun Orta Asya mı Anadolu mu 
olduğu sorusu, ataların Selçuklu’dan mı Osmanlı’dan mı başlatılması 
gerektiği, Batılılaşma kavramı üzerindeki fikir ayrılığı (Belge, 2008), 
kolektif bellekteki kimi kırılmaların, edebiyattaki yansımalarını gös-
terir. Buna göre bellek, hem kuran hem kurulandır; hem metinler 
aracılığıyla kaydolunur ve kimliğe etki eder, hem de varlığı ile bu 
metinlerin inşasına katkıda bulunur. 

2.3.  “Vahşi, Cahil, Meçhul...”: Dersimli Kız  
Romanında Resmi Bellek Temaları
Dersim katliamı, toplum için bilinir olur olmaz Türk ulusal 

kimliği için yeni bir fay hattı halini aldı. Nitekim Dersim’de yaşanan-
lar, kimileri için tertele, katliam, hatta soykırım, toplumun bir diğer 
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yarısı içinse devlete başkaldıran asileri yok etmek ve oradaki feodal 
yapıyı ortadan kaldırmak için gerçekleştirilmiş askeri bir harekâttı 
(bkz. Aslan, 2010). Bu algı yarılması, aslında resmi belleğin (official 
memory) yerel bellekle (vernacular memory) çatışmasının (Confino, 
1997) ne ilk ne de son örneğidir. Nitekim özellikle devletin kimlik 
inşa etme sürecinin ilk ve en sancılı sürecinde (1924-1938) yaşanmış 
çoğu olay ve ‘90’lar boyunca süren insan hakkı ihlalleri günümüzde 
hala tartışmalı ve yüzleşilmemiş gerçekler olarak durmaktadır. 

Dersim Harekâtı, erken Cumhuriyet eliti için, feodal, içe kapalı 
ve Cumhuriyet otoritesi tanımayan bir bölgeyi, ulus-devlet sınırları 
içine almak, “medeniyet götürmek” ve halkı seyit ve ağaların zul-
münden kurtarıp, eşit yurttaş yapma projesidir (Başaran İnce, 2014). 
Dönem basını, Dersim Harekâtı’nı iç-şarkiyatçı (self-orientalist) bir 
dil ile işler ve bölge halkının kitlesel sürgününü de içeren bir dizi 
zora dayalı uygulamayı, bölgeye “medeniyet götürülmesi” söylemi ile 
meşrulaştırır. Bu dil, basit bir dikotomiye dayanır: Cumhuriyet me-
deniyeti, Dersim ilkel ve vahşi olanı temsil eder. Cumhuriyet’in gücü 
ve “kahrı”, halka rağmen bölgeye medeniyet götürecek, Dersimli’yi 
eşit yurttaş yapacaktır. 

Bölgeye düzenlenen askeri harekâtlarda, Cumhuriyet’in otori-
tesi ve gücü vurgulanırken, bir yandan da yıllarca ülkenin geri kalanı 
için bilinmez kalmış “yöre insanı” mercek altına alınır. Bu aşamada, 
kolonilerde yerlilere karşı geliştirilen antropolojik merakı andırır bir 
ilgi ortaya çıkar. Nitekim yazı dizileri “Dersimli Türk neye inanır?”, 
“Dersimli Genç Nasıl Evlenir?”, “Dersimlinin Eski Adetleri”, “Der-
simli Çocuk Nasıl Büyür?”, “Eski Dersim’de Üfürükçüler Halkı Nasıl 
Aldatıp Soyarlardı?” benzeri başlıklar taşır (Tan Gazetesi, 1937 akt. 
Başaran İnce, 2014). Cumhuriyet eliti, içine girdiği uygarlaştırma 
misyonu (mission civilisatrice) çabasında, Dersimli’ ye karmakarışık 
duygular içinden seslenir. Kızgınlık, aşağılama, ötekileştirme, fan-
tazmik görselleştirme, sempati ile bakma, kendinden sayma (Der-
simliler eski ve bozulmamış Türkler olarak görülür) manikeist bir 
hezeyan (manichaean delirium) içerir (Bhabba, 1994, s.43). Dersimli 
bir yandan içersemeci bir asimilasyon politikası ile “bizden/ırken 
öz Türk” sayılırken, Kürtçe konuştuğu satır aralarında itiraf edilir. 
Dersimli’nin fiziki gücü, Türk’ün gücü olarak övülürken, dönem 
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gazetelerinde mütemadiyen “bedevi, iptidai, vahşi, merhametsiz ve 
kan içici” (Aren, 1937 ve Başaran İnce, 2014) olarak tasvir edilir. 

Dersim Harekâtı sona yaklaşırken, gazetelerin bu anlatısına pa-
ralel bir roman tefrika edilir. O günlerde bölgede gazetecilik yapan 
Kurun (Vakit) muhabiri Niyazi Ahmet Dersimli Kız başlıklı roma-
nında, Dersim’e dair uyanan merakı anlatılaştırır ve bölgenin egzotik 
ve kendine özgü karakterini ve Cumhuriyet’in bölgedeki “medeniyet 
savaşı”nı betimler. Dersim’i ve insanlarını yakından tanıdığı varsa-
yılan gazetecinin buradaki mevcudiyeti, ulusun geri kalanı için bir 
“göz” olarak işlev görmesini ve her şeyi bilen bir “otorite”ye dönüş-
mesini sağlar. Nitekim olup bitenlere “tanıklık” etmektedir. Tanık-
lık, kolektif belleğin inşasına anlatı düzeyinde katkı verir (Thomas, 
2009). Niyazi Ahmet, doğrudan tanıklık içeren haberleri ve roma-
nıyla, Dersimli imajının kolektif belleğe demirlenmesinde ve ulusal 
imgelemde görselleştirilmesinde önemli bir görevi yerine getirmiş 
olur. Basın, Dersim’de asla bulunmamış ve herhangi bir Dersimli ile 
tanışmamışlar için yapay bir ek/protez bellek (prosthetic memory) ya-
ratır. Bu bellek, özellikle kitle iletişimi aracılığıyla yapılanır ve birey-
lerin doğrudan tanıklık etmedikleri ve deneyimlemedikleri olaylar 
hakkında dahi imge ve söylemlere sahip olmasını sağlar (Landsberg, 
2004). Gerçekliğin kitle iletişimi dolayımıyla inşası, güncelin bilgisi-
nin de belleğe aracılıkla kaydedilmesine neden olur. Dersimli imge-
si, bölgeye düzenlenen Harekât boyunca bir ön bellek olarak ulusun 
hafızasında kurulur. Gazetecinin gözü, okurun gözü haline gelir ve 
onun tanıklığı, Dersim’in bir söylem alanı olarak inşasına katkı koyar. 

Roman, 16 Temmuz-8 Eylül 1938 tarihleri arasında Kurun 
Gazetesi’nde tefrika edilir. Tefrika edilmeden önceki duyurusu, içe-
riğini özetler: 

…Tamamile bakir bir mevzu. Baştan sona sürükleyici aşk, cinayet, 
macera dolu bir roman. Duymadığınız adetler, inanamayacağınız va-
kalar ve haşin bir tabiatın asırlarca vahşi bir kurt gibi koynunda büyüt-
tüğü insanlar. Dersimli Kızda muhayyilenin yaratmaktan aciz oldu-
ğu vakaların hakikat olarak yaşadığını göreceksiniz. İnkılâbın yıktığı 
son taassup yatağı “Dersim” düne kadar tamamile meçhul bir diyardı. 
Dersimli ise yaşayışı ile adetleri ile tamamile bir sırdı. Aralarına gi-
ren çıkamazdı. Tertemiz, su katılmamış bir Türk olan Dersimli, Seyidin 
ağanın bir köpeği gibi kullanılır, ona en korkunç cinayetler işletilirdi. 
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Niyazi Ahmet, en korkunç ağaların, en tehlikeli seyidlerin arasına gir-
meğe muvaffak olduktan, Dersimli kadını, Dersimli kızı ve anlatacağı 
roman kahramanlarını gördükten sonra DERSİMLİ KIZI yazmıştır. Bu 
meraklı ve heyecanlı romana bir iki güne kadar başlıyacağız (Kurun, 
12 Temmuz 1938, abç.) 

Romanın temel amacı, Dersim’e dair gazetelerde kitleselleşti-
rilen resmi söylemi, kurgusal bir anlatı ve fanteziye dayalı bir üs-
lup ile yeniden üretmektir. Yazar Niyazi Ahmet, bölgede gazetecilik 
yaparken, başta “Dersim’in İçyüzü” başlıklı yazı dizisi olmak üzere, 
bir dizi haber yapar1. Dersimli Kız bu haberlerde anlatılan Dersimli 
stereotipini edebi bir dil ile yeniden okur ile buluşturur. Romanda 
Dersim’de asker olan ağabeyi Kazım’ın yanına ziyarete gelip bura-
da kalan Doktor Adnan’ın, bölge halkından Gülçubuk ile yaşadığı 
aşk ve bunun etrafında dönen olaylar ele alınır. Gülçubuk Adnan’ı 
kullanarak, annesini öldüren Türk subaylarından intikam almak 
istemektedir. Amacı bir Türk zabitinin kanını annesinin mezarına 
akıtabilmektir. Böylece intikamını almış olacaktır. Aynı zamanda 
babasını öldüren Cebrail’den de intikam almak istemektedir. Türk 
ordusu için muhbir olarak çalışan Cebrail ile Gülçubuk arasındaki 
çatışma, sahneye kimi zaman çıkarılan Besi, Seyit Rıza ve Ali Şir gibi 
gerçek karakterlerin varlığı ile Dersimli ve Cumhuriyet eliti arasın-
daki mücadelenin anlatıldığı bir tarihi anlatıya dönüşür. Romanın 
en çarpıcı özelliği, dönem gazetelerinde çizilen Dersimli portresinin 
cisimleştiği, ete kemiğe büründüğü popüler bir mecra yaratmasıdır. 

Belleğin aynı zamanda bir söylem alanı olduğu düşünüldüğün-
de ve söylemin “hem bir göndermeler sistemi içinde var olması ve 
böylece sürekliliğini sağlaması, hem de hakkında üretildiği özne/
nesnenin hakikatiymiş gibi sunulduğu” (Erdem, 2012) ve  “ona 
özerklik kazandıran biçimin ötesinde, başka kitaplara, başka metin-
lere, başka cümlelere bir geri göndermeler sistemi içinde ele alındı-
ğı” (Foucault’dan aktaran Erdem, 2012) düşünüldüğünde, gazeteci 

1 Bu haberler sırasıyla “Dersim’in İçyüzü 1: Vahşi ve en kurnaz insanlar arasında” (8 Tem-
muz 1937, Kurun), “Dersim’in İçyüzü 2: Dersim’i asi Dersim yapan şey nedir?” (13 Tem-
muz 1937, Kurun), “Dersim’in İçyüzü 3: Vergi nedir bilmeyen halk var” (19 Temmuz 1937), 
“Dersim’in İçyüzü 5: Seyitler halkı nasıl soyor? (yazım hatası metnin orijinalinden. y.n.)” (30 
Temmuz 1937, Kurun). 
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aracılığıyla resmi belleğin bir söylem biçimi olarak romanda yeni-
den üretildiği söylenebilir. Van Dijk (2008), söylemi kontrol etmenin 
şartlarından birininin, söylemin üretildiği bağlamı kontrol etmek 
olduğunu söyler. Bu bağlam, gazetecinin içinde iş gördüğü politik 
iklim ve matbuat rejimini de içerir. Dönemin matbuat rejimi, gaze-
telerde siyasal elitin görüşlerinin doğrudan yeniden üretimine ne-
den olur. Yoğun baskı ve sansür nedeniyle basın, devletin belirlediği 
sınırlar içinde yayın yapmakta, haberlerin tek elden çıktığı izlenimi 
oluşmaktadır. Gazeteler bir anlamda, resmi belleğin yeniden üretil-
diği dolaylı bir söylem alanı olarak işlev görmektedir (Bkz. Başaran 
İnce, 2014 ve Koloğlu, 2006). Siyasal baskı yanında gazetecilerin bir 
bölümü ise, iradi bir misyonerlik ve organik aydın tavrı ile rejimi gö-
nüllü olarak desteklemektedir. Ancak dönem basınından çok zaman 
önce, resmi devlet raporlarında Dersimli prototipi zaten inşa edil-
miştir2 (Akekmekçi ve Pervan, 2011). Basın aracılığıyla bu temsil ka-
muya açılır ve edebiyat da bu söylemsel belleğin görselleştirilmesine 
katkı koyar. Birbirine paralel anlatılar aracılığıyla, Dersimli imgesi 
bir “hakikat” olarak kolektif belleğe demirlenir ve bellek, metinlera-
rası bir söylem biçimini alır. Devlet raporları ve gazetelerde olduğu 
gibi romanda da Dersimli, “vahşi ve medeniyet bilmez” dir:

Adnan genç kızın her şeye rağmen verdiği kararı tatbik edeceğini anlı-
yordu. Hastalığının verdiği mülayimlik, tatlı yüz tamamile değişmişti. 
Gene Dersimlileşmiş, gene vahşileşmişti. Berraklaşan bakışları karar-
mıştı (tefrika no: 11, 28 Temmuz 1938, Kurun).
Şimdiye kadar gördükleri duydukları onda (Adnan kastediliyor, y.n) şu 
kanaati uyandırmıştı: Dersimliler bütün hayatlarını tabiatın kucağın-
da geçirdikleri için tabiatları da vahşidir. Kendilerinden olmayanların 
düşmanıdırlar, onları her ne denirse densin kendilerine düşman sayı-
yorlar (no: 38, 26 Ağustos 1938, Kurun).

2 Bu raporlarda öncelikle bölgenin Türklüğü vurgulanır. Örneğin 1930 yılında gerçekleş-
tirilen Plümer Harekatı’nin ikinci safhasını idare eden 3’üncü fırka kumandanı Halis Paşa 
tarafından yazılan raporda, “Dersimliler aslen Horasan’dan gelmiş Türklerdir, aşiret ve köy 
adları dahi Türklüklerine kanıt oluşturmaktadır” denir. Ağa ve Seyitlerden kurtarılacak 
Dersimlilerin sadık yurttaşlar olacağı, raporların bir diğer temasıdır. Seyit Rıza’nın bölge-
de gittikçe artan nüfuzu, bölgenin gerikalmışlığı ve ilkelliği raporlarda ayrıca öne çıkarılır. 
(Dahiliye Vekili Şükrü Kaya’nın 1931 tarihli raporu). Osmanlı’dan Cumhuriyet’e söylemin 
ortak teması, Dersimlilerin vahşilik, medeniyetsizlik, haydutluk ve çapulculukla suçlanma-
sıdır. Sadece Vali Cemal Bey’in raporu, bölge halkının fakirliğinden ve yaşam koşullarının 
ağırlığından söz eder (Bkz, Bulut, 2005 ve Akekmekçi& Pervan 2011). 
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Evet bu ızdırabı çekmektense ölmek daha iyiydi. Yalnız kendisini yara-
layan iyi kalpli, genç doktoru öldüren bu vahşi Dersimlilerden intikam 
almadan ölmek çok acı geliyordu (no: 46, 5 Eylül 1938, Kurun)

Dönem gazeteleri ve Dersimli Kız romanı arasındaki paralellik, 
romanın tefrika edildiği gazetede yer alan haberin Dersimli tasvirin-
den anlaşılabilir:  

Bu dağlarda oturan ahali, yarı vahşi bir haldedir. Dağlarda oturulan 
yerler ise taş koğukları ile kayalar altında oyulmuş mağaralardır. Ben 
bu yerlerde bir Dersimli karısını, çocuklarını ve koyunlarını bir tek 
mağara içinde toplar, hayvanlarla insanlar karmakarışık bir halde otu-
rur ve yaşarlar. Bu dağlı insanlar, en basit sanatlardan bile mahrum-
durlar (“Dersim Meselesi”, 16 Haziran 1937, Kurun). 

Dersim’e dair romanda ele alınan bir diğer özellik “hiçbir yere 
benzemezliği”, egzotikliğidir. Dersim’e yaklaşımdaki iç-şarkiyatçı dil-
den yukarıda söz etmiştik. Bu dil, sadece Dersim’e değil, köy roman-
ları aracılığıyla tüm Anadolu’ya teşmil edilen, kuşatıcı bir söylem 
biçimidir. Bütün bir Anadolu ve köy romanı külliyatı, Anadolu’nun 
Doğululaştırılmasının, İstanbul’un Doğu’su/İstanbul’un ötekisi ola-
rak inşa edilmesinin anlatısıdır (Erdem, 2012, s.7). Medenî olmama, 
yarı çıplaklık, iptidailik, içgüdüleri ile hareket etme, soyut ve genel 
fikirler üretememe, sıklıkla karşılaşılan pejoratif söylem (köylülerin 
hayvanlara benzetilmesi, içgüdüleri ile yaşayan taş devri toplulukları 
gibi betimlenmeleri, nesneleştirilmeleri) (Erdem, 2012), Dersimli’yi 
anlatmaya özgü betimlemeler değil, İstanbul’dan (Batı), tüm Anado-
lu’ya (Doğu) bakışın söylemsel ifadesidir. Bu anlatıya paralel bir 
üslup ile şekillendirilen Dersim(li) kimliği, gazetelerde olduğu gibi 
romanda da merak ve gözlem dürtüsü aracılığıyla, fantezi ile ilişki-
lendirilerek aktarılır. Bu fantezinin temel nesnesi Seyit Rıza’nın genç 
karısı Besi, ardından Gülçubuktur. Besi romandaki anlatıya benzer 
biçimde dönem basınında şöyle temsil edilir: 

Seyid Rıza’ya karısı Besi tarafından teslim olmaması için mütemadi-
yen telkinler yapıldığı bildirilmektedir. Üç etekli kaftan üstünde beli-
ne Trablus kuşağı, başında gümüş ve ipek püsküllü fesile, ipek sırmalı 
cepkenli çok artistik kıyafetile genç Besi, yetmişlik sergerdeyi teshir ve 
teşyie muvaffak olmaktadır (28 Haziran 1937, Cumhuriyet). 
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Cumhuriyet’in (Batı), Dersim’le (Doğu) ilişkisinde işleyen oryan-
talizm, medeni’nin vahşi’ye yönelttiği hislerin karmaşıklığında kendi-
ni gösterir. Hayaller ve fanteziler düzeyinde işleyen örtük oryantalizm 
(Said, 2003), Besi’nin bir “arzu nesnesi”ne dönüşmesine neden olur. 
Korkulan, kaçılan ama aynı zamanda arzulanan Doğu, “keşfedilip 
fet hedilecek ülke ve kadın imgelerinin içiçe geçmişliği”nde (Türkeş, 
2005), Besi’ de vücut bulur:

Besi hiddetinden titriyordu. Yüzbaşının yanına geldi. Gözleri-
nin içine baktı. Bakıştılar. Kazım: 

-Aman yarabbi bu nasıl kadın... diye düşündü. Besinin harikulade gü-
zelliğine bir türlü akıl erdiremiyordu. İçinin titrediğini hissetti (no: 4, 
19 Temmuz 1938, Kurun). 

Besi, “Dersim’in kleopatrasıdır”. Dönem basınında Seyit Rıza’yı 
dahi etkileyecek kudrette resmedilen Besi’ye, diğer kadın karakter-
lere bahşedilmeyen özel bir faillik atfedilir. Besi “yerli” tiplemesini 
aşan bir güç ve iktidara sahiptir. Bu faillik hem güzelliğinden, hem 
de bölgedeki nüfuzundan kaynaklanır:

Besi dudak büktü. Anlaşılıyordu ki Dersimin bu yaman kadını, tarihin 
kleopatrası gibi bir şeydi. Tahakküm etmek isteyen, nüfuzunun tesiri-
ni görmekten zevk duyan bir mahluktu. Adnan Besinin gözü kamaştı-
ran güzelliğine hayran oluyor, fakat Gülçubuk gibi içini yakamıyordu 
(no: 39, 27 Ağustos)

Besi’de somutlanan fanteziye dayalı örtük oryantalizm, kimi 
yerde Gülçubuk’a transfer edilir. Bu ifadelerde egzotik olana duyu-
lan bastırılmış sahip olma hissi, tüm açıklığı ile hissedilir. Öteki’ye 
karşı oluşturulan kalıpyargılar (vahşilik, yabanıllık, el değmemiş-
lik), onun özelliklerinin sabitlendiği (fixity) (Bhabba, 1994, s.70) bir 
temsil çerçevesi oluşturur. “Körpe”, “el değmemiş” ve “yaban” olana 
duyulan bu ilgiyi, “sömürgecinin sömürgeleştirilen toprağı boş, el 
değmemiş, işlenmemiş, sahipsiz alanlar olarak işaretlemesi ve kadın 
bedeni ile ilgili metaforlar üzerinden metinselleştirmesi ile birlikte 
düşünmek gerekir” (Erdem, 2012, s.79): 
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Adnan son cümleyi söylerken sesinin titrediğini hissetmişti. Gülçu-
bukla yalnız kalmasının manası başka idi. Evet bu vahşi kızla yalnız 
kalmak, onunla tatlı aşk dakikaları, saatleri, günleri geçirmek demek-
ti. Fakat bu olabilir mi idi? Evet Gülçubuk fevkalade güzel bir kızdı. 
Mermer gibi bir vücudu vardı. Dersimliliğini unuttuğu vakit bakışları 
insanın içini titretiyordu. Bazan kıpkızıl bir renk alan ince dudakları, 
geceliğinin altında bile bütün hatları ile kabarıklı görülen memeleri, 
birçok defa gördüğü pembe göğsü, insanı şehvetle kudurtacak şeylerdi 
(no:11, 28 Temmuz, abç.) 
O, Gülçubuğa daha çok bir dağ kızı olduğu için bir zavallı olduğu için 
bağlanmış, sevmişti. İstiyordu ki, Gülçubuğu bir yaban kedisi gibi çiçek 
bahçesinde büyütsün, onun bakir kokusunu doya doya teneffüs etsin. 
Şimdi Gülçubuğu vahşi bir kaplan yavrusu kadar bile sevmiyeceğini 
anlıyordu. Daha doğrusu vücudu bir mermer kadar sert Gülçubuğu 
yılan kadar ürpertici, onun kadar soğuk buluyordu. (no: 47, 6 Eylül, 
abç.) 

Dersim’in farklılığına karşı hissedilen karmaşık duygular, Ad-
nan’ın yörenin adetlerine ve insanlarına karşı geliştirdiği tutumda 
kendini belli eder. Dersim, tekin olmayan, kendine has garip ve kar-
maşık adetleri ile bir yabancı için “tehdit”lerle dolu bir yerdir: 

Alkadın ona “beni sevdin mi Adnan bey” diye sordu. Şimdi Alkadı-
na ne diyecekti? Sonra bu kadın niçin böyle bir sual sormağa lüzum 
görmüştü. Adnan durakladı. Dersimin garip adetleri ile karşılaştığı 
zaman tuhaflaşıyor, tiksiniyor, korkuyordu: 
-Acaba bunun altından ne çıkacak? Diyordu (no: 21, 7 Ağustos 1938, 
Kurun, abç). 

Bu tehdit algısı, Dersimliler’ in kimi zaman hayvana benzetildiği, 
vulger bir dili beraberinde getirir. Ayrımcılığın uç formlarından insan-
lıkta alçaltma (infra-humanisation) (Leyens, 2000) söylemine, dönem 
gazetelerinde olduğu gibi romanda da rastlanır. Dış grupları gayri-
meşrulaştırmanın yöntemlerinden biri olan insanlıkta alçaltma, sade-
ce Dersimli ile ilgili betimlemelerde değil, erken Cumhuriyet dönemi 
köy romanı külliyatında da sıklıkla karşılaşılan bir söylem biçimidir. 
Bu dil, dönem elitlerinin iç-şarkiyatçı eğilimleri ile doğrudan bağlan-
tılıdır. Fanon, “sömürgeci doğru sözcüğü bulmaya çalışırken sürekli 
hayvanlarla ilgili sözcüklere başvurur” derken (Fanon, 2007’den akt. 
Erdem, 2012), Aimé Césaire sömürgecinin sömürülene karşı hissettiği 
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vicdani yükü azaltmak için onu insanlık dışında görmeye başladığı-
nı ekler (Erdem 2012, s.85). Dış grubu insanlıkta alçaltma, şarkiyatçı 
dilin ürettiği ikili karşıtlıkları besler: İnsana karşı hayvan, akla karşı 
duygu, yetişkinliğe karşı çocuksuluk, uygarlığa karşı barbarlık, çalış-
kanlığa karşı miskinlik. Metinler ve kuşaklar arası bir üretimle şekil-
lenen bu tortu, kültürel bellekte bir “hakikat” olarak dolaşıma girer. 
Nitekim, Dersim Harekâtı’nın “Doğu’ya medeniyet götürülmesi” söy-
lemi ile açıklanması, günümüzde dahi tarihsel belleği şekillendiren bir 
çerçeve olarak bu söylemin iş gördüğünü gösterir. İnsanlıktan çıkmış, 
“köpekleşmiş” bu halka medeniyet bahşetmek,  harekâtın meşruluğu-
nu tartışmayı dahi gereksiz kılar:

“Asırlar bunları insanlıktan çıkarmış... diye düşünüyordu. Benim bu 
kıza hiçbir düşmanlığım olmadığı halde kadınlık hassasiyeti de gös-
termiyor. Uyuşmuşlar.. Seyyid ve ağalar bütün insanları köpekleştir-
mişler. Bir köpek her yabancıya nasıl hırlar, daima evinin eşiğinden 
içeri sokmazsa, bunlar da öyle...” (no:2, 17 Temmuz 1938, Kurun). 
“-Bıktım şu sürtük kızdan. Anlamıyorum ki, ne güzelliği var. Karaku-
ru, vahşi bir hayvan yavrusu.” (no: 33, 20 Ağustos)

Dersimli’nin bu vahşeti karşısında onu eğitecek, ona mede-
niyet götürecek bir “efendi” ihtiyacı ortaya çıkar. Romanda bu kişi 
Adnan’dır. Nitekim kendisini böyle bir vazife ile borçlu hisseder. Köy 
romanlarında köyü aydınlatmaya giden öğretmen-bürokrat kadrosu 
gibi (Erdem, 2012) Adnan da İstanbul’dan, medeniyetin bağrından 
Dersim’e gelir. Buralar Cumhuriyet ülküsünün bir an önce başarıl-
ması gereken yerlerdir. Memurlar ve Adnan, uygarlaştırma hedefi-
nin misyonerleridir bölgede: 

“Bu insanlar bambaşka, yurdun hiçbir yerindekilere benzemeyen tip-
ler... Genç memurlar bile değişmişler. Hükümet doktoru: 
-Bu yorucu mesaiden memnunum. Bu hayvanlaştırılmak istenen cahil 
insanlarla uğraşmaktan zevk duyuyorum, diyor (no: 7, 23 Temmuz). 
Mücadele etmek istiyordu. O emindi ki Dersimin bütün asi ağaları, 
cahil seyitleri temizlendikten sonra mücadele lazımdı. Sağ kalırsa Ad-
nan Dersimden ayrılmayacak, bu asırlarca ihmal edilmiş halkla uğ-
raşacaktı. Genç delikanlı bütün bunları Alkadının temiz hatırası için 
yapacaktı. Dersim kızlarını, Dersim çocuklarını kurtaracaktı (no: 24, 
10 Ağustos).
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Halkevleri’nin yayın organı Ülkü’de 1936 yılında çıkan “Ana-
dolu’yu Kucaklayan Genç” başlıklı yazısında Şevket Aziz Kansu, bu 
misyonerlik söylemini şöyle önceler: “İçim ve kafam Anadolu’yu ya-
şıyor. Bir gençlik Anadolu’yu zapt ediyor. Tabirimi bağışlayın, “ulusal 
misyonerlik” ruhu ile yanan bir gençlik” (akt. Erdem, 2012, s.115). 
Bu söylem birlikteliği ve metinlerarası geçiş, Anadolu’yu bir bellek 
mekanı olarak dönem elitlerinin iletişimsel hafızasında inşa etmeye 
yarar. Anadolu Tarih Tezi ile Türkleşir, Orta Asya’nın mikrokozmo-
su olarak ulusu geçmişten bugüne bağlayan ve savaşlar sonrasında 
elde kalan tek yurt olarak işaretlenir. Ulusal belleğin topoğrafik kut-
salıdır Anadolu. Kimliğin sabitlendiği, kendilendiği “yer”dir. Anado-
lu bellekteki işlevi nedeniyle hem bir mekan (space) hem yer (place) 
kimliğine sahiptir. Abraham Moles’un mekan ve yer ayrımına göre 
mekan, soyut bir anlama sahiptir, bir içerendir, zarftır. Mekanın yer 
haline gelmesi için ona insan ilişkisi eklemek gerekir. Yer, işlev yük-
lü, dolu, somut bir mekandır. Hem bir yapısı vardır, hem de insan 
etkinliklerinin temelinde yatan bir kimliğe sahiptir (Moles 1992’den 
akt. Bilgin 2003, s.231). Yer, mekanı kolektif bellekte somutlaştırma-
ya ve onu kaydetmeye yarar. Dersim’in belleğe demirlenme biçimi 
incelendiğinde soyut mekanın, somut yerde yeniden üretildiği, “ulu-
sal misyonerlik” söyleminin ise mekanı yer haline getirmeye ve ken-
dilemeye olanak verdiği söylenebilir. 

Dönemin ruhuna ve metnin geneline nüfuz eden oryantalizm 
iki biçimde işler: ulusal oryantalizm ve oryantalist uluslaşma. Ulusal 
oryantalizm öteki’ni dışarıda tutup, “öteleme-uzaklaştırma-farklılaş-
tırma” temelinde onu inşa ederken, oryantalist uluslaşma “kabullen-
me-yaklaştırma-benzetme” politikası altında işler (Erdem 2012, s. 
104). Bu şemaya göre bir yandan öteki insanlıkta alçaltılıp, “biz” den 
çok farklı ve aşağıda resmedilirken, bir yandan da Türklüğü unut-
turulmuş, aslında bizim bir parçamız ve aynımız olarak betimlenir. 
Ulusal kimliği inşa etme ve iç-oryantalizm geriliminin sonucudur 
bu durum. “Ulusal oryantalizmde; boşluk, kirlilik, ilkellik, miskinlik 
gibi negatif işaretlerle doldurulan Anadolu ve köy; oryantalist ulus-
laşma stratejisine göre Türklüğün, saf temiz ırkın ve kanın yoğun-
laştığı coğrafya olarak işlenir” (Erdem, 2012, s.108). Köy romanla-
rındaki bu şema Dersim anlatısı için de geçerlidir. Dersimli kolektif 
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belleğe içersenmek istendiğinde, “Seyit ve Ağalar” ulusal oryantaliz-
min bir nesnesi haline getirilerek dışlanırken, saf Dersimli oryanta-
list uluslaşma aracılığıyla yüceltilir ve kolektif kimliğe dâhil edilir:  

Ah şu Dersim denen korkunç dağların korkunç iptidailikleri ne va-
kit yok olacak. Bu gürbüz insanlar, çalışkan, cesur, yiğit insanlar birer 
hayvandan farksız hale getirilmişlerdi. Genç kızları başlarını taşlara 
çarptırıp ölüme sürikliyen ve adına “adet” denen köhne inanışlar kim 
bilir ne saçma şeylerdi. Cahil seyitlerin, canavar ağaların ellerinde bir 
köpek gibi kullanılan bu temiz Türk ırkı, dünyanın en acınacak insan-
ları idi. (...) Seyit ve Ağa ölüm emretse bile her Dersimli sevinerek 
ölümün kucağına atılıyordu. İyi giyinmek, iyi yemek iyi istirahat et-
mek, kazanmak, emlak sahibi, ev sahibi olmak, mesut olmak onlar için 
manasız şeylerdi. Yegane can attıkları şey, düşman bulmak, düşman 
öldürmek, çalmak, çırpmak, kayıtsız ve şartsız Seyidin Ağanın emri-
ni yerine getirmekti. İnsanların şu fani dünyada yegane tesellisi olan, 
onları her şeyin fevkine çıkaran “aşk” da bu diyarda muamma idi. Se-
viyorlar mu sevmek arzu, iştiyaki içlerinde yok mu bilinemiyordu (no: 
24, 10 Ağustos, abç). 
Ah şu Munzur ve şu Beyaz Dağ, Sarı Saltık, Dujikbaba ve sair dağ-
lar... Cahil, fakat kurnaz Seyitler, Dersimlileri kendilerine olduğu ka-
dar dağlara da bağlamışlardı. O Seyitler, ne felaketler getirmemişti bu 
asil Türk kanı taşıyan insanlara... Onları vahşi yapmış, onları Türke 
düşman etmiş ve onları kanlarını emercesine soymuşlardı. Sonra birer 
köpek gibi bütün Dersimliyi kendilerinin azat kabul etmez köleleri ol-
duklarına inandırmışlardı (no: 48, 8 Eylül 1938, Kurun, abç).

Romanın yazarı Niyazi Ahmet, Kurun gazetesinde bölgeyle il-
gili kaleme aldığı yazı dizilerinden birinde, romandaki dile paralel 
bir üslup ile ulusal oryantalizm ve oryantalist uluslaşma arasındaki 
geçişkenliği sergiler: 

“…Cahil, vahşi Dersimli (muhalefet edenler) bugün hayret içindedir. 
Hükümet kuvvetlerinin işgali altında bulunan yerlerde hacil vahşi, 
fakat zeki ve kurnaz Dersimli yollarda gündelik çalışarak para alıyor, 
kendisine dokunulmadığını, sevildiğini, daima sevilerek rahat etti-
rileceğini duyuyor ve inanmıyor. Niçin mi? Çünkü altı yüz senedir 
Dersim köylüsü yalnız ağanın, seyidin kölesi, köpeği olarak yaşadı. Ve 
şu muhakkaktır ki bunu sonsuz bir zevk olarak yapıyordu. Ağa için, 
seyid için yaşıyordu. Onun için ölecekti. Garnizon komutanı Dersimli 
Türke, şöyle dedi: “-Hayır, sen de bu yurdun efendisisin… senin de 
herkes gibi yaşamak hakkındır (Dersim’in İçyüzü-1, 8 Temmuz 1937, 
Kurun, abç). 
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Romanda Seyit Rıza’nın temsili, soyut “düşman” kategorisi-
nin imgelemde canlanmasını ve somutlanmasını sağlar. Seyit Rıza, 
Cumhuriyet’in bölgeye götürmeye çalıştığı medeniyeti anlamayan, 
kendi çıkarını düşünen, halkı ve diğer ağaları isyana teşvik eden ele-
başı olarak temsil edilir. Seyit, hem resmi hem yerel bellekte, Der-
sim olayları düşünüldüğünde en önemli bellek kişisidir (mnemonic 
agent). Bellek kişisi olarak etken ve etkilidir, öteki Dersimlileri temsil 
kabiliyetine sahiptir ve Dersim’e yönelen tüm negatif dilin odağında-
dır. Ulusal kimlik inşa sürecinde Dersim’i içersemeye çalışan siyasal 
elit için, Seyit’in daemonik bir karakter olarak öne çıkarılması, or-
yantalist uluslaşma stratejisinde Dersimli’nin kolektif bellekte kabul 
gören, namuslu, çalışkan bir “öz Türk” olarak kabulünü kolaylaştırır. 
Nitekim Seyit, Dersim’in geneline teşmil edilmek istenmeyen öfkeyi 
yüklenerek, bir anlamda ulus kurucuların katharsisine olanak tanır. 
Günümüzde dahi kolektif belleğe demirlenme biçimleri göz önüne 
alındığında (ajan, yabancı devletlerin işbirlikçisi, halkı sömüren se-
yit/ağa), bu temsilin dönemini aşan bir etkiye sahip olduğu görülür: 

Dersimliler birbirini ite kaka üzerine atılır gibi Seyidin etrafını sarıp 
ayaklarını öptüler. Seyit Rızanın vahşi yüzünde gözleri birer cam gibi 
parlıyordu. Bir taraftan getirilen büyük bir keçe serildi. Seyit üstüne 
çöküverdi.(...)
Seyit Rıza kirli ve korkunç bakışlarını Adnana dikmişti. 
Seyit Rıza koynundan bir gazete çıkardı. Parmağı ile bir yazının üze-
rine basarak işaret etti: 
-Ağalar, dedi bakın Türkler ne yazıyorlar. Askerler buraları ele geçir-
dikten sona bizi tehcir edecekler.
-Tehcir...
-Tehcir...
Bu kelime hemen her ağızda bir defa tekrarlandı. Homurdanarak 
söylüyorlardı. Manasını çok iyi anladıkları belli idi (no: 18, 3 Ağustos 
1938, Kurun, abç) 3. 

3 Kürtlerin, katliam ve tehcir kaygısı Ağrı İsyanı’ndan beri mevcuttur. Hatta bu nedenle Kürt 
milliyetçileri, Türklere karşı Ermenilerle ittifak yapmanın gerekliliği sıklıkla vurgulamıştır. 
1926-27 yıllarında kurulan Hoybun Cemiyeti, siyasi amaçları arasında Ermenilerle ittifak 
etmeyi sıralar. Ermeni ve Kürt liderlerin kurduğu bu ittifak, I.Dünya Savaşı yıllarında Os-
manlı İmparatorluğu’nun Ermeni politikası ile Cumhuriyet dönemi Kürt politikası arasında 
Kürt ve Ermeni liderlerince görülen özdeşlikten kaynaklanır. Buna göre Anadolu’yu Türk-
leştirme amacındaki Türk yöneticiler, Ermenilerden sonra Kürtlerden de topyekûn kurtul-
mayı hedefliyor; sürgün, tehcir ve katliam gibi yöntemlerle Kürtleri Türkleştirmek istiyordu 



59

Ulusal Kimlik, Kolektif Bellek ve Edebiyat: Dersimli Kız Romanında Resmi Bellek Temaları

monograf 2016/5

Seyit Rıza, bölge halkının Cumhuriyet’in nimetlerinden fayda-
lanmasının önündeki yegâne engel olarak betimlenir. Halk, Cumhu-
riyet’in bölgedeki otoritesini tam olarak kurmasından, onları seyitlere 
karşı korumasından yanadır. Devletin iktidarı, bölgede gücünü payla-
şan seyit ve ağa gibi feodal unsurların yok edilmesine bağlıdır: 

Adnan: “Tehlikelere alıştım. Hayvan gibi insanlar, akıllarına esti mi öl-
dürürler. Mesuliyet ölçüsü yok. Seyit Rıza denen kurnaz serseri zavallı 
Dersimlileri felakete sürüklüyor, kimse farkında değil. Esasen etrafın-
da kimse kalmamış.” (no:27, 14 Ağustos 1938, Kurun)
Doktor: “Sebebi gayet basit. Bundan on gün kadar evvel bir köye git-
miştim. Bir yaralıyı tedavi ettim. Küçük bir de ameliyat yaptım. İki 
gün sonra Dersimli ellerime sarıldı. Beni sen kurtardın diye gözyaşları 
döktü. O kadar memnundu ki... bir aralık yalnız kaldık. Bana aynen 
şunları söyledi: (no:27, 14 Ağustos 1938, Kurun)
Ah beyim dedi, biz hükümetten korkuyoruz. Hükümet gelsin, hep bu-
rada bulunsun, silahlarımızı teslim edelim. Ama biz silahları teslim 
ettikten sonra hükümet de başımızda bulunmazsa, düşmanlarımız 
nefes aldırmaz. Anlıyorsun ya... Dersimde birbirine düşman olmıyan 
kabile yok. Hepsi mücadele halindedirler. Askerin girdiği yerlerdeki 
Dersimliler, kendilerine son derece iyi muamele yapıldığını görünce 
hayret ediyorlar. İnanamıyorlar.
Adnan: İnanmadıkları muhakkak.
Doktor: Öyle... kindar bakışları yüzlerinden gitmiyor. O hallerinde 
bile ağızlarına lokma koysak, bize nefretle bakacaklar.. zaman lazım.. 
(no: 28, 15 Ağustos 1938, Kurun). 
....
En büyük muvaffakiyet Seyit Rızayı öldürmekti. Bu yobaz binlerce gü-
nahsız Dersimli Türke musallat olmuş, kanını emiyordu. Fakat onu 
ortadan kaldırmakla Dersim öcünü almış olabilecek miydi? Daha bir 
çok seyitler vardı. Onlar, Seyit Rızanın yaptıklarını belki sahayı boş 
bulacakları için fazlasiyle yapacaklardı. (...) yapabileceği en mühim iş, 
Dersimlileri birbirine düşürmek, asileri birbirlerine öldürtmekti (no: 
39, 27 Ağustos 1938, Kurun). 

Seyit-Ağa/Cumhuriyet dikotomisinde Cumhuriyet, bölge hal-
kının kurtarıcısı, onların insanca, medeni biçimde yaşamasını sağla-
yacak kahraman güç olarak resmedilir. Nitekim Türk askeri, metnin 
genelinde şefkat dolu, halkın dostu olarak temsil edilir. Bu iyilik kimi 
yerde Türklerin tamamına teşmil edilerek, etnosentrizm halini alır: 

(Prens Süreyya Bedirhan, 1994, s. 56). Bu görüşün Dersim Katliamı sırasında Dersim’in 
liderleri arasında da kabul gördüğü ya da Cumhuriyet elitinin böyle düşündüğü görülüyor. 
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-Senin adın nedir?
-Demenanlı Haso
-Anladım Hasan...bak beni dinle.. sen, senin gibi diğer Dersimliler 
de seyitlere, ağalara köpek gibi tapıyorsunuz. Onlar ne yapıyorlar, sizi 
birbirinize öldürtüyorlar, sizi çalıştırıyorlar, onlar rahat rahat yiyor-
lar. Onlar da bizim gibi insan değil mi? Niçin sen kazandığını ağaya 
veriyorsun? Bak senin düşman dediğin Türk askeri yakında buraya 
gelecek, ağaları, seyitleri hep toplayacak ve sizi rahat, kendi başınıza 
bırakacak. Kimse kılınıza dokunamıyacak. Böyle ordu sizin hiç düş-
manınız olur mu? (No: 37, 25 Ağustos 1938, Kurun). 
....
-Gülçubuk sen çok yorgunsun, biraz şöyle yaslan, uyu...
Adnan böyle derken ceketini çıkarmış, Dersimli kızın üstüne örtüyor-
du.
- Sen ne iyi adamsın Adnan bey...
- Ben değil, bütün Türkler böyledir (no: 42, 31 Ağustos 1938, Kurun, 
abç.)

Osmanlı İmparatorluğu ile kurulan dikotomi ise, ulusal kimlik 
anlatısının temel motiflerinden biridir. Bellek iki zamansal boyutta 
aynı anda işler: geçmişten öğrenilen şemalar şimdiyi anlama biçim-
lerimizi şekillendirirken, mevcut olay ve inanışlar geçmişi okuma-
mıza rehberlik eder (Schudson, 1997). Cumhuriyet’in siyasal eliti-
nin Osmanlı İmparatorluğu ile içine girdiği hegemonya mücadelesi, 
belleğin ileriye ve geriye yönsemeli bir biçimde, güncel içinden di-
namik ve döngüsel bir manevra ile Dersim Harekâtı’nı ve Dersimli 
imajını şekillendirmeye yarar. Bu inşa eylemi aynı anda geçmişi ve 
Osmanlı’yı da kapsar:  

Adnan, Mehmetçiklerin ilerleyişini seyrederken, Türk askerinin belki 
de yaptığı muazzam işin farkında olmadığını düşündü. Halbuki Kutu-
deresinin zaptedilmesi, Osmanlı saltanatı kadar köhne bir saltanatın 
mahvedilmesi demekti. Yavuzun İran üzerine yürüdüğü zamandan 
beri hiçbir ordunun geçemediği yerler, Cumhuriyetin medeni parçala-
rından biri olacaktı (no: 44, 2 Eylül 1938, Kurun).

Cumhuriyet’in bölgedeki varlığı ve kendine atfettiği misyon, 
Osmanlı İmparatorluğu’nun zaaflarını aşmak ve bir ulus-devlet ol-
manın gereklerini yerine getirerek, halka ve toprağa doğrudan nüfuz 
etmektir. Bu nedenle bir zamanlar bölgedeki misyonerlerin varlığı ve 
burada başka devletlerin propaganda yapmasına izin verilmesi, yazar 
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tarafından bir zaaf olarak vurgulanır ve okuyucu bu konuda uyarılır. 
“Türk çocukları”nın yıllarca ihmal edilmiş olması, hala kendilerini 
saltanat idaresi altında sanmalarına neden olur. Uzun yıllar içinde 
derin kökler salmış olan “batıl inanışın kökünü kurutmak”, bölgede-
ki memurlar ve Halkevleri gibi kurumlar aracılığıyla başarılacak bir 
projedir. Romana nüfuz etmiş bu detaylar, belleğin bir söylem alanı 
olarak metinlerarası kuruluşunu örnekler. Nitekim erken dönemde 
tarih ders kitapları ve kongrelerinde temel amaç, Osmanlı öncesi Türk 
geçmişini yeniden inşa etmek ve başta Halkevleri olmak üzere çeşit-
li çabalarla yeni bir kimlik kurmaktır. Yazarın belleğine nüfuz eden 
söylem birliği, “ifadelerin kendilerinin ötesinde, konuşan öznenin 
niyeti, onun bilinçli aktivitesi, söylemek istediği şey yahut da söyledi-
ği şeyin içinde veya söylenmiş sözlerin hemen hemen ayırt edilmez 
kopukluğu içinde” (Foucault, 1999’dan akt. Erdem 2012, s.42) ortaya 
çıkar. Erken Cumhuriyet elitinin kolektif belleği, üretilen eserin nite-
liğine bakılmaksızın devrededir: Osmanlı ile kurulan dikotomik kar-
şıtlık, Cumhuriyet ülküsü ve nimetleri ve bu projeyi başarmak için 
Halkevleri benzeri kültür mekanları. Bu bütüncül söylemsel bellek 
sayesinde, resmi raporlar, basın ve edebiyatın anlatısı çakışır. Örneğin 
Cumhuriyet’in döneminde ve bugün, önemli bellek mekanlarından 
sayılabilecek Halkevleri, hem basında hem de romanda anlatıya bir 
biçimde nüfuz eder. Harekât sürerken, gazetelerde Dersim’in ağaları-
na Halkevi’nin gezdirilmesi haberinin yer alması ve bu haberin dili, 
Cumhuriyet’in siyaset ve kültür elitinin iletişimsel hafızasında hem 
bir “mekan” hem de “yer” olarak Halkevleri’ ne verilen önemi işaret-
ler4. Dersimli Kız’da da Halkevi, kurtarıcı bir mekan olarak yazarın 
belleğinden okuyucunun belleğine aktarılır: 

4 “Elaziz Halkevinin Garip Misafirleri Hayretler İçinde…
Halkevi Neşriyat Komitesinden Ortamektep Tarih Muallimi Ömer Kemal: “Halkevinin Ata-
türke tahsis olunan üst katına çıkardık. Her odayı beraberce gezdik. Atatürke aid resimler 
önünde minnet ve huşula eğildiler. Alevilerce takdis işareti imiş: Sağ ellerinin başparmakla-
rını dikerek uzatıp geri çekiyor ve öpüyorlardı. Gördükleri dekor karşısında hayretler için-
de kaldılar… Bunlar, ömürlerinde bir defa olsun Elazize inmemiş olan bu dağ insanları, 
o kadar bilgisiz ve görgüsüzdüler ki… Herşey hakkında mihmandar ve tercümanlarından 
izahat aldılar.
AYNA KARŞISINDA Aşiret reisleri, halk müzesini ve diğer köşeleri de gezdiler. Bilhassa 
ayna karşısında kendilerini görünce hayretten dona kaldılar. Hele Kamer’in bu andaki hay-
retini görmeliydiniz. Şaşırmış, bir anda afallamış gibi idi. Durup dakikalarca ayna karşısında 
kendisine, sakalına, üst başına baktı.” Latif Erenel, “Elaziz Halkevinin Garip Misafirleri Hay-
retler İçinde”, 1 Temmuz 1937, Tan.
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Dersimde yapayalnızım. Konuşacak yok, dertleşecek yok. Bu satırlar 
beni teselli ediyor, yazdıkça içim ferahlıyor. Harputtan buraya nasıl 
geldiğimi anlatayım. Orası bambaşka bir diyardı. Tarihten evvelki 
yıllara ait bir yerdi sanki...harabe halindeki şehir, korkunç duvarlar, 
ıssızlık, hele burada yaşayanların fakirlikleri..tasavvur edilemeyecek 
bir kasaba...(...) Oraları bir müddet evvel Amerikalıların malikaneleri 
imiş. İnanamadım. Amerika ve Harput...Bu iki isim o kadar birbirine 
uzak, o kadar birbirinden yabancı şeyler ki...Dünyanın şimal ve cenup 
kutuplarının bir araya gelmesi gibi bir şey...Amerikalılar burada ne 
yapmışlar çok sormadım. Fakat hastane kurduklarını, ahaliyi mem-
nun etmek için birçok fedakarlıklar yaptıklarını hala söylerler. Bunları 
dinlerken saltanat idaresini düşündüm. Kendi ülkesinde bir milletin 
propaganda yapmasında, cahil, fakir milletini onlara köle verir gibi 
ellerine bırakmasına razı olan saltanat. Harputluların çoğu “-Ah Ame-
rikalılar....demekten kendilerini alamıyorlar. Zavallı Türk çocukları..
Hala saltanatın seyyiatinden kurtulmuş değildirler. İnanışlarının feca-
atini anlamıyorlar. “-Biz ne gördükse onlardan gördük” diyorlar. İş ba-
şında bulunan bir kaç Cumhuriyet memurunun yapacağı propaganda 
ne olabilir. Onlar vazifeleri ile meşgul. Halbuki batıl inanışın kökünü 
kurutmak lazım. Maamafih çok güzel bir Halkevi binası yapılmış. Bu 
harap köhne şehirde Halkevi, istikbalin yegane ümidi olarak parlıyor. 
Ona baktıkça, şu iskelet halindeki binaların bile oradan haykıracak 
geç bir sesle dirileceğini görür gibi oluyorum (No:16, 1 ağustos 1938, 
Kurun, abç).  

Dersim’e dair tüm ulusal anlatılarda olduğu gibi, romanda da 
Sabiha Gökçen’den bahsedilmeden geçilmez. Gökçen, yukarıda 
sözü edilen Dersim’e dair bütüncül söylemsel belleğin önemli par-
çalarından biridir. Cumhuriyet modernleşmesini bir kadın olarak 
kendinde somutlayan Gökçen, gazetelerde olduğu gibi romanda da 
Cumhuriyet’i asilerden koruyan, ona bir devlet olarak gücünü bah-
şeden “hava kuvvetleri”nin sembolüdür. Nitekim Seyit Rıza ve Ali Şir 
başta olmak üzere, bölge halkının en büyük korkusu “Kemal kuşla-
rı” (Yalman, 1937) dedikleri tayyarelerdir. Adnan, Sabiha Gökçen’in 
bölgedeki hizmetlerinden, orduya muhbir olarak çalışan Cebrail’in 
anlatımı aracılığıyla haberdar olur: 

Adnan: Nasılsın Hızır? Dedi, epey zamandır görüşemedik. 

-Çok iyiyim, işlerim vardı. Durup dinlendiğimiz yok ki..
-Ne havadisler var...
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-Çok iyi havadisler var. Askerlerimiz ilerliyor. Asiler ne yapacaklarını 
şaşırdılar. Geçen gün de tayyareler uçtu. İçlerinde bir de kadın tay-
yarecimiz varmış. Adına Gökçen diyorlar. Kutuderesini bile bulmuş. 
Seyid Rıza’nın evine bombalar atmış, yıkmış bütün evleri. Dersimliler 
tayyareden hiç korkmazlardı. Bizim milli şair Ali Şir...
Hızır son sözü söylerken birden durakladı. Kendini topladı. Mütema-
diyen “bizim asker”, “tayyarecilerimiz” derken Dersimin en fena adamı 
olan serseri Ali Şir için “bizim”i ağzından kaçırmıştı. Derhal tamir etti:
O alçak dedi tayyareler için “Kemalin tayyareleri bize sinek vızıltısı 
gibi geliyor” derdi. Ama şimdi öyle olmadı. Fena korkttular. Seyid Rı-
zanın adamları da birer birer kaçıyorlar. 
Seyid Rıza şimdi nerde?
Kimse bilmiyor (no: 16, 1 Ağustos 1938, Kurun). 

Sonuç ve Değerlendirme
Ulus gibi makro sosyal grupların kolektif bir kimliğe demir-

lenmesinde, ortak bir geçmiş anlatısını kurgulayacak bir bellek ve 
edebiyat gibi bu belleği kitleselleştirecek mecralar büyük önem taşır. 
Paylaşılan bir geçmiş imgesi, ortak atalar, kahramanlar ve düşman-
lar anlatısı etrafında kenetlenen sosyal gruplar, ulus çatısı altında 
yatay bir birliktelik duygusu içine girerler. Ulusa kendini anlatan, 
ona özgüven sağlayan ve güncel politik gereksinimler etrafında ke-
netlenmesini sağlayan resmi anlatı, kolektif belleğin tasarlanmasını, 
yönetilmesini gerektirir. Özellikle ulus-inşasının erken evrelerinde, 
resmi ulusal bellek, yerel bellekleri bastırır ve unutulacak/hatırlana-
cak olaylar, kişiler, yerler seçilerek öne çıkarılır ya da ötelenir. 

Türk ulusal kimliğinin inşa edildiği Erken Cumhuriyet döne-
mi, benzer bir bellek seferberliğine tanıklık eder. Yeni bir kimlik 
tasarlanırken, bu kimliğin geçmişe demirlenmesi, Türk Tarih Tezi 
benzeri “bilimsel” çabalar yanında, tarihi romanlar gibi fanteziye da-
yalı mecralarla da sağlanır. Cumhuriyet’in karşılaştığı güncel politik 
sorunlar, uzak geçmiş yanında, yaşayanların belleğine (otobiyogra-
fik ya da iletişimsel hafızasına) dayalı anlatıların işlevselleştirilme-
sine neden olur. Özellikle gazeteler, Dersim’e hiç gitmemiş, hiçbir 
Dersimliyi birebir tanımamışlar için, yapay bir ek bellek (prosthetic 
memory) yaratır. Dönemin resmi raporları, tarih kitapları, basın ve 
edebiyat aracılığıyla kurulan ve söylemsel birliğe dayanan bu bellek, 
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“hakikat” üzerinde hegemonik bir iddia oluşturur. Dersim, bu anla-
tıların yoğunluk kazandığı mecralardan biridir.

Cumhuriyet elitinin Dersim üzerinden kurduğu ulusal anlatı, 
yurttaşlık nimetlerinden yararlanamayan, Seyit ve Ağalar tarafından 
“cahil ve vahşi” bırakılmış halka medeniyet götürme söylemidir. Dö-
nem basını, siyasal elit, aydınlar ve burada ele alınan tefrika benzeri 
edebiyat eserleri, söz birliği etmişçesine bölge ve halkı üzerine ortak 
bir anlatıda birleşirler: Dersim medenileştirilecek, ulus-devletin bir 
parçası haline getirilecektir. 

Dersim meselesinde birbiri ile çakışan anlatıların kolektif bel-
lekte buluşturulması, Dersim’in sosyal olarak temsil edilişinde or-
tak bir anlatının yaratılması için önemlidir. Nitekim bölgede görev 
yapan bir gazetecinin otobiyografik belleği, ulusa teşmil edilecek 
biçimde yataylaştırılır. Gazetede bölgeye dair haberleri veren mu-
habirin olgulara dayalı haberciliği, tanıklığı ve kurguya dayalı anla-
tısı, birbirini soğuracak biçimde iç içe geçer. Olgu ve kurgu arasında 
muğlaklaşan, flulaşan alan, okur düzeyinde Dersim temsilinin ger-
çekliğinin keskinleştirilmesine vesile olur. 

Dersim’in 1930’lu yıllarda inşa edilen bu temsilinin günümüz-
de hala kimi çevrelerce geçerliliğini koruduğu ve tarihsel hafızada 
varlığını sürdürdüğü söylenebilir. Nitekim Harekât yıllar sonra dahi, 
medenileştirme söylemi ile birlikte düşünülmekte, Dersim için ne-
redeyse bir “şans” olarak sunulmaktadır. Dersim’in yerel hafızadaki 
temsili ise adalet/hesaplaşma/tanınma üçgeni arasında, kimi zaman 
insan hakları kimi zaman ise cemaat bağlarını vurgulayıcı bir söy-
lemle buluşmaktadır. Her iki durumda da Dersim, kolektif belleğin 
tedavi edilmemiş bir yarası olmaya devam etmektedir. 
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Öz
Modern bir yazı türü olan roman modern harekete içkin olan karşıtlıkları, roman 
karakterinin deneyiminden yola çıkarak inceleyebileceğimiz önemli kaynaklar-
dan biridir. Türkiye bağlamında Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Huzur romanı, bi-
reyin deneyimini anlamak açısından oldukça zengin bir kaynaktır. Özellikle son 
yıllarda Tanpınar’ın kişiliği ve eserleri üzerine çok sayıda çalışma yapılmıştır. Mo-
dern anlamda deneyimin incelendiği bu makalenin amacı, Huzur romanındaki 
çatışmayı modernizmin diyalektiği içerisinde inceleyerek bugüne kadar yapılmış 
olan çalışmalara mütevazı bir katkı sağlamaktır. Romanın temel izlekleri (hafıza/
hatırlama, hakikilik/hakikat ve şehir gezginliği deneyimi), beni Walter Benjamin 
tarafından yeniden tanımlanan diyalektik tarih anlayışına yönlendirdi. Benja-
min’deki deneyim [Erfahrung] kavramını, Hegel mantığını takip eden Bildungsro-
man’daki Erfahrung ile karşılaştırdığımda, Mümtaz’ın hafızasını, Hegel’in hafıza 
[Erinnerung] kavramına antitez olarak üretilen Benjamin’in hatırlama [Eingeden-
ken] kavramıyla birlikte düşünmem gerekti. Modern deneyimi Mümtaz’ı deliliğe 
sürükleyen koşulları ve mekânın sunduğu imkânları göz önünde bulundurarak 
yeniden tanımlamaya çalışmak, modern hayatta hakikilik sorununu gündeme 
getirdi.  
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Pieces of Life Scattered: The Relationship 
Between Memory and Space in Tanpınar’s 

Novel Huzur

Abstract
As a modern text, novel is one of the most important resources in order to exa-
mine immanent opposition in the modern movements through the experience 
of the protagonist. In Turkey, Ahmet Hamdi Tanpınar’s Huzur is fairly rich in 
terms of understanding the experience of the individual. Particularly in recent 
years, a number of studies have been carried out regarding Tanpınar’s persona-
lity and his works. The main purpose of this article is to explore the experience 
of Huzur’s main character Mümtaz in the dialectic of modernism as a contri-
bution to these studies. The main themes in the novel (memory/remembrance 
truth/authenticity and the experience of walking the city) have led this study to 
the dialectical history redefined by Walter Benjamin. The article will attempt to 
analyze Mümtaz’s experience, while comparing the Hegelian concept of experi-
ence (Erfahrung) with Benjamin’s. Rethinking Mümtaz’s experience has guided 
this study to focus on Benjamin’s remembrance (Eingedenken) as a conceptu-
al antithesis to Hegel’s memory (Erinnerung). Considering the conditions of 
Mümtaz’s madness at the end of the novel and the possibilities which are provi-
ded by space while redefining modern experience bring to the agenda the issue 
of authenticity in modern life.

Keywords: dialectical relationship of opposition, experience, authenticity, re-
membrance, space. 

“Her şeyin kendi karşıtına gebe olduğu” bir dünyada modern 
birey imkânlar bolluğu ile değerler boşluğunu, bütünselliği ve par-
çalanmayı, yenilenmeyi ve çürümeyi; karşıtlıkların diyalektik ilişkisi 
sayesinde ilerlemeyi tecrübe eder (Karl Marx’tan aktaran Berman, 
2010, s. 33). Modern insanın hikâyesini anlatan kurgusal anlatı, bu 
karşıtlıkları ortaya çıkardığı ölçüde modernliğin diyalektik devini-
minin kapsama alanına girer. 

***

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Huzur romanı, modernleşmek uğ-
runa geçmişini unutmaya eğilimli bir toplumda yaşayan; fakat bi-
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reysel olarak geçmiş deneyimlerini hatırlayan, hatta unutmaya karşı 
direnen Mümtaz’ın hikâyesini aktarır (Dellaloğlu, 2013). Mümtaz, 
hatırladığı geçmişinde İhsan’ın oğlu gibidir; Suat’ın düşmanıdır ve 
Nuran’ın maşukudur. Hâlbuki romanda okuyucuya aktarılan şim-
diki zamanda İhsan ölmek üzeredir; Suat intihar etmiştir ve Nuran 
onu terk etmiştir. Huzur, bu durumların Mümtaz’ın zihninde yol aç-
tığı çatışma atmosferinin izini sürmeye yönlendirir bizi.

Huzur romanındaki çatışmayı küçük burjuva aydınının este-
tizmde bulduğu kişisel mutluluğu ile topluma olan sorumluluğu 
arasındaki bocalayış olarak tarif eden Berna Moran (2010), bu ça-
tışmanın “Mümtaz’ın ikilemi olarak yeterince güçlü” (s. 172) ifade 
edilmediğini söyler. Tanpınar estetiğinin imkânsızlıktan beslendiği-
ni söyleyen Nurdan Gürbilek (1998) ise güzel ve yüce olanı evinde, 
kendiliğinde, kaybedilmiş olanda arayan Tanpınar’ın “dilde rüya ha-
lini yaratma” (s. 133) çabasını, kaybedilene yönelik “hasret”in ifadesi 
olarak düşünür. Huzur romanının, birbirleriyle uzlaşma imkânı bu-
lamayan iki ayrı yaşantıyı/deneyimi anlatması itibariyle “huzursuz-
luğun romanı” olduğu kabul edilir. Moran, “değerler çatışması” ile 
ilişkilendirdiği ikilemin romana bir katkıda bulunmadığını söyler-
ken (s. 172) Gürbilek romandaki ikilemi  “iyi edebiyatın kaynağın-
daki tereddüt” ile açıklar (s. 134).

Bu makalede Moran’ın ve Gürbilek’in Huzur’u incelerken sözü-
nü ettiği Mümtaz’ın ikileminden kaynaklanan gerilim modernizmin 
diyalektiği içerisinde değerlendirilecektir. Modern insanın temsili 
olarak ele alacağım Mümtaz’ın modernleşmekte olan toplumla kur-
duğu ilişkiyi, geçmiş deneyimlerini hatırlamasını ve bu hatırlama 
durumunun şekillendirdiği bilincini bir arada düşünmemiz gerekir. 
Mümtaz’ın modernliği deneyimleyen bir karakter olmasına rağmen 
neden Bildungsroman kapsamında değerlendirilemeyeceğini göster-
mek açısında Walter Benjamin’in farklı bir modernlik tanımı sunan 
“diyalektik imge” kavramı önemlidir.1 Benjamin’e göre “modernliğin 

1 Diyalektik imgeler “gündelik varoluşun patlamaları” olarak diyalektik karşıtlıklar arasın-
daki gerilimin en büyük olduğu yerde belirir. Benjamin’e göre modernliğin sunduğu yenilik 
her zaman mevcut olan şey bağlamında ele alınmalıdır. Her zaman mevcut olan şey ise mi-
tin ta kendisidir. Şimdiki zaman gömülü halde bulunan mit hem modernliği uyutan hem de 
imha edildiği takdirde uyanış imkânı sağlayan bir öğedir.
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tarihsel olarak inşası bir bütünlük olarak değil, diyalektik imgeler 
dâhilinde kavranabilir.” (Frisby, 2012, s. 241) Diyalektik imge ise 
Erlebnis’e değil Erfahrung’a, yani salt psikolojik bir içsel deneyime 
değil toplumsal olanı biçimlendiren ve toplumsal olan tarafından bi-
çimlendirilen deneyime içkindir.

Peter Brooks’un insan zihninin yapısının edebiyatın yapısıyla 
koşut olduğu iddiasından yola çıkarak, hikâye anlatıcılığından ro-
man türüne geçiş ile birlikte bütünlüğünü yitiren geçmiş algısının, 
hatırlama sayesinde yeniden-üretilebilir olanın kapsama alanına 
girdiği söylenebilir. Huzur romanında anlatıcı bir yandan insan zih-
ni tarafından kurgulanan modern hayatın koşullarına değinirken, 
diğer yandan modernliği deneyimleyen bireyin zihin dünyasıyla il-
gilenir. Bana öyle geliyor ki metin, yeniden-üretilebilir alanda yeni-
den-üretimin gerçekleştiği hafızaya odaklanarak hakikiliğin bütün-
sel olduğu düşüncesinin altını oyar. Bu görüşlerin ışığında romanın, 
geçmişini hatırlayan Mümtaz’ın şehirle kurduğu ilişki bağlamında 
incelenmesi onun ikileminde görünür olan metnin paradoksunu or-
taya çıkacaktır.

***

“Hayat, nasıl iki kutbun arasında çalışıyordu?” diye soru-
yor Mümtaz. Bu iki kutbun izini bazen hayal âleminde dolaşan 
Mümtaz’ın cennet ve cehennemi beraberinde gezdirmesiyle; bazen 
“iç nizam” arayışından ayrı tutamadığı Nuran’a olan aşkı ve aşkından 
ayrı tutamadığı ölüm düşüncesiyle; bazen de yaklaşan ikinci dünya 
savaşının felakete olduğu kadar başka bir dünyaya da imkân tanıma-
sıyla sürüyoruz. Romanın ilk çatışması İhsan ve Suat temsillerinin 
insanlığın geleceğine ilişkin görüşlerindeki kutuplaşmada ortaya çı-
kar. İhsan insana güvenmediği halde insanlıktan umudunu kesme-
diği için savaş karşıtı bir tutum sergiler; Suat ise savaşın insanlarda 
bırakacağı yıkıcı ve korkunç etkiyi arzular. İlerlemeyi ve devamlılığı 
savunan İhsan geçmişin “ölü köklerinden kurtulmayı”; kopuştan ve 
felaketten yana olan Suat insanlığın “ölü kalıplarından kurtulmasını” 
arzular (s. 99-100). Oysaki Mümtaz, ölüm mefhumuna rağmen in-
sanların gösterdiği cesaretten övgüyle söz eder:
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Ben insanı seviyorum. Onun şartlarıyla dövüşme kudretini seviyorum. 
Kaderini bile bile hayatı yüklenmesini, o cesareti seviyorum. Hangi-
miz yıldızlı bir gecede kâinatı bütün ağırlığıyla sırtımızda taşımayız. 
Hiçbir şey insanoğlunun cesareti kadar güzel olamaz. Şair olsaydım 
tek bir manzume yazardım; büyük bir destan. İki ayağı üstüne kal-
kan ilk ceddimizden bugüne kadar insanlığın macerasını anlatırdım. 
İlk düşünceler, ilk korkular, ilk sevgi, kendi başlarına mevcut olan her 
şeyi birleştiren zekânın ilk kımıldanışı, tabiata izafe ettiğimiz bir yığın 
zenginlikler... (Tanpınar, 2011, s. 101)

İhsan Mümtaz’ı bu fikirlerinden dolayı on dokuzuncu yüzyıl 
medeniyet akımlarının temsilcilerine benzetir (s. 102). Romanın 
ilk kısmından alıntıladığım bu paragraftan yola çıkarak Mümtaz’ın 
modernliğin alâmet-i farikası olan hümanist bir görüşü savunduğu 
söylenebilir. Hâlbuki İhsan’ın temsil ettiği hümanist görüşler Suat’ın 
temsil ettiği nihilizm ile çatışırken “Mümtaz’ın bilincini şekillendir-
me olanağını gerçekleştiremez.” (Gürle, 2013, s. 102) Mümtaz hem 
İhsan’ın benzetmesini hem de Suat’ın felaket senaryosunu reddeder; 
onlar bütünsel bir hakikat anlayışından doğan insanlığın kurtuluşu 
ile ilgilenirken Mümtaz, adeta hakikatin parçalanmış yapısını ima 
ederek bireyin tekil hikâyesine yönelir.

Suat’ın sefalet, korku, felaket gibi sözcüklerle ifade ettiği bir 
devrin sonunun geldiğine dair düşünceleri anlatıyı kesintiye uğratır. 
Mümtaz’ın zihni ile okuyucu arasına Adile ve Sabih’in diyaloguyla 
başlayan ve Mümtaz’ın perspektifi dışında duran bir dizi diyalog gi-
rer. Tekrar Mümtaz’ın zihnine dönen anlatıcının masalsı bir biçimde 
aktardığı İstanbul imgesi, bir yandan Nuran’ın varlığıyla bütünsellik 
kazanırken, diğer yandan onun yokluğuyla bütünlüğünü yitirecek 
olmanın, parçalanmanın tehdidiyle karşı karşıya kalır.

Kutuplaşma sadece kurgusal karakterlerin birbirleriyle ilişki-
lerinde değil, bizzat İstanbul’un asıl görüntüsüyle Mümtaz’ın zihni 
tarafından manipüle edilen görüntüsü arasında gerçekleşen gergin 
ilişkide işlev kazanır. Mümtaz’ın geçen senesini hatırladığı bölümler, 
Suat’ın intiharının ve bu intihar olayının Mümtaz’ın felaketine sebep 
olması beklenen yıkıcı etkilerinin aktarılmasıyla sonuçlanır. Hâlbuki 
İstanbul imgesinin esin perisini, dolayısıyla bütünselliğini yitirmiş 
olduğu ilk ve son bölümlerde, anlatının uzlaşmayla sonuçlanmamış 
olması sayesinde Mümtaz facia, hüzün, sefalet gibi sözcüklerle be-



74

Hilal Yavuz

monograf 2016/5

timlediği İstanbul sokaklarında gezinirken başka olanaklar keşfet-
menin eşiğindedir:

Fakat başka realiteler de vardı. Bunlar hiç görmediği, hatta var olup 
olmadıklarını bilmediği; fakat şu birkaç günün havadislerinin ışığında 
içine yerleştiğini duyduğu şeylerdi. Onlar da içinde bir bıçak gibi çalı-
şıyordu. Makine başında aldıkları havadisleri bir merkezden öbürüne 
karılarını, çocuklarını, evlerini düşünerek veren telgraf memurları, 
matbaalarda bu havadisleri elleri yanarak dizen mürettipler, acaba 
unuttuğum bir şey var mı diye ev içinde tekrar tekrar dolaşıp belki 
yirminci defa hazırladıkları çantaları açan ve hiçbir şey yapmadıkla-
rı, bilinmezi karşılayacak yeni ve faydalı hiçbir şey ilave edemedikleri 
için sadece kırık tebessümlerini, biçare dualarını ve ellerinin temasını 
bırakıp kapatan kadınlar… Şimendifer düdükleri, ayrılık şarkıları… 
(Tanpınar, 2011, s. 407)

Ölümü göze alarak savaşacak “erkeklerin” cesaretlerine imrense 
de kendisini böyle bir serüvenin aktörü olarak konumlandırmakta 
güçlük çeken Mümtaz, bir yandan “var oluşunun kuvvetini devamın 
şuurunda” bulurken öte yandan “devam içinde devamın biteceği” 
günlerin geleceğini biliyordur. Üstelik insanlığın bir bütün olduğu-
nu düşündüğü halde Mümtaz’ın her şeyi ötekisiyle birleşemeyecek 
kadar birbirinden ayrı görebildiğini aktaran anlatıcı, hadiselerle be-
raber değişmekte ve dönüşmekte olan bireyin bir yandan modern 
hayat koşullarıyla işbirliği yaparken öte yandan mücadeleye girişti-
ğini söylemeye niyetlenmiş gibidir (Brooks,  2010, s. 70). Başka bir 
deyişle Mümtaz’ın zihinsel durumu geçmişini hatırlaması ve unut-
maya karşı direnci sayesinde modernliğin koşullarını açığa çıka-
rırken, anlatının diyalektik yapısının kaynağı onun şehir gezginliği 
deneyiminde gizlidir. 

Mümtaz’ın modernlik deneyimi ne İhsan’ın deneyimine benzer 
ne de Suat’ın. Peki, ama farklı olan nedir? Mümtaz’ın okuyucuya ak-
tarılan zihin yapısı ile anlatının yapısının örtüştüğü iddiasından yola 
çıkarak, kurgusal bir karakter olan Mümtaz’ın diğer karakterlerden 
farklı özelliklerinin Huzur’u özgün ve zengin bir metne dönüştürdü-
ğünü düşünüyorum. Bu paralellikten yola çıkarak farkın ne olduğu 
değil nasıl kurulduğu üzerine düşünmek daha verimli olacaktır.

Öncelikle romanın çok katmanlı bir yapıya sahip olduğu söyle-
nebilir. Her katman karşıtlıklarla örülüdür ve karşıtlıklar diyalektik 
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bir biçimde ilişkilenir. İhsan-Suat katmanında gördüğümüz diyalek-
tik ilişkinin bir benzeri İhsan-Nuran katmanında da görülür. Rea-
liteyi temsil eden İhsan’ın karşısında ideal olanı temsil eden Nuran 
vardır şimdi. İhsan’ın realitesine adapte olamayan Mümtaz, aynı 
zamanda Nuran idealinden vazgeçemediği için kendi failliğinin ay-
rımına varamaz. Henüz fail olamamış, “hayatla doğrudan doğruya 
temasa girmeyen” (s. 367) Mümtaz’ın aslında büyümeye karşı direnç 
gösterdiği söylenebilir. Köylü bir genç kızla tanımadığı hazları ta-
dan, bunu işgal gecesi öldürülen babasına karşı duyduğu suçluluk 
hissiyle birlikte hatırlayan Mümtaz’ın, doktor aramaya çıktığı gece 
zihni Nuran ve Suat ile meşgul olan, bu yüzden İhsan’a karşı suçluluk 
duyan Mümtaz’dan hiçbir farkı yoktur. Bu nedenle Mümtaz’ın dene-
yimleri ne onu manevi bir olgunluğa eriştirir ne de içinde yaşadığı 
toplumla bütünleşmesini sağlar onun.

Mümtaz’ın büyümeye karşı gösterdiği direnç Huzur romanının 
modern bireyin yaşam serüvenini konu edinen Bildungsroman bağ-
lamında değerlendirilemeyeceğini gösterir. Mümtaz’ın deneyimini 
neden farklı bir modernlik tanımından yola çıkarak düşünmemiz 
gerektiğini anlamak açısından onun neden bir Bildungsroman ka-
rakteri olmadığını daha ayrıntılı bir şekilde açıklamamız gerekir.

Hegelci bir diyalektik mantığı takip eden ve manevi bir olgun-
luğa erişme amacı doğrultusunda oluşum halindeki bireyi konu 
eden Bildungsroman, bireyin mutluluğu ile toplumsal sorumluluk-
ları arasında süregelen çatışmaya odaklanıyor olsa bile Mümtaz’ın 
deneyimini tam olarak karşılamaz. Bildungsroman kavramsallaştır-
ması roman kahramanını salt bilinç düzeyinde bir değerlendirmeye 
tâbi tutarak onun tek seferde ve bütünüyle tanınabileceğini ima eder. 
Oysaki Mümtaz’ın modern hayat koşulları tarafından şekillenen 
zihninin bilinçdışı boyutu, onun bu hayatı değiştirebilmesi olanağı-
nı da içinde barındırır. Bireyin dünyayı algılayışındaki bu yarılmayı; 
bilinç düzeyi ile bilinçdışı arasındaki diyalektik ilişkiyi göz önünde 
bulundurarak düşününce, modern insanı “mekanik bir şeymiş gibi” 
ele alamayacağımız anlaşılır (Benjamin, 2001, s. 27).

Bireyin geçmiş deneyimlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan 
Bildungsroman’ı daha iyi anlamak için deneyimin Almancadaki 
karşılığı olan Erlebnis ve Erfahrung kelimeleri arasındaki ayrımdan 
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bahsetmemiz gerekir. Benjamin, Erlebnis’i bireyin bilinçli hatırlama-
sı olarak ele alırken Erfahrung’u henüz bilinç düzeyine çıkarılama-
mış olan hatıralarla birlikte düşünür. Erlebnis, bilincin zamana içkin 
sürekliliğinden bahseden Bergsoncu durée kavramına gönderme 
yapar. Bergson’a göre bilinç hafıza demektir; hafıza ise geçmiş zama-
nı şimdiki zamana katan parçalanamaz bir akıştan ibarettir. Bilinci 
kronolojik bir akışa hapseden bu görüş insan aklını sezgilerden örül-
müş sanal bir âleme dönüştürür. Kronolojik hareketin uzamsal bir 
imge içinde kavranabilir olduğunu söyleyen Benjamin Erfahrung ile 
bilinci sanal gücünden itibaren değil, yol açtığı imkânlardan ve söz 
konusu imkânları doğuran mekânlardan itibaren düşünmeyi önerir. 
Hegel’in fenomonolojisinde ise Erfahrung, geçmişte yaşananların 
bireyin hafızasında kesintiye uğramaksızın birikmesidir. Sürekliliği 
ve ilerlemeyi savunan bir tarih anlayışı sayesinde Erfahrung, bireye 
kendini güvende hissedeceği kendine geri dönme imkânı tanır. Bir 
diğer deyişle, hayat yolculuğu esnasında karşılaştığı zorlukları ken-
dini bilme arzusu ile aşan kişi varoluşunu sağlam bir temele otur-
tabilir. Hâlbuki Benjamin emniyetli bir kendine dönüşün aksine, 
Erfahrung’un geçmişi daima müdahaleye açık bir belirsizliğe sürük-
lediğini savunur.

İnsan zihninin yapısını uzamsal terimlerle inceleyen Freud’un 
“aktarımın analist ve analizan arasında yaratılan özel bir uzam” (s. 
60) olduğu görüşünden yola çıkan Peter Brooks (2010), edebi ve 
ruhsal süreç arasında bir örtüşme olduğunu iddia eder. Brooks ak-
tarılan hikâyenin maddi hakikatinden ziyade tarihsel hakikatini ön 
plana çıkarır ve tarihsel hakikati, anlatıyı anlatıcının söylemiyle hem 
işbirliği hem de mücadele içinde yeniden üreterek açığa çıkarabile-
ceğimizi söyler (s. 74). Freud’a göre “bilinç, hatıra izinin bulunduğu 
yerde oluşur” fakat “hatıra kalıntıları onları ardında bırakan olay 
hiçbir zaman bilince ulaşmadığı zaman en güçlü” konumundadır 
(Benjamin, 2008, s. 121). Bu düşüncelerden yola çıkarak, Mümtaz’ın 
bilincini oluşturan ve şekillendirenin İhsan ya da Suat değil, asla bi-
linç düzeyine çıkamayan hatıra kalıntılarının onun hafızasında bı-
raktığı izler olduğu söylenebilir.

Mümtaz’ın bilincini şekillendiren ilk olay babasının ölümü-
dür. Bu kayıp bir mezar imgesi sayesinde Mümtaz’ın hafızasında iz 
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bıraktığı halde Mümtaz hemen ardından annesiyle birlikte çıktığı 
yolculuğu “bir türlü tam olarak hatırlayamaz”. (s. 27) Aynı şekilde 
annesinin ölümünün arkasında da “bir türlü dolduramadığı uzun 
bir boşluk vardır” (s. 39). Mümtaz’ın bilinci bu ölümlerin yarattı-
ğı şok tehdidini kaydedebildiği takdirde şok etkisi yaratacak başka 
deneyimlerin neden olacağı sarsıntılardan koruyabilecektir kendini. 
Mümtaz’ın hatırlamadığı bu sınır deneyimlerinin onda travmaya yol 
açtığı söylenebilir. Geçmişini hatırladığı bölümler onun unutmaya 
karşı direndiğini, unutmanın hayatında bıraktığı izden kaçınma is-
teğini gösterir. On yaşında evliya türbesini bekleyen biçare kızı ve 
ihtiyar Ermeni karısını unutacağı için hayıflanırken “zayıf yaratılmış 
bir adam” olduğunu söyleyen Mümtaz, bu direnç sayesinde “nor-
mal” yaşamını sürdürebileceğini düşünüyor gibidir (s. 68).

Huzur romanının çok katmanlı anlatı yapısı bilinç–bilinçdışı 
ayrımında da kendini gösterir. Bir yandan hayata istediği fikri ve 
mücadeleyi veremediğinden yakınan Mümtaz’ın bilinç düzeyindeki 
deneyimi, bireysel olanla kolektif olan arasında gidip gelmektedir. 
Bu deneyim bireysellik temelinde inşa edilen Batılılaşmanın getirdi-
ği değerlerle, cemaatçiliğe dayanan geleneksel değerlerin çatışmasını 
göstermesi açısından önemlidir (Mardin, 1991). Diğer yandan an-
latıcının Mümtaz’ın henüz bilinç düzeyine çıkaramadığı sınır dene-
yimlerini modernliğin dayattığı bütünsel hakikat anlayışına uygun 
bir biçimde aktarma çabası, Mümtaz’ı deliliğin eşiğinde konumlan-
dırır. Delilik, geleneksel olanla modern olanın diyalektik karşıtlığın-
daki gerilimin en büyük olduğu noktada modern deneyime gömülü 
olan bütünlüğün altını oyarak bir “uyanış” imkânı sunar Mümtaz’a.

***

Hegel’in Bildungsroman bağlamında bir bütünlük temasıyla ele 
aldığı Erfahrung [deneyim], Benjamin’de bireyin kendi geçmişi ile 
kolektif geçmiş arasındaki bağlar modern hayat koşulları tarafından 
koparıldığı ölçüde işlemektedir. Modern bir yazı türü olan romanın 
sanki bu bağlar hiç kopmamışçasına ele alınamayacağını söylemesi-
nin esas sebebi budur. Toplumsal süreci bireyin gelişimine dâhil ede-
rek bir geçerlilik kazansa bile Bildungsroman’ın gerçeklikle kurduğu 
ilişki eğreti olmaktan öteye gidemeyecektir. Benjamin’e göre Hegel’in 
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Erfahrung’u ancak sözlü edebiyatın bir öğesi olabilir. Oysaki roma-
nın doğuşu ve yazının teknik yoldan yeniden-üretilebilir olması ile 
birlikte sözlü edebiyat dolayısıyla hikâye anlatıcılığı geriler. Hikâye 
anlatıcılığının yerini romana bıraktığı süreç modernliğe geçişle bir-
likte geçmişi yorumlayışımızda meydana gelen değişimi anlamak 
açısından önemlidir.

Hikâye anlatıcısı hikâyesini kendi deneyiminden ya da ona ak-
tarılan deneyimden çekip alırken anlattığı hikâyeyi dinleyenlerin 
deneyimi haline getirir. “Şimdi ve burada”, fiziksel olarak bir konum 
işgal eden durumuyla hikâye anlatıcısı ya kendi özgün deneyimini 
anlatır ya da özel alanın kamusal alandan ayrılmadığı, mahrem kav-
ramının işlev kazanmadığı bir toplumda hala erişilebilir olan başka-
larının deneyimini. Romancı ise anlattığı hikâyeyle arasına mesafe 
kurarak ve kendini tecrit ederek hayatın anlamını arayan okuyucuya 
seslenir. Benjamin (2008) romanın doğduğu odayı “en temel kaygı-
larından misal verip kendini ifade edemeyen, kimsenin akıl verme-
diği ve kimseye akıl veremeyen, tek başına kalmış birey” olarak tarif 
eder (s. 81). Hâlbuki hikâye anlatıcısının anlatma durumuyla bütün-
leşmesini sağlayan bilgeliği, nasihat biçiminde okuyucuya aktarılır. 
Anlatılan hikâyenin hakikiliğini sağlayan hikâyenin içeriği değil su-
nuluş biçimiyken hikâye anlatıcılığının özgün durumunun kaynağı 
anlatıcının “şimdi ve burada”lığı, yani gerçek varoluşudur.

Roman türünün hikâye anlatıcılığıyla arasındaki bir diğer fark 
aktarılan deneyimin hakikiliğini yitirmesiyle ilintilidir. Hakikilik kav-
ramının bir yüzü “şimdi ve burada”lığa içkinken diğer yüzü geleneğin 
bağrında duran kolektif deneyimin bütünlüğünde saklıdır. Yeniden-
üretim tekniği ile kopyalanan ve çoğaltılan roman, kolektif deneyim 
sayesinde süregelen gelenekle modern birey arasındaki bağın kopma-
sına sebep olduğu ölçüde deneyimin temelini sarsmıştır. Geçmişin 
bütünlüklü olarak algılanmasını olanaksızlaştıran bu süreç, hikâye an-
latıcısının kolektif deneyime erişme imkânını ortadan kaldırmış olsa 
bile tüm bu gelişmeler hakikiliğin imkânsız olduğu anlamına gelme-
mektedir. Benjamin, bu yüzden hakikilik kavramını bir bütünlüğün 
bağrında aramaktan vazgeçmemizi önerir. Bireyin geçmiş deneyimle-
rinin meskeni durumundaki hafıza, bölük pörçük hatırlama anlarında 
hakikati açığa çıkarma işlevini gerçekleştirmeye devam eder. 
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Benjamin (2008), hikâyeyle romanın ortak kökeni olarak gör-
düğü “destanın kuşatıcı ve parçalanmamış hafızasından” bahseder-
ken hatıraya (Erinnerung) başvurur (s. 90). Hikâyenin dinleyicinin 
hafızasında yeniden-üretilebilir olması hikâyenin söz konusu des-
tansı boyutu ne oranda içerdiğine göre değişir. Roman ise tek bir 
kahramanın yaşantısına odaklanması ve aktardığı hikâyeyi ebedi-
leştirme arzusu yüzünden köklerinden kopar. Benjamin’de bu kopuş 
bir olumsuzluğun ifadesi olarak gündeme gelmez. Ona göre ancak 
süreklilik zincirindeki kopuş sayesinde roman yeniden-üretilebilir 
olanın alanına dâhil olabilir. Ve modern hayatın bireyi şeyleştiren 
ve yabancılaştıran uykusundan uyandıracak olan her ne ise ancak 
yeniden-üretilebilir olanın alanında gerçekleşme imkânı bulur. 

Büyük bir destan yazmak istediğini söyleyen Mümtaz’ın duru-
mu, ancak “hatıranın Esin Perisi’nden kaynaklanan” ve “hatırlama 
ve anımsamanın birliğiyle” mümkün olacak, “kuşatıcı ve parçalan-
mamış” bir hafızayı (Gedächtnis)2 arzulayan anlatıcının konumuna 
gönderme yapar (Benjamin, 2008, s. 90). Mümtaz’ın bu arzusu “iç 
nizam” arayışından ayrı düşünülemeyeceği gibi “iç nizam” arayışı 
da Nuran’a olan aşkından ayrı düşünülemez. Anlatıcının hikâyeyi 
anlatmaya esin perisinin yitirilmiş olduğu (Nuran’ın Mümtaz’dan 
ayrılmış olduğu) bir zaman diliminde başlaması, onun bir yandan 
hafızanın birliğini arzularken diğer yandan bu arzusuyla çeliştiği-
ni gösterir. Anlatıcının bu çelişkili tutumundan yola çıkarsak eğer 
Mümtaz’ın İstanbul’a bakışındaki değişim önem kazanır. Romanın 
ikinci ve üçüncü kısmında, Mümtaz’ın Nuran ile birlikte deneyim-
lediği İstanbul bir rüya şehrine dönüşürken; birinci ve dördüncü kı-
sımlarda, Nuran’ın yokluğunda şehir bir harabeye dönüşür.

Gedächtnis hem “romanın ebedileştiren hafızasını” hem de 
“hikâyenin kısa ömürlü anımsamasını” imler ve bu iki zıt kutup 
ancak destansı bir anlatıda birleşebilir (Benjamin, 2008, s. 90). İs-
tanbul, Nuran’la birlikteyken bir imparatorluk hazinesi görünümün-
dedir. Şehrin geçmişinin Mümtaz’ın zihninde biçimlendiği haliyle 
sunulduğu bölümlerde romanın üslubu, Mümtaz’ın kendisini ve bü-
tün âlemi tek bir varlık olarak görme amacına hizmet eder. Destan 

2 Hafızanın bir yüzü Erinnerung iken diğer yüzü Gedächtnis’tir. Hegel’in fenomonolojisi 
bağlamında bu iki kavram birbirinden ayrı düşünülemez.
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yazmak isteyen Mümtaz ile parçalanmamış bir hafızayı arzulayan 
anlatıcının işbirliği neticesinde masalsı bir İstanbul anlatısı çıkar 
ortaya. Benjamin’e göre “akıl kıymete bindiğinde insanlar onu ma-
salda bulmuşlardır.” (s. 94) Hikâye anlatıcılığı ile masal anlatıcılığı 
arasındaki ilişki, aklın egemenliğindeki bir çağda insanların, akılsız-
lığın temsili olan romana yönelmesiyle benzerdir. Akıl veren hikâye 
anlatıcılığının kökeninde masal anlatıcılığı duruyorsa eğer, mitin 
altını oyarak insanı özgürleştiren masalın romanda biçimsel olarak 
varlığını sürdürdüğü söylenebilir. Fakat romanın hakikati söz konu-
su masalsı üslup vasıtasıyla değil; Mümtaz’ın geçmişini hatırlaması 
sayesinde belirir. Üstelik hatırlayan özne olarak Mümtaz’ın konumu 
Benjamin’in “yüzünü geçmişe çevirmiş tarih meleğini” çağrıştırır:

Bizim bir olaylar zinciri gördüğümüz noktada, o tek bir felaket 
görür, yıkıntıları birbiri üstüne yığıp, onun ayakları dibine fırlatan bir 
felaket. Melek, büyük bir olasılıkla orada kalmak, ölüleri diriltmek, 
parçalanmış olanı yeniden bir araya getirmek ister. Ama cennetten 
esen bir fırtına kanatlarına dolanmıştır ve bu fırtına öylesine güçlüdür 
ki, melek artık kanatlarını kapayamaz. (Benjamin, 1992, s. 37)

Erinnerung ise Benjamin’in deyimiyle bir olayı kuşaktan kuşa-
ğa aktaran gelenek zincirini oluşturan diyalektik yapıdır (Benjamin, 
2008). Kesintiye uğramaksızın kuşaktan kuşağa aktarılabilir olan 
bir gelenek tanımı Erfahrung’u, Hegel’in önerdiği kümülatif anla-
mıyla kullanmaya zorlar bizi. Oysaki Erinnerung kendini romanda 
hikâyede olduğundan çok farklı biçimde gösterir. Erfahrung’un ye-
niden şekillendirilebilir niteliğini göz önünde bulunduracak olur-
sak esin perisinden kaynaklanan Erinnerung’un romanda hatırlama 
[Eingedenken] olarak belirdiğini söyleyebiliriz. Anlatının şimdi-
ki zamanında şehrin sokaklarında gezerken geçmişini hatırlayan 
Mümtaz, anlatının bütünlüğü uğruna tahrip edilen hakikatin arta 
kalan parçalarına diker gözlerini. Çadırcılar Sokağı’nda gezerken bir 
yandan dükkânların vitrinlerinde gördükleriyle şaşırır; öte yandan 
İstanbul’u atılmış hayat parçalarının romanı olarak düşünür:

Bu küçük sokağın ne kadar üst üste, girift bir hayatı vardı. Nasıl bü-
tün İstanbul, her çeşit ve her türlü modasıyla, en gizli, en umulmadık 
taraflarıyla buraya akıyordu. Sanki eşyanın, atılmış hayat parçalarının 
yaptığı bir romandı bu. Daha doğrusu, yaşadığımız hayatın, ferdi ha-
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yatımızın altında, herkesi ve her zamanın hayatı, iç içe, koyun koyuna, 
güneş altında devamlı hiçbir şey olmayacağını göstermek ister gibi bu-
raya toplanmıştı. (…) Bununla beraber bu kadar yaşanmış şeyin bura-
da, güneşin bütün borularını üstüne yıkılacakmış gibi ayakta çalan bu 
sokakta toplanması, asıl hayatı, yaşananı unutturacak kadar kuvvetli 
bir şeydi. (Tanpınar, 2011, s. 59)

Destan yazmak isteyen Mümtaz’la bu küçük sokakta gezinen 
Mümtaz arasında hadiselerin değişmesiyle birlikte bir fark oluşmuş-
tur. Bana öyle geliyor ki destan yazmak isteyen Mümtaz, hem İhsan’ın 
varlığından ötürü kendini güvende hissettiği için hem de Nuran ile 
tanışmış olmanın coşkusundan ötürü sanal bir âlemdedir. Sokağın 
girift hayatından söz eden Mümtaz ise ne evine döndüğünde İhsan’ı 
bulacağından emindir ne de Suat’ın intiharının ve Nuran’ın onu terk 
edişinin etkisinden kurtulabilmiştir. Üstelik bütün insanlığın felake-
ti olabilecek bir savaşın çıkması an meselesidir.

Roman boyunca Mümtaz’ın kendini güvende hissetmesine 
engel olan ve sürekli işleyen kutuplaşma hali romanın Hegelci ide-
alizmle bağlarını koparır. Mümtaz’ın zihninde, bilinç ve bilinçdışı 
yarığı; bilincinde, bireysel olanla gelenek çatışması; bilinçdışında, 
hatırlama ve unutmaya karşı direnç diyalektik bir biçimde işler. Met-
nin kurgusu hayal ve hakikat karşıtlığını, anlatıcının konumu işbirli-
ği ve mücadeleyi, eleştirmenin tutumu ise huzursuzluğu ve kaynağı-
nı huzursuzluktan alan umudu yeniden üretebilir.

Sonuç Yerine 
Lukacs’a göre romanda kurucu ilke olan zaman, iç dünya ve dış 

dünya arasındaki ikiliği aşarak hayatın anlamını sezdirir. Benjamin’e 
göre ise “anlam arayışı, okurun kendini yazılı hayatın içinde buldu-
ğunda hissettiği şaşkınlığın ilk ifadesinden başka bir şey değildir.” (s. 
91) Zaman sınırın ta kendisidir; okuyucuyu anlam aramaktan başka 
bir yere sevk etmeyen, bilginin değil, sezginin alanına hapseden bir 
sınır. Susan Sontag (1981), Benjamin’in “geçmişi yeniden kazanma-
nın değil anlamanın” imkânlarını araştırdığını, hafızayı “uzamsal bi-
çimleri ve uyarıcı yapıları içinde yoğunlaştırarak” ele aldığını söyler 
(s. 116). Aslında geçmiş dediğimiz şey bireyin zihni tarafından se-
çilen bir takım ölü olayların deneyim olarak adlandırılması ve hafı-
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zada biriktirilmesidir. Bu biriktirme işlemi kronolojinin kesinliğine 
tabi değildir; aksine zihnin uzamsal boyutu hatırlama ve aktarma 
süreçlerini belirsizliğe sürükler.

Özellikle metnin şimdiki zamanında, hafızanın bilinçle ör-
tüşmediği ve hatırlamanın bilinçdışının etkisi ile gerçekleştiği du-
rumlarda Mümtaz, geçmişin parçalanmış yapısını anlamaya çalışır. 
Mümtaz’ın kendi deneyimlerinin basamaklarında dolaşabiliyor ol-
ması hikâye anlatıcısının deneyimin basamaklarında rahatça dolaş-
masına benzemez. Bütünlüğün ve saf bir bilincin öznesi olan hikâye 
anlatıcısının yerini bilinçdışının etkisiyle şekillenen ve parçalanmış-
lığın öznesi olan roman kahramanı alır. Bu değişim esnasında hem 
modern hayatı şekillendiren hem de bu hayatın koşulları tarafından 
şekillendirilen birey, değişime kayıtsız kalmakla değişimin nasıl ger-
çekleştiğini sorgulamak arasında bir konum işgal eder. Şehirde ge-
zerken geçmişini hatırlayan Mümtaz’ın deneyiminin kayıtsızlıktan 
ziyade sorgulamaya daha yakın olduğu kanaatindeyim.

Modernliği deneyimleyen bireyin hakikati onu geçmişten bu-
güne sürükleyen fırtınada değil, sürüklendiği halde ısrarla geçmişe 
bakmaya devam eden bakıştadır. Bir diğer deyişle zamanın akışında 
kayba dönüşen hakikilik kavramı “şimdi ve burada” var olan bireyin 
konumu ve geçmişe bakışı sayesinde yeniden-üretilebilir olur. Ye-
niden-üretilebilir olan bir yandan hakikati içerirken diğer yandan 
kurgu mahsulü olduğu için hakikatin altını oyar.

Anne ve babasının ölümleriyle ilişkili travmanın tekrarından 
kaçınmak için hafızaya sığınan Mümtaz, Suat’ın mektubunu yanın-
dan ayırmaz. Travmadan kaçınmak için unutmaya karşı direnç gös-
teren Mümtaz, Suat’ın intiharının gölgesinde kalan Nuran’ı hatırla-
ması güçleştiğinde ya da Suat’ı ve Nuran’ı hatırlarken İhsan’ın ölmek 
üzere olduğunu unuttuğunda suçluluk hisseder. Tıpkı babasının ölü-
münün ardından birlikte olduğu köylü genç kız ile yaşadıklarından 
ötürü suçlu hissetmesi gibi.

Tüm bu olanları şehirde gezerken düşünen Mümtaz’ın şimdiki 
zamanı anlık karşılaşmalar ve bu karşılaşmaları aktarılabilir kılan bir 
bakışlar yığınıdır. Mümtaz’ın bakışı ile kesintiye uğrayan zamanın 
akışı bilinç akışındaki kopuşları imler ve haddinden fazla olanağı 
içinde barındıran hayatında hakikilik deliliğin etkisiyle parıldayan 
bir bilinçte belirir.
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Öz
Şebnem İşigüzel’in postmodern tekniklerin kullanıldığı Çöplük adlı romanının 
merkezinde biri yazar diğeri de satranç oyuncusu olmak üzere iki kadın karak-
ter yer alırken, roman boyunca bu kadınların hayat hikâyeleri ve çöplük teması 
üzerinden bellek, geçmiş, gerçek ve kurmaca arasındaki ilişki sürekli olarak ir-
delenmektedir. Bu yazının ana çerçevesinde ise her iki karakterle beraber, özel-
likle Yıldız’ın yazma ve yazamama arasındaki sıkışmışlıkta bir eksik yazar olarak 
yer edinmesi incelenmektedir. Ancak bu tıkanmışlıktan sadece Yıldız değil, aynı 
zamanda anlatıcı yazar da nasibini alır ve dolayısıyla eksik yazar sendromuna ya-
kalanan kişi olarak yazdığı metni de bitmemiş bir “metin” olarak tartışmalı hale 
getirir. Kısaca, yazı boyunca bu postmodern romanda eksik yazar figürasyonu-
nun nasıl ve ne şekilde ele alındığı yakın okuma tekniği ile incelenmekte ve bu 
bağlamda bel-lek, geçmiş, tiksinç ve travma gibi kavramlar da konu çerçevesinde 
değerlendirilmektedir. 
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Memory As a Challenge for “Writers 
Manqués” in Şebnem İşigüzel’s Novel 

Çöplük

Abstract
Two main female characters –one a chess player and the other one a writer– 
stand at the center of the postmo-dern novel Çöplük (Dump) by Şebnem İşigü-
zel; so in the entire novel the relations between memory, past, reality and fiction 
are frequently revealed through these characters’ life stories and the theme “gar-
bage dump”. However, within the framework of this article specifically Yıldız, 
who experiences a serious writer’s block, as a writer manqué is investigated. Yet, 
not only Yıldız suffers from this writer’s block, but also the author-narrator does 
so, as well. That is to say, it becomes debatable that the text, as a product of the 
author-narrator having writer’s block, might remain as “an unfinished text”, too. 
In short, the main purpose of this work is to explore through the technique of 
close reading how the theme “writer manqué” is displayed in this postmodern 
novel, and within this context the themes such as memory, past, abject, and 
trauma are also evaluated accordingly

Keywords: writer manqué, postmodern novel, dump, memory, trauma. 

Hayatımızı var eden şeyin bellek olduğunu anlaman için, 
küçük küçük parçalarla da olsa, hafızanı kaybetmeye 

başlamak zorundasın. Belleksiz hayat hayat değildir... Belleğimiz
 bütünlüğümüz, aklımız, duygularımız ve hatta 

eylemlerimizdir. Onsuz biz bir hiçiz. (Luis Bunuel, Memoirs)

Giriş 
Hanene Ay Doğacak öykü kitabıyla Çağdaş Türk Edebiyatı’nda 

ensestten nekrofiliye değin tabu olmuş birçok konuyu cesur bir şe-
kilde ve güçlü anlatımıyla edebiyatın gündemine getiren Şebnem 
İşigüzel, daha sonraki eserlerinde de benzer yaklaşımını sürdürür. 
Elbette bu noktada tabuların ters yüz edilmesinde kadın karakterle-
rin deneyimleri başat bir rol oynar. Bu çalışmanın ana nesnesi olan 
yazarın Çöplük (2004) adlı romanı da yine aynı şekilde ana karakter-
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lerinin kadın olduğu bir dünyanın, daha doğrusu dünyaların kapı-
larını okura açmakta, yazar bunu yaparken de günümüz ve modern 
edebiyatın sunduğu üstkurmaca, metinlerarasılık gibi postmodern 
teknik ve yöntemleri usta bir şekilde kullanmaktadır. Makale boyun-
ca eksik ve aciz yazar figürasyonu ana karakterlerin temsil edilme 
biçimleriyle birlikte detaylı bir şekilde incelenecek ve ardından ka-
rakterlerin bellek ile olan zorlu imtihanları da bu “eksiklik” çerçe-
vesinde değerlendirilecektir. Her ne kadar romanın en temel eksik 
yazarı Yıldız olsa da, yazar olmamasına rağmen deneyimleri ile eksik 
yazarı andıran veya eksik yazarın bölünmüş, dönüşmüş bir kişili-
ği olarak okuyacağımız Leyla’nın hikâyesi ile kitabın yazarı Şebnem 
İşigüzel’le aynı adı taşıyan anlatıcı yazar Ş.İ (Şebnem İşigüzel) de bu 
çerçevede eksik ve aciz yazar kişileştirmeleri olarak detaylı bir şekil-
de incelenecektir. 

Anlatıcısını Yok Eden Bir Anlatının Gölgesinde 
Eksik-Aciz Yazar
Bireyin çocukluk yıllarından başlayarak yaşamını belirli bir çiz-

gisellikte anlatan Bildungsroman türü 20. yüzyılın ortalarından orta-
ya çıkan bir roman türüdür. Bu türde yazılmış eserler arasında, özel 
olarak bir sanatçı karakterin yaşamına odaklanan Künstlerroman 
ise, düz bir zamansal akış içerisinde değil de zamanda ileri geri gidiş-
lerin, anımsamaların, geleceğe yönelik beklenti ve umutların yer al-
dığı modern bir zaman anlayışı içerisinde ilerler (Parla, 2009, s.321). 
Çöplük romanın ana kahramanları olan yazar Yıldız ile Çöplük kra-
liçesi Leyla’nın tüm yaşamına, anlatıcı yazar Şebnem İşigüzel’in ise 
sadece romanla ilintili olarak belli bir kesitine odaklandığından bu 
kategori içerisine dâhil edilebilir. Elimizde “bitmiş” bir roman olarak 
duran bu kitap Barthes’ın ifadesiyle bir yapıt mı yoksa bir metin mi 
sorusunu sorduğumuzda, Barthes’ın açıklamalarına kulak verirsek; 
bitirilmiş ve tamamlanmış olan yapıtın karşısında metin, eksik ve 
tamamlanmamış olarak kalandır. Buna ilaveten metinde, yazarın da 
metinsel bir ürün olduğunu, farklı kanonizasyonların birlikteliği ile 
çoğulcu bir yapı taşıdığını, bu çoğulculuğuyla basit, yalın bir anlam 
içerisine asla indirgenemeyeceğini ve artık bir yazardan değil; ama 
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kendi başına var olan bir metinden söz edilebileceğini ifade eder 
Barthes (Webster, 1996, s. 25). Çöplük ise tamamlanmış bir yapıt de-
ğil de daha sonra detaylı bir şekilde de irdeleyeceğimiz gibi, eksik, 
parçalı, yazarını yok eden, tek başına var olan, kendi kendini yazan 
erk sahibi bir metin olarak karşımıza çıkar. 

İçeriği, konuların işlenişi ve kullandığı teknikler açısından post-
modern bir anlatı olan Çöplük genel olarak üç ana bölümden oluşur: 
anlatıcı yazarın romanın bel kemiğini oluşturan ana metni, romanda 
adı geçen kişilerle yapılan görüşmeler ve anlatıcı yazarın genç bir 
kızken Varlık dergisinde yayınlanmış Satranççı Kızın Ölümü adlı 
öyküsü. Anlatıcı yazar ile kitabın yazarı aynı ada sahiptir: Şebnem 
İşigüzel. Fakat roman kahramanlarıyla yapılan görüşmelerin yer al-
dığı kısımdan edindiğimiz bilgilere mukayeseli olarak bakınca, ikisi 
arasında ortak birçok yön olmasına rağmen, anlatıcı yazar Şebnem 
İşigüzel’in de bir kurgu olduğu varsayımına ulaşırız, daha doğrusu 
onun gerçek yazar Şebnem İşigüzel olduğunu söyleyebilmek yeter-
siz bir iddia olur. Ancak bu noktada anlatıbilimin literatüre kattığı 
anlatıcı tipolojisine bakmakta yarar var; “Kurmaca Yazar veya Anla-
tıcı Kavramlarına Anlatı Bilimsel Yaklaşım” çalışmasında Baktygul 
Kulamshaeva birçok farklı karakteristik özelliğe göre anlatıcıları sı-
nırlandırır, bahsedilen anlatıcı tiplerinden bu roman için en uygun 
olanı ise diegetik anlatıcı tipidir. Buna göre, anlatıcı tipini tespit et-
mede en önemli husus diegetik ve diegetik (öyküsel) olmayan anlatıcı 
karşıtlığıdır der. Kulamshaeva’ya göre kendi hakkında saf anlatının 
bir karakteri olarak bahseden anlatıcıya öyküsel/diegetik anlatıcı 
denilebilir. Öyküsel anlatıcı iki planda, hem anlatıda (onun öznesi 
olarak) ve hem de anlatılan hikâyede (onun nesnesi) olarak karşı-
mıza çıkmaktadır (2009, s. 1774). Gerçekten de romanın sonlarına 
doğru anlatının öznesi olan anlatıcı yazar kendisini karakterlerden 
birine dönüştürerek anlatının nesnesi de oluverir. Diegetik anlatıcı, 
yani kurmaca anlatıcı yazar roman boyunca 3. tekil şahıs anlatıcının 
olduğu Satranççı Kızın Ölümü adlı öykü dışında-  hikâyesini anla-
tırken hep “biz” ifadesini kullanır. Bunu yaparken, yani biz derken 
öznelliğinden sıyrılmaya, anlatıyı bilinmeyen belli bir gruba dâhil 
etmeye çalışır gibi görünür, ya da bu durum gerçek yazar Şebnem 
İşigüzel’in anlatıcı yazar Ş.İ, Leyla, Yıldız, İpek Tüter’de bölünmüş 
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çoğulluğunun “bütünsel” tekil sesi olarak da okunabilir. Bu da par-
çalanan, bölünen eksik, aciz yazar anlatı tipolojisine uygun bir du-
rumdur. Dolayısıyla bu çalışmada herhangi bir karışıklık olmaması 
için kurmaca anlatıcı-yazar Şebnem İşigüzel ya anlatıcı yazar ya da 
sadece Ş.İ olarak, kitabın yazarı Şebnem İşigüzel ise sadece yazar 
olarak anılacaktır. 

Künstlerroman geleneğinde olduğu gibi burada da, geçmişle 
bugünün sürekli iç içe geçmesi ve analeptik bir kurguyla anlatı za-
manından geçmişe doğru sürekli gelgitlerin olması (Parla, 2009, s. 
318),  anlatının düz ve olağan bir şekilde ilerlemesini engellemekte 
ve anlatının bütüncül olmaktan çok tıpkı kahramanları gibi parça-
lanıp dağılmasına neden olmaktadır. Romanda bölünmüş zaman ve 
benlikler dışında, mekân da, her ne kadar İstanbul olsa da, yine iki-
ye bölünmüştür: içerisi/ev ile dışarısı/sokaklar/çöplük. Öte yandan 
roman sadece Yıldız ile Leyla’nın dünyasını kurgulamakla kalmaz, 
aynı zamanda kendisini, nasıl oluştuğunu ve nasıl anlatıldığını da 
bir anlatı hâline getirerek postmodern edebiyatın ana kurgu tekniği 
olan üstkurmaca, yani kurmaca içerisinde kurmaca tekniğine başvu-
rur (Ecevit, 2011, s. 56 ve 71). Romanın sonuna eklenen, kahraman-
larla yapılmış görüşmeler sayesinde, nesnel olma edasıyla anlatısına 
başlayan anlatıcı yazarın yazdığı Leyla ile Yıldız’ın hikâyelerinde 
anlatılan birçok olayın kurgu olduğunu, gerçeklerin bir şekilde çar-
pıtıldığını da öğreniriz. Sonuç itibariyle, ortaya tam aksine birbiriyle 
çatışan, özeti mümkün kılmayan, birbirini yalanlayan ve yok sayan, 
küçük gören iki anlatı, iki dünya ve iki metin çıkar. Bu ikililik bir 
yandan birbirini dışlarken, diğer yandan da tamamlar, ama her za-
man geride eksik ve aciz yazarda olduğu gibi doldurulmayı bekleyen 
bir “eksiklik” duygusu bırakır.

Künstlerroman geleneğinde çoğunlukla iki yazar türü vardır; 
işlerinde başarılı olup eserlerini yazabilenler ve ne kadar uğraşsa da 
bir türlü yazmak istedikleri eseri yazamayanlar. Mükemmel yazar 
kişileştirmelerine karşı ortaya çıkan bu eksik ve aciz yazarların kar-
şısına her zaman bir engel çıkar, bu engel her ne kadar dış kaynaklı 
gözükse de, esasında içseldir ve bu yazarların amaçlarına ulaşma-
sında önemli bir engel oluşturur (Parla, 2011, s. 42). Parla’ya göre 
bu yazarların sadece eksik ve aciz oluşlarının değil aynı zamanda iç 
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dünyalarının da daha iyi anlaşılması için önümüzde 3 çeşit durum 
söz konusudur: 

• Faustvari Huzursuzluk: Elindekinden çok daha iyisini yaz-
mak ister: Bu yüzden her daim huzursuz ve tatminsizdir. 
Bu da romantizm dönemi yazarlarına ait bir özelliktir.

• Freudyen Durum: Bu özelliğin anlaşılması için önümüzde 
Freud’un Şair ve Gündüzdüşü, Dostoyevski ve Baba Katli ve 
Tekinsiz makaleleri bu tarz yazarların iç dünyalarını aydın-
latmada oldukça yararlıdır. Çünkü bu kişiler ruhlarında 
cereyan eden bireysel ve derin acıların ağırlığı altında ezil-
mektedir. Bu acılar yazarlıklarına etki etmekte ve eserlerini 
bitirmelerine engel olmaktadır.

• Lacanvari Durum: Burada ise karşımıza Lacan’ın kendi adı-
nı bu tür yazarlara veren -manque author- manque kavramı 
gelir. Tecrübe edilen bu eksiklik öyle bir eksikliktir ki kişi 
ne yaparsa yapsın bu eksikliği bir türlü kapatamaz, varolan 
boşluğu dolduramaz… Poetic desire (estetik arzu) da, ek-
sikliği örtme, boşluğu kapatma arzusuyla beraber kendini 
gösterir.1

Lacan’ın post-Freudyen bir psikanalizci olduğunu hesaba kat-
tığımızda, Freudcu ve Lacancı okumaların birbirini tamamlayan 
okumalar olduğunu görürüz. Bu sebepten ötürü, eksik yazar sınıf-
landırmalarında karşımızda Faustvari, daha iyisini yazamama kay-
gısıyla ortaya çıkan aciz yazar ile kendi iç âlemindeki eksikliklerin 
girdabında mücadele veren ve bu eksiklik rüzgarına kapılmış öteki 
aciz yazar vardır. 

Satrançla Örülü Bir Yaşam: Leyla
Romanın ana kahramanlarından Leyla, ünlü ve efsane olmuş 

bir satranç oyuncusudur. Çocukken annesinden bir türlü sevgi gö-
remeyen, sevilmeyen, ailesi tarafından aşağılanan, dayak yiyen bir 

1 Jale Parla’nın 2011-2012 Bahar Döneminde Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat 
Bölümü Yüksek lisans Programı çerçevesinde verdiği Conventions in Literature II Semine-
ri ders notlarından alınmıştır.



91

Şebnem İşigüzel’in Çöplük Romanında “Eksik Yazar”ların Bellekle İmtihanı

monograf 2016/5

kız olan Leyla kendini ancak satrançla avutabilir. Korkak, içe dönük,  
mutsuz ve sevgi arayışında olan bir çocuk olarak hayatın içerisin-
de yer alır. Bu sevgi arayışı daha sonraki yaşamında belirgin bir rol 
oynayacaktır. Sovyetler’de iken satranca olan yeteneğini ve ilgisini 
kullanarak turnuvalara katılır ve o zamanlar henüz dünyaca ünlü 
olmayan satranç şampiyonu Kasparov ile birlikte birçok maç oynar. 
Öyle ki adı hep Kasparov ile birlikte anılır, adeta onun dişi hâli gi-
bidir. O dönemler ailesinin şüpheli bir trafik kazasında ölmesinin 
ardından memlekete, yani İstanbul’a dönünce, devlet tarafından da 
yakınları tarafından bir tehdi olarak görülen Leyla kendisine çok 
acılar çektirmiş olan ev/evlerden kaçarak kendini sokağa atar; iki yıl 
sokaklarda yaşadıktan sonra karşılaştığı kişiler sayesinde kendisini 
Çöplük dünyasına götürür. Tam on dört yıl boyunca çöplükte yaşa-
yan Leyla sokaklarda ve çöplükte geçirdiği hayatından memnun ve 
mutludur, hiçbir zaman bir önceki yaşamına, eve dönmek istemez. 
Burada kir, çöp, yer altı dünyası, organ mafyası gibi birçok durum ve 
olayla hemhal olan Leyla sokaklardayken kendisine fiziksel ve cin-
sel saldırıda bulunan kötülük timsali Kurt’un sevdiği adam Kama 
tarafındna öldürülmesinden sonra, içinde Kasparov ile oynadığı bir 
satranç maçını gösteren ve geçmişi diye nitelendirdiği (s. 270) gaze-
te kesiğinin olduğu kırmızı çantasıyla, gidecek bir yeri olmadığını 
ve artık varlığının son bulması gerektiğini düşünerek, kendisini bir 
arabanın önüne atarak intihar eder. 

Metin boyunca sokaklarda ve çöplükte kulağı, vajinasının du-
dağı ve sonrasında ayak parmakları kesilmiş, bedeni kısmen parça-
lanmış Leyla’nın yaşadığı travmaların, kırılma noktalarının etkisiyle 
birçok yerde, aynı anda farklı farklı Leyla’lar olarak yaşadığından söz 
edilerek ruhsal parçalanmasının da altı çizilir. Leyla’nın anlatısında, 
Yıldız’da da göreceğimiz gibi bir travma anlatısı hâkimdir. Tüm bun-
ların bellekle, geçmişle de derin bağları söz konusudur. Travmanın 
bir patolojiden, yaralı bir ruhun basit bir hastalığından çok daha faz-
la bir şey olduğunu ifade eden Cathy Caruth, travmayı merkezine 
alan anlatılarda sesini duyurmak isteyen travmaların bize başka tür-
lü var olamayacak bir gerçeği veya hakikati anlatmaya çalıştıklarını 
söyler (1996, s. 4). Leyla’nın yaşamında seslerini duyurmak isteyen 
bu travmalar anlatıda kesinti oluşturarak geriye dönüşlerle sürekli 
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yeniden canlandırılır. Tüm bu travmatik anlatılar romanda analeptik 
zaman akışlarıyla, bellek anlatılarında olduğu gibi çoğu zaman da 
anakronik bir şekilde, Leyla’nın neden çöplükte olduğunu açıklama-
ya çalışırcasına yoğun bir şekilde işlenir. 

Leyla’nın kendisi her ne kadar eksik ve aciz bir yazar olmasa da, 
anlatının bütününe bakınca, onun aciz yazar Yıldız’ın ikizi (doub-
le) olduğunu, bu yazarlarda görülen yaygın özelliklerden engellen-
me (santranç oynamasının, şampyion olmasının hem devlet, hem 
de akarabaları eliyle engellenmesi, annesinin sevgisizliği, dolduru-
lamayan boşluk vs) ve intiharın onun yaşamında da önemli oran-
da yer tuttuğunu fark ederiz. Bu özelliklere ilaveten, aciz yazarların 
yaşamında her zaman onları kurtaracak bir kitap varken, Leyla’da 
bu kitabın yerini satrancın tuttuğunu göz önünde tutarsak, Leyla ile 
eksik ve aciz yazarlar arasında kurduğumuz analoji daha sağlam bir 
zeminde ifade bulmaktadır. Elbette daha önce de belirttiğimiz gibi, 
Leyla aciz yazarın bir tür başkalaşımı veya parçalanmış bütünlüğü-
nün bir parçası olabileceğinden onun deneyimlediği acizlik, ancak 
eksik yazarın amacına yani eserine ulaşamamasının nedeni olan ça-
resizlik ve eksiklik duygusunun derinliğinde kavranabilir. 

Çöplük, Bellek ve Geçmiş
“Çöplük bu dünyaya, bu dünyadaki hayata hiç benzemeyen, 

ama bu dünyadaki hayatın özü olan bir dünyaydı. Elmanın çekirde-
ğini tükürürsünüz, işte o tükürdüğünüz asıl olandır (İşgüzel, 2004, 
s.18)”. Yaşadığımız dünyaya alternatif bir dünya olarak anlatılan 
çöplük, romana adını vermesiyle birlikte; Leyla’nın, Yıldız’ın ve an-
latıcı yazarın eksik oluşunu ve acziyetini anlamamızda kilit öneme 
sahip olarak, metinde yer alan önemli bir metafordur. Morrison, The 
Literature of Waste çalışmasında atıkların ve dolayısıyla çöplüğün 
içerdiği anlam itibariyle zengin bir metafor olduğuna işaret ederek 
metafor ve teşbihlerin nesneler, duygular, insanlar, doğa ve hayvan-
lar için yeni özellikler yarattığından söz eder (2015, s.173). Morri-
son çöplükte de, Kristeva’nın sözünü ettiği abject/tiksinç kavramını 
anımsatırcasına, ötekinin merkeze konulduğundan bahseder. Yani 
tiksinç dediğimiz şey, çöplük, kan, tüm vücut sıvıları, dışkı vs gibi 
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başta bize ait ama artık bizden çıkmış, reddedilerek dışlanmıştır, 
“öteki”leştirilmiştir; içeriden dışarıya çıktığından dolayı korkutucu 
ve düşük olarak görülür ve aynı zamanda temiz bedenin/toplumun 
ebediliğine de işaret eder. Başka bir ifadeyle biz dışarıda olduğu-
muzda sözünü ettiğimiz şey ötekidir, içine girdiğimizde, onunla bü-
tünleştiğimizde ise artık içseldir, ne dışarısı ne de öteki vardır. Ko-
münyon ayininde İsa’nın temsili kanı ve etiyle onunla bütünleşen bir 
Hıristiyan’ın tecrübesine benzer bu durum (Kristeva, 2004, s.18-27 
ve 146).  İnsanların toplumdan/evden kaçıp sokaklara düşmesi veya 
çöplükte yaşaması dışlanılan bu dünyada yeniden var olma, yaşa-
ma arzularını gösterir.  Dolayısıyla bir tür kendileriyle yüzleştikleri, 
bedenleri ve geçmişleriyle var oldukları bir dünya olur çöplük (İşi-
güzel, 2004, s. 171). Öyle ki herkesin çöpe gitmesini mümkün kılan, 
hiçbir şeyin değişmediği bu dünyada her an çöplüğe, sokağa düşme 
ihtimalinin varlığı romanda, her iki karakterin hikâyesinde de sü-
rekli olarak vurgulanır:

[…] merdivenlerden yuvarlanır gibi düşersin çöplüğe, sokağa ya da 
bok çukuruna; ilk basamaktan kaderin yani Allah iter seni, sonra tek 
bir insan, sonra tanıdığın insanlar, tanımadıkların, devletin. Paldır 
küldür inersin basamakları, nasıl düştüğünü anlayamazsın. Alışır, 
kurtulursun. Kurtulmaktansa alışmaya bak. (s. 63)

Çöplüğe düşüş bir tür kader, yani insanın ayağının kayması 
adeta bir an meselesidir; burada dikkati çeken bir nokta ise bu düşü-
şün Âdem ile Havva’nın Cennet’ten yeryüzüne düşmesini andıracak 
derecede kutsal bir mana da taşımasıdır.2

Çöplük bir metafor olarak sadece kişinin arındığı, Leyla’da ol-
duğu gibi önceki yaşamında mahrum kaldığı kadınlığını keşfettiği 
bir mekan olmaktan da ziyade, romanda da ağırlıklı olarak benzetil-
diği geçmişle, “bellek” ile en derin anlamını kazanır (s. 38, 41, 157, 
294, 319). 

Çöplük bir zamanlar en sevilen, en değer verilen şeylerle doludur. 
Bunu müteakip artık Leyla’nın bildiği tek şey vardı: Hayatta her şey 

2 Bu konuda, Başak Güntekin’in Sınırdaki Edebiyat: Bellek, Çöplük, Kötülük (2011) isimli 
yayınlanmamış yüksek lisans tez çalışması değerli bilgiler sunmaktadır.
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çöptür! […] Geçmişimiz de bir çöplüktür nihayetinde. […] Oysa ha-
yatta hiçbir şey kaybolmuyordu. Çöp oluyordu ama yok olmuyordu. 
Gazıyla, külüyle, geri kalan pisliğiyle, dönüştüğü başka bir şeyle var 
olmaya devam ediyordu bu dünyada. (s. 10-11) 

Diğer bir deyişle, burada belleğin çöplükle benzeştiğini, geçmi-
şi/belleği karıştırmak ile çöplüğü karıştırmanın aynı şey olduğunu 
ve bunların birbiri yerine kullanılabileceğini de öğreniriz. Hayatta 
bir şeyden kurtulmanın en iyi yolunun onu çöplüğe atmanın hatırla-
tıldığı bu romanda, bu ifade, bellek açısından okunduğunda ise, acı 
veren bir şeyi yok etmenin en iyi yolunun onu belleğin derinliklerine 
atmak, unutmak olduğunu söyler bize. Yazarın da dediği gibi hayatta 
her şey çöpken (İşigüzel, 2004, s.10) insan kendini birden hafıza çöp-
lüğünde bulabilir (s.38). Kurtulmak istenilen şeyden kurtulmak ne 
kadar mümkündür sorusuna ise anlatı olumsuz bir cevap verir. Ha-
fıza çoğunlukla uzaklarda kalmış ama bugünde sürekli taşınan geç-
mişle ilintili olarak anılıp sorgulanırken, romanın bir yerinde Leyla 
bu konuya parmak basarcasına “[g]eçmişimin olmadığını sanırdım. 
Çünkü hayat beni hep ileriye götürürdü bir rüzgâr gibi. Bugün bir 
geleceğimin değil, geçmişimin olduğunu anladım” der (s. 59). Çöp-
lüğün ona anımsattığı en değerli şey bu geçmiş zaman algısıdır. Bel-
leğin sonsuz hâkimiyetidir. Don Gifford, Zones of Re-membering 
kitabında,  zaman, bellek ve bilinç arasında kırılmaz bir halkadan 
söz ederken, bu kavramların sürekli olarak birbirinin yerine geçecek 
şekilde kullandıklarını ifade ederek yukarıdaki tespitimizi doğrular 
(2011, s.19). Freud’un bellek/bilinçdışı kavramına göre, bellek tam 
kapasite bir depo gibi, her şeyin yer aldığı bir mekân, atılan hiçbir şe-
yin kaybolmadığı bir yeri anımsatır, tıpkı bir çöplük gibi. Hepimizin 
de bildiği gibi, bilinçdışında bastırılanın sert dönüşünde olduğu gibi 
çöplükler de ara ara patlama krizleri yaşar. Ancak bu çöplük atılan 
şeylerin biriktiği bir dünya ve zaman olarak görülse bile en nihaye-
tinde Grifford ve birçok araştırmacıya göre, bellek geçmiş zamandan 
ziyade şimdiki zamanla ilintilidir, geçmişin yankıları da sadece ilişki 
kurmak, bağlama oturtmak, bilgi vermek ve deneyimi şimdi ve bu-
rada zenginleştirebilmek adına bugüne yeniden getirilir (s.22). Bu 
yeni getirilişlerde geçmiş hiçbir zaman olduğu gibi kalmaz, bugünkü 
şartların, duygu, deneyim ve taleplerin doğrultusunda yeniden ama 
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yeniden yaratılır (Grifford, 2011, s. 23; Göle, 2007, s.27-8). Dolayı-
sıyla bir insan neden sokaklara, çöplüğe düşer sorusuna uygun bir 
şekilde ilerler Leyla’nın geçmişi, sanki bugünün nedenlerini, niçin-
lerini açıklamak, onu rasyonalize etmek, bir tür dramatizasyon ya-
ratmak için ortaya çıkar gibidir geçmiş.  İşte tam da bunun üzerine, 
Leyla’nın var olan tek zamanın geçmiş olduğunu idrak etmesi hiç de 
haksız değildir. İleride hikâyesine değineceğimiz Yıldız’ın ise bugü-
nü yani geleceğinin geçmişi vardır karşımızda, kendisi henüz sokak-
lara düşmemiştir, ama dününün (bugünün dününün) ve geleceğinin 
dününün (bugünün) hikâyesi sokaklara düşüşünü haklı gösterecek 
boyutta şekillenir, anlatılır. 

Tüm bu bilgiler çerçevesinde, aklımıza gelen soru ise, yazarın 
neden geçmişle meselesi bu kadar bariz olan bu romanda eksik ve 
aciz yazar figürasyonunu kullanmayı seçtiğini sorma gereği duya-
rız. Diğer eksik yazarlardan bildiğimiz kadarıyla, kırılgan ve hassas 
bir yapıya sahip olan bu yazarlar, travmalarla dolu bir çocukluk ve 
geçmiş yaşantısına sahiptirler. Bu eksik yazarlardaki büyüyememe-
nin onları geçmişe hapsettiğini, çocuk bıraktığını, olgunlaşmalarına 
imkân vermediğini hatırlarsak, romanda geçmişe yapılan bu yoğun 
vurgunun altında yatan anlam daha da belirginleşir. Büyüyemedik-
lerinden onlar için var olan tek zaman geçmiş zamandır (İşigüzel, 
2004, s. 315)

Karanlıklara Gömülü, “Eksik ve Aciz” Yazar: Yıldız
Romanın diğer ana kahramanı Yıldız ise eksik ve aciz yazarı-

mızdır. Dört yıldır üzerinde durduğu, yazmaya çalıştığı ama sürekli 
yazmaya hazırlanmaktan öte bir duruma geçemediği bir kitabı var-
dır: dünyaca ünlü orkestra şefi Eşref Şefik Karacan’ın biyografisi. Bu 
kitap Yıldız için bir kitap olmanın da ötesinde kişisel ve özel bir an-
lam taşır. Çünkü bu kitapla birlikte annesiyle özdeşleştirdiği, Hitler 
gibi kötülük timsali Şef ’in (s.98, 86) aslında ne kadar da kötü biri 
olduğunu göstererek, annesiyle hesaplaşabilecek, annesine söyleye-
mediği cani sözcüğünü Şef ’e söyleyerek ona olan bastırılmış öfkesini 
kusacak, bu şekilde hem annesini hem de Şef ’i çöplüğe gönderip bir 
tür arınmaya ulaşmış olacaktır. Fakat bunu gerçekleştiremeyerek ek-
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sik ve aciz bir yazar olarak oradan buraya savrulur durur. Leyla gibi 
aile içi şiddete maruz kalmış, mutsuz bir çocukluk geçiren Yıldız’ın 
annesi ile olan sorunlu ve sevgisiz ilişkisi tüm hayatını etkiler, ileri-
de müzikoloji alanında akademisyenlik yapacak olan Yıldız mutsuz 
biten evliliğinin ardından annesinin kucağına, onunla yaşadığı has-
talıklı hayata geri döner. Ömrünün sonlarına doğru akıl sağlığını yi-
tiren annesi öldükten sonra ise, Yıldız bu sefer de annesinin hayaleti 
ile aynı evde yaşamaya devam eder. Ölmüş olsa bile, “hafıza çöplü-
ğünde” duran olumsuz anne imagosu halen daha güçlüdür ve Yıldız’ı 
etkisi altına alır. Onu hiç sevmemiş, hep engellemiş kötü annenin 
varlığı Yıldız’da derin tahribatlar oluşturduğundan bir türlü büyü-
yememiş, hep çocuk kalmış gibidir. Bu yüzden her zaman eksik, her 
zaman muhtaç, geçmeyen bir çocukluk, büyüyememe, anneye çakı-
lıp kalma durumu oluşur Yıldız’da (Gürbilek, 2007, s.145). 

Dört-beş yılını Şef ’in kitabını yazmaya adayan Yıldız, bunun 
için kariyerinden, üniversitedeki kürsüsünden vazgeçer. Fakat bir 
türlü oturup yazamaz ve kitabını yazmayı sürekli olarak erteler. Ha-
yalet anne de bu durumdan rahatsızdır ve mezarına dönmek için 
kızından romanı yazıp bitirmesini ister. Daha önce dedesinin biyog-
rafisini romanlaştırarak anlattığı bir kitabı olan İpek Tüter adında 
bir yazar ona kendisinin de Şef ’in biyografik romanını yazmak iste-
diğini söyler. Böylece karşımıza, Yıldız’ın zıttı, kısa sürede yazabilen 
başka bir yazar çıkar. Fakat bu yazar aynı zamanda, anlatıcı ve Yıldız 
tarafından edebi seviyesi ve kalitesi düşük kitapların yazarı olarak 
sunulur, küçük görülür, hatta yazar olarak bile görülmez (s. 205). 
Şef ’in kitabını yazmak istediğinde Yıldız ona şöyle der: “Bir tek ha-
yatı anlayabilmek için bütün dünyayı yutmanız lazım. Büyükbaba-
nızın yatak odası hikâyeleri gibi tatlı bir içimlik draje değildir Şef ’in 
hayatı. Gerçek bir zehirdir o. Sizin gibi narin bünyeleri delip geçer 
(s.112)”. Şef ’in hayatını ancak ona ruhen yakın olan (s. 106), ruhu 
kötülüğün istilasına uğramış, yazarak arınabileceğine inanmış biri 
olan Yıldız yazabilir. Geceyi (Leyla’yı), karanlığı sadece o aydınla-
tabilir. İpek Tüter ise iyi yetiştirilmiş, hep sevilmiş, hiç incinmemiş, 
ruhu tahrip olmamış ve bu yüzden güçlü kalabilmiş ve çocuk sahi-
bi bir annedir aynı zamanda. Tüm bu özellikleriyle Yıldız’ın zıttı bir 
yazar olarak romanda yer alır. Bu kitabın Yıldız için nasıl bir an-
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lam taşıdığını hatırladığımızda, yazarın da ifade ettiği gibi şunu net 
bir şekilde görürüz; İpek Tüter, “Şef ’in biyografisine ortak çıkarak 
ondan hayatını istemiş kadar olmuştu…(s.113)”. İpek Tüter, onun 
yıllarca görüştüğü isimlere anında ulaşır ve tüm görüşmeleri bir ay 
zarfında yapar, Yıldız kaleme alacağı biyografiye daha bir ad bile bul-
mamışken İpek Tüter kitabına bir ad da bulur: “Şef ’in Seçimi”. “Kar-
şısındaki kadın o hayatının mucizesi saydığı yazmak eylemiyle dalga 
geç[er]” adeta (s. 116). Biyografiyi İpek Tüter’den önce yazabilmek 
için annesi için bir sevgi kaynağı olan oğlunu kaçırır. Ancak alıkoy-
duğu, rehin tuttuğu çocukla ne yapacağını bilemeyen Yıldız onu so-
kakta bir köşeye bırakır ve içinde bulunduğuna hep şükrettiği evini 
terk ederek, delilik eşiğini geçmiş olarak sokaklarda kalmanın daha 
iyi olacağına karar verir ve kendini sokaklara atar. Böylece Şef ’in bi-
yografisi de yazılamaz.

Yıldız’ın anlatıldığı kısımlarda anlatıcı yazarın ağzından 
Yıldız’ın biyografisine odaklandığımız gibi, Yıldız’ın yazmak istedi-
ği Şef ’in biyografisi, geçmişi ve çcoukluğuna ait unsurlar da yavaş 
yavaş romana sızmaya başlar ve adeta bir üstkurmaca (metafiction) 
metin gibi romanın bir parçası haline gelir. Roman ile roman içe-
risinde yer alan bir başka biyografinin birbirinin içine bu şekilde, 
sınırları belirsiz bir şekilde sızması Çöplük metnini zenginleştirdi-
ği gibi, biyografiyi yazmaya çalışan Yıldız ile hikâyesi yazılan Şefin 
hikâyesi arasındaki derin bağlantıları da su üstüne çıkarır. Kurgu-
lanmış Benlikler çalışmasında Nazan Aksoy, bazı otobiyografi3 eleş-
tirmenlerinin otobiyografi yazarlarının çoğunun geçmişiyle başa 
çıkabilmek için kendilerine dayatılan tek beden, tek benlik ve tek 
öznellik duvarlarını yıkmak adına, roman ile otobiyografi arasındaki 
sınırların belirsizliğinden yararlandıklarını ifade eder, bu da geçmi-

3 Bu makalede tartışılan argümanlardan biri de kurmaca anlatıcı yazarın, Ş.İ.’nin Leyla, Yıl-
dız ve İpek Tüter’de başkalaşım geçirip bölünüp çoğalması olduğundan, romanı kısmen an-
latıcı yazarın “başkalaşmış” bir otobiyografisi olarak da okumak mümkündür. Buna ilaveten 
kurmaca anlatıcı yazar da roman boyunca yazar Şebnem İşigüzel’e ait birçok otobiyografik 
öğe kullanır, dedesi, isimlerinin aynı oluşu, yayımlanmış bir önceki romanı Sarmaşık vs… 
Her ne kadar bu bilgiler bu anlatıyı otobiyografik olarak nitelendirmek için yeterli olmasa 
da, biyografinin ağır bastığı bu romanda, kısmen de olsa otobiyografik unsurların olması 
bizi bu iki tür ile beraber bunlar ve roman arasındaki varolan yakınlığı ve aralarındaki sınır-
ların bulanıklığını sorgulamaya iter. 
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şin yeniden kurgulanmasına imkân sağlar (2009, s. 136-7). Aksoy 
daha sonra “yazarın ölümüne” değinerek, otobiyografi temelinde 
insanın yazıda, metinde kendisinin temsil etmesinin ve geçmişin sa-
dakatle olduğu gibi temsil edilmesinin zorluğuna değinir. Bugünün 
şartları altında geçmişe yeniden dönüp  “olması gereken” [tırnak ya-
zarın kendisine aittir] geçmiş yanılsamasının uyandırılması, bugün-
kü benin, bugünün bilinciyle şekillendirilmiş bir benliğin geçmişe 
yerleştirilmesinden ötürü yazılan metnin bir kurmaca olduğunun 
altını çizer (s.210-11).  Haliyle C. Tileaga’nın da “(Re)Writing Biog-
raphy: Memory, Identity, and Textually Mediated Reality in Coming 
Terms with the Past” (2011) çalışmasında değindiği gibi, kimlik dö-
nüşümünde yeniden değerlendirme ve uzlaşma sadece bilinçli bir 
şekilde olguları hatırlamak değildir, aksine olayları ve faillerini ve 
duyguları yeniden düzenlemeye, yeniden yorumlamaya ve yeniden 
hayal etmeye, deneyimi yeniden bir bağlam içine oturtmaya, geç-
mişte olan ile bugün olan arasında yeni ilişkiler ve perspektifler 
kurmaya yarar. Bu noktada aklımıza şu soru gelir; Şef ’in biyografisi 
de dâhil, Leyla ile Yıldız biyografilerinin bu şekilde sunulmasının 
nedeni, kendilerinden çalındıklarını düşündükleri geçmişi yeniden, 
bugünün acılarına, çöplüğe, eksiklik ve acizliğe uygun bir şekilde 
düzenleyebilmek için mi? Böyle yaparak eksik ve yaralı buldukları 
öznelliklerini tamamlamayı mı hedeflemektedirler? 

Yıldız Şef ’in biyografisini yazmaya çalışırken öğreniriz ki as-
lında “dünyada biyografisi yazılacak, iğneyle kazarak ruhunun de-
rinliklerine inilecek birisi varsa, o kendisi[dir]” (İşigüzel, 2004, s. 
107). Ancak Yıldız’ın yerine getirmeye cesaret edemediği bu görevi 
anlatıcı yazar gerçekleştirecektir.  Ancak sürekli kendini gizleyen, 
benden ziyade biz anlatıcı dilini tercih eden yazar, bu şekilde kimli-
ğini, bölünmüş benlikleri üzerinden tasarlayarak öznelliğini inşa et-
meyi amaçlıyor gibidir. Çünkü Leyla’nın anlatısında ailesi ve devleti 
Leyla’nın öznelliğini dışlamış, Yıldız’da da aynı şekilde annesi onun 
birey, bir özne olarak var olmasına hiç imkân vermemiştir, öyle ki 
öldükten sonra bile yakasından düşmeyerek onu kendine bağımlı 
kılmayı sürdürmüştür. Dolayısıyla yakalandığı bu “eksiklik girda-
bından” kurtulmak isteyen aciz, eserini bitiremeyen yazar Yıldız bel-
ki de, annesi gibi birinin “öznelliğini”, bireyselliğini Şef ’in üzerinden 
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giderek kâğıda dökerek, kendini ondan koparıp, aralarındaki sınırı 
belirginleştirip kendi öznelliğini elde etme arayışına gider. 

Yıldız’ın en büyük korkusu apaçık sokaklarda yaşamaktır; bu 
yüzden bir evi olduğuna, bir çatı altında yaşadığına daima şükreder. 
Ona acılar yaşatmış olan evde yaşamaktansa sokaklarda yaşamayı 
tercih eden Leyla’nın aksine, sokaklar yerine ruhunu mengene gibi 
sıkmış ve kendisini bir türlü kurtaramadığı onca travmaya, acıya se-
bep evde yaşamayı seçer. Yıldız’ın bilinçdışıyla, hayallerle, geçmişle 
bu kadar yüz yüze olmasının nedeni kapalı, içe bakan bir mekâna, 
dört duvar içerisine hapsolması, orda var olmasıdır. Kaçacak, sığı-
nacak bir yeri bile yoktur.  Ancak hikâyesinin sonunda o da sirenle-
rin çağrısına sessiz kalmaz ve kendini sokaklara bırakır. Bu noktada 
şuna dikkat çekmekte yarar vardır; Leyla’nın hayatında bellek olarak 
ortaya çıkan durum Yıldız’ın hikâyesinde geçmiş olarak bizlere su-
nulur. Geçmişin hep yeniden yaratıldığı ve kurgulandığı sürekli ola-
rak vurgulanır (s. 91, 176). O yüzden her iki hikâyede de geçmiş ve 
bellek ile ilgili söylenen ifadeler birbirlerinin yerine kullanılabilecek 
derecede iç içedir. İki yüzü de aynı olan bir madalyon gibidir. Yıldız 
ve Leyla, yeryüzü ve yer altı olmak üzere, iki dünya; Leyla gece, Yıldız 
ise o geceyi aydınlatan birer metafor olarak romanda yer alır adeta. 

Roman, Leyla ve Yıldız’da, sonra Şef ’in hikâyesinde, en son-
da ise anlatıcı yazarın hikâyesinde bölünmeye başlar, tıpkı anlatıcı 
yazarın onca karaktere bölünerek başkalaşması gibi, roman kahra-
manlarından birinin de dediği gibi “[i]şe yarar çöpleri ayırıyoruz ya 
da romanınız kusuyor. Belki yeni bir roman daha doğuruyor ya da 
bölünerek çoğalıyor...” (s.374), Çöplük romanı da üstkurmaca metin-
lerle, romana sızan biyografiler ve sonuna eklenen hikaye ile giderek 
daha da bölünüp parçalanmaktadır. Yıldız’ın hikâyesinden daha öte-
ye, belki de anlatının merkez noktası diyebileceğimiz yere geçerken, 
yani çöplük, sokaklar, evlerin dört duvarları, geçmiş ise bu hikâyeleri 
birbirine bağlayan köprü vazifesi görürken, bu köprünün inşasın-
da biz yeni bambaşka bir hikâyeye, başka bir eksik yazarın “şaşkın” 
“oyunlarla dolu” dünyasına geçeriz: kurmaca anlatıcı yazar Şebnem 
İşigüzel’in dünyasına.
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Diğer “Eksik” ve “Aciz” Yazar: Anlatıcı Yazar
Metnin oluşma sürecini anlatıya dâhil eden ve okurlarını uya-

ran ve sürekli müdahalelerde bulunan anlatıcı yazar kitabını başarılı 
bir biçimde sonlandıramadığını düşündüğünden ne yapacağını bi-
lemez. 

Aslında Yıldız’ın hikâyesi bıraktığımız yerde kalacaktı. Bazen hikâye, 
“Tamam değilim!” diye vızıldanıp durur. Yazarını çağırır canı tatlı 
şikâyetçi bir hastanın beş dakikada bir acil yardım butonuna basıp 
hemşiresini çağırması gibi. Dönüp Yıldız’a bakmam gerekiyordu. Ro-
manın sona doğru başka bir hal aldığının farkındasınızdır umarım. 
Artık yazdıklarımla aramda hiçbir mesafe kalmadı. Başlangıçta bu 
böyle değildi. Sıradan bir anlatıcı gibi başlamıştım. Ama görüyorsu-
nuz hayatlar da başladığı gibi bitmiyor. Kahramanlarımın nereden 
nereye geldiklerini gördünüz. Bu durumda ben de onların arasına dü-
şebilirim demek. […] Evet, Leyla ile Yıldız’ın hikâyesinden istediğim 
romanı çıkaramadım. Başarısızlığımı itiraf ederek size yeni bir tuzak 
hazırladığımı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Kabul ederseniz bu 
bölümde size içimden geldiği gibi seslenmek istiyorum. Bu başarısız 
roman denememin en başında, siz gözünden hiçbir şey kaçırmayan 
okuyucuların yemediği birşey yaptım: Aslında Leyla’nın hikayesinşi 
anlatmak üzere yola çıktım. Baktım Leyla’nın hikâyesi zehir gibi bir 
novella oluyor, yine pek iyi bildiğim ve üzerinde çalıştığım Yıldız’ın 
hayatını işin içine karıştırdım. Sonunda da işin içinden çıkamadım. 
(s. 259, 276-77). 

Diyerek romanda isimleri geçen kişilerle röportaj yaparak bu 
eksikliğin üzerini örtüp eserini tamamlamayı amaçlar. Zaten, kahra-
manlardan birine şöyle der: “Bu romanı yaratan ben değil, sizlersi-
niz.” (s. 313). Başka bir yerde ise tarafsızlığını ve anlatının nesnelli-
ğini vurgulamak amacıyla kendini sadece “aktarıcı” olarak tanıtarak 
(s. 336), kenara çekilir, anlatının “yazarını öldürerek”, “özne” olduğu 
anlatıda kendisini de “nesne” konumuna indirger. 

Yaptığı röportajlarda kendisine olumlu ve çoğunluğu olumsuz 
birçok eleştiri getirilir: Çalışkan bir biyografi yazarıdır (s. 286), bü-
tün yazdıklarını çöpe atmalıdır (s. 287), romanda bazı bölümleri 
eksik anlatır, saklar (s. 289, 311, 323-4, 353), kahramanları gibi ne 
yapacağını bilemez bir hâlde davranır (s. 294), okuyucuya aktarmaz, 
görüşme yaptığı kişileri romanın eksikliğini gidermek, romanı anla-
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şılır kılmak ve ona soru sorulmaması için kullanır (s. 295, 298, 313, 
321, 326, 331), oyun içinde başka bir oyun var gibidir, hep oyun oy-
nar (s. 303, 328, 343), bazı gerçekleri, olayları saptırır (s. 314, 324), 
romanı boş laftan başka bir şey değildir, hayatları yeniden yorumlar 
(s. 314), görüşmenin hepsini anlatmaz (s. 316), işine geldiği gibi ya-
zar (s. 321), oyuncu, beceriksiz bir yazardır (s. 321, 323), kendi dün-
yasını, düşüncelerini dayadığı şeyler yazar (s. 328), faşistçe şeyler ya-
zar (s. 336), hırsızlıkla suçlanır (s. 340), bildiği şeyleri onlara söyletir 
(s. 344), eline geçen gerçekleri başka bir kahramana yakıştırarak işin 
içinden çıkmaya çalışır (s. 345), okurlarını aldatır (s. 351),dedesini 
kurtarmak için bu romanı yazar (s. 372) vs… 

Görüşmecilerin anlattıklarına baktığımızda, ana metinde anla-
tılanlar ile kişilerin anlattıkları hikâye bambaşkadır. Çoğu yerde ör-
tüşmezler, birbiriyle çelişir. Gerçek ile düş dünyasını harmanlayarak 
ve bu iki kadının yaşamını tersinden okuyarak kendi istediği doğ-
rultuda bir kitap yazmaya çalışan kurmaca anlatıcı yazar, başka bir 
yerde ise tüm eksikliği ile ne olursa olsun yazdığını bir roman olarak 
tanımlar (s. 278). Anlatıcı yazar bu romanı bitirilmiş bir kitap olarak 
tanımlasa da, tüm eksiklikleri ve tamamlanmamışlığıyla yine de ek-
sik bir metindir bu. Freud yaratıcı yazarı oyun oynayan bir çocuğa 
benzeterek yaratıcı yazarın da tıpkı bir çocuk gibi kendine bir dünya 
yarattığını ya da kendi dünyasında var olanları onu mutlu edecek 
biçimde yeniden kurguladığından söz eder (1999, s. 125-6). Anla-
tıcı yazarımız da, tıpkı görüşmelerde kendisine söylendiği gibi düş 
gücünü kullanarak gerçek olaylara takla attırır ve yaratıcı yazarlığını 
böylece oyun oynayan bir çocuk gibi sergiler.

Anlatıcı yazarın yaşam hikâyesini öğrendiğimiz bu kısımda, 
onun da Leyla gibi, çocukluğunun Rusya’da geçtiğini, komünist ço-
cuğu suçlamasıyla karşılaştığını (s. 284), satranç meraklısı olduğunu 
(s. 297) anne ve babasını trafik kazasında kaybettiğini öğreniriz. Yıl-
dız gibi o da kişisel nedenlerle kitabını yazar, romanı yazmak uğruna 
çok sıkıntı çeker, ölümü göze alır. Eksik ve bir aciz yazar olan anlatıcı 
yazar birçok yerde yazmayı denediğini, yazamadığını ve tıkandığı-
nı da itiraf eder (s. 289), bazı şeyleri sırf kahramanlarının hassas-
lığından dolayı yazmaz, geçiştirir (s. 209). Bunlar da onu anlatıya 
hâkim bir yazar olmaktan uzak kılar. Romanın bütününü ve Leyla ile 
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Yıldız’ın ikiz (double) olmasını hesaba kattığımızda, anlatıcı yazarın 
önce Leyla ve Yıldız’da ikiye, sonra İpek Tüter’de üçe bölündüğünü, 
anlatıcı yazarın da bir kurgu olduğunu hesaba kattığımızda ise ki-
tabın yazarı Şebnem İşigüzel’in; anlatıcı yazar, Yıldız ve Leyla, İpek 
Tüter olarak dörde bölündüğünü görürüz. Eksik yazarlarda gördü-
ğümüz bu çoklu bölünmeler bir anlamda bir bütünlük arayışına işa-
ret eder... Ayrıca yine başka bir özellik olarak, romanını doğru düz-
gün tamamlayamaması dışında, anlatıcı yazarın ailesinin hikâyesini 
kaleme almaya çalıştığı, bitirmediği, yarım kalmış bir romanı daha 
olduğunu öğreniriz (s. 358). Kendisine yöneltilen suçlamalar karşı-
sında, anlatıcı dayanamayıp “belki de bu romanı yazmamalıydım”, 
demek zorunda hisseder kendini. Fakat aksi takdirde durumunun 
nasıl olacağını dedesi Abidin İşigüzel ise şu şekilde açıklar:

Yazmasaydın, yazmasaydın kesinlikle bir cadı olurdun, yavru-
cuğum. Böylesi daha iyi oldu. Yazman yani. Sadece kelimelerle bir 
dünya yaratman. Yıldız’ın hikâyesini anlattığın bölümde bunu dü-
şündüm. Yıldız’ın sonunda cadıdan beter bir şey olmasına istinaden. 
Bak Leyla da satranç oynamasa cadı olurdu. (s. 283)

Diğer eksik yazarlarda gördüğümüz başkalaşma ve “yazmasam 
delirirdim/ölürdüm” durumu burada tekrar karşımıza çıkar. Yuka-
rıda da ifade edildiği gibi ancak yazarak kendilerini kurtarabilir ve 
arınmaya ulaşabilirler. Tabii, eğer yazabilirlerse. Yıldız yazamaz, o 
yüzden de kurtulamaz, başkalaşarak cadıdan beter bir şeye dönüşür. 
Onun ikizi Leyla ise kitabın yerine geçen satrancını oynayamadığın-
da yazamayan eksik yazarın rolüne ve ruh hâline geçer.  

Sonuç
Görüşmelerde çoğunlukla anlatıyı saptırmakla, değiştirmekle 

suçlanan, aşağılanan, reddedilen, küçük görülen anlatıcı yazar ro-
manın sonunda sahneden çekilmek zorunda kalınca, daha önce de 
dediğimiz gibi metin birine/bir anlatıcıya ait olmaktan çok, çok sesli 
bir anlatı olarak kendi başına var olur. Yazarını yok eden bir metin 
vardır karşımızda ama işin ilginç, bir o kadar da “eksik, aciz” ya-
zarlardan bildiğimiz kadarıyla, tanıdık olan noktası; yazarın kendini 
metni karşısında hiçleştirmesi, erkini yok etmesi ve erkini, iktidarını 
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tamamen metne devretmiş olmasıdır. Yıldız da anlatıcı yazar da sa-
natsal bir kaygı veya sebepten değil de tamamen kişisel nedenlerle 
yazmak, böylece arınmak isterler. Ama bu arınma gerçekleşir mi?  
Bu da, eksik kalan metin gibi, metinde yer alan, anlatılmayan, es ge-
çilen birçok olay gibi cevapsız bir soru olarak kalır. Romanın sonun-
da, sokaklarda, çöplükte yaşayan Leyla ve en sonunda evinden çıkıp 
kendini sokaklara atan Yıldız’la beraber, anlatıcı yazar da yazdıkla-
rının çöpe gitme ihtimalini okurlara sezdirdikten sonra, sahneden 
çekilmeden hemen önce, sokaklara düşme, kendini sokağa atma ih-
timalinin onun yaşamında da artık güçlü bir çağrı olarak var oldu-
ğunu ifade eder (s. 376).

Çöplük romanı yazı boyunca da tartıştığımız gibi bellek, geçmiş 
gibi tartışmaları çöplük gibi çok boyutlu bir metaforla anlatının mer-
kezine oturtur. Bu yazının temel argümanı ise, eksik ve aciz yazar fi-
gürasyonunun roman boyunca nasıl temsil edildiğini ve bu temelde 
bellek ve geçmiş temalarınının “eksiklik” ve yazar karakterlerin yaşa-
dığı tıkanmada neye tekabül ettiğini sorgulamak oldu. Bu bağlamda 
İpek Tüter oğlu kaçırıldığı için eserini bitiremez, Yıldız annesinin 
hayaletinden kurtulamadığı için Şef ’in biyografisini kaleme alamaz, 
ve anlatıcı yazar da okuyucularıyla sürekli yaramaz bir çocuk gibi 
oyun oynadığından ve kişisel zorluklardan dolayı anlatısını bitire-
mez ve pes eder, yazar olmasa da anlatıcı yazarın bölünmüş kişiliği-
nin temsillerinden biri olabileceğini ileri sürdüğümüz Leyla ise, sos-
yal, politik ve ailevi engeller sonucunda hayattaki en büyük arzusu 
satrançtan uzak kalır ve satranç şampiyonu olamaz. Yaşamlarındaki 
bu engellenmişliklerle adeta bir eksik yazar çöplüğü oluşturan bu ka-
rakterlerle Çöplük romanı, dikkatimizi belleğe, geçmişe, onların ya-
şamlarında kocaman bir karadelik, bir çukur olan bu temaya çevirir.  
Bellekte ise, tartışmaların sonucunda altını çizdiğimiz gibi, her şey 
şimdiye göre yeniden şekillenip, düzenlenip yazıldığından bu haliyle 
belleğin güvenilir bir dayanak olamayacağını öğreniriz parçalanıp, 
bölünüp bitirilemeyen anlatının ışığında. Çünkü bugünün ihtiyaçla-
rı doğrultusunda şekillendiğinden sabit değil, değişken, daha doğru-
su akışkandır, kaba göre şekil alır. Çöplük de görüşmelerin yer aldığı 
2. bölüm ile hem metin olarak hem de içerdiği metaforla adeta bir 
belleğe dönüşür ve artık iddia ettiği o inandırıcılığı yitirir. Oluş ve 
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bozuluştadır metin. Anlatıcı yazarın geçmişi yazdığı metin olurken, 
2. bölümde bu geçmiş bozulur, daha uzak bir geçmişle tersyüz olur. 
Geçmişi yeniden kurmak, bugünkü anlatıya uygun hale getirmek ve 
bu bağlamda çöplüğün sahip olduğu anlam daha derin bir travmatik 
geçmişin varlığında vücut bulur. Karakterlerine sürekli geçmiş geç-
miştir dedirten anlatıcı yazar okurla oynamayı sürdürüp her daim 
hedef şaşırtmaya çalışır. Tüm anlatıyı bir çöplüğe çevirmektedir; bel-
lek anakronik, atopik bir düzlemde geçen bir anlatı olarak kaosta, 
gölgede, çerçöp yığınında yeniden ve yeniden defalarca doğar.

Çalışmanın başında aralarına sınır çektiğimiz yazar Şebnem İşi-
güzel ile kurmaca anlatıcı yazar Şebnem İşigüzel arasında romanda 
da ifade edilen ortak özelliklere rağmen, anlatıcı yazarın da ifadesiy-
le “Ben bir roman yazdım, kahramanlarım gerçek olsa da kurgu olan 
şeyler de var.” (s. 351), demesine rağmen,  aralarındaki benzerlikler 
doğrultusunda, eksik yazar figürasyonu çerçevesinde her ikisinin de 
bu anlatı üzerinden birbirini tamamladığı, Yıldız’ın Leyla’yı aydın-
latmasındaki bir tamamlanmışlık duygusuna benzer bir ilişki oldu-
ğu öne sürülebilir, tıpkı yapıt ile metin arasında, yer altı-yer üstü, 
ev-sokak gibi çöplük ve temizlenen mekan-beden gibi, aralarındaki 
tamamlayıcı ilişki bu manada güçlü bir işlevselliğe sahip olur. 
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Öz
Nilgün Marmara’nın 1977-1987 arasında yazdığı şiirler, şiir öznelerinin hafızala-
rında kalan çeşitli tanıklıkları aktarma denemelerine odaklanır. Bu şiirlerde dil, 
anlatmanın imkansızlığıyla yeni ifade ihtimallerinin varlığı arasında gidip gelen 
bir geçişlilik oluşturur. Şiirlerde konuşan seslerin, kullandıkları dilin kurallarını 
ve alışılageldik ifade biçimlerini ihlal ederek kurmaya çalıştığı hafıza, Marmara 
şiiri için deneyimin aktarılamadığı, ancak aktarma çabasındaki bu imkansızlığın 
kendisine işaret edebilen estetik bir alan açar. Bu estetik alan, aynı zamanda 1980 
darbesiyle ve Marmara’nın intiharıyla ilişkilendirilebilecek göndergesellikler ta-
şıyabilir. Böylelikle bu okuma, üzerine yapılmış fazla çalışma bulunmayan Mar-
mara yazınına getirilebilecek farklı yaklaşımlara imkan sağlayabilir. Bu gibi odak 
noktalardan hareketle makalede, dilini imkansızlıkların ve ihtimallerin sınırlarına 
koyan ve bu sınırları muğlaklaştıran Marmara şiirini, tanıklık bağlamında tartış-
mayı amaçlıyorum. 
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“Opens But Never Heals / The Ruby-Red 
Wound of The Past”: The History of Writing 
on Witnessing Nilgün Marmara’s Poetry

Abstract
Nilgün Marmara’s poems, written between 1977-1987, focus primarily on the 
problem of conveying testimonies that are partaking in the memories of narrati-
ve subjects. In these poems, language creates a transitive state in which it oscilla-
tes between the impossibility of articulating, and the possibilities of telling. The 
voices in her poems try to construct their memories through invalidating the 
communicative laws of language and the conventional expressions. Such use of 
language opens an aesthetic realm in which the impossible cannot be conveyed 
through relating the experience, but reveals itself in this futile struggle. Based on 
Marmara’s aesthetics, her poetics can also allude to the 1980 military coup d’état 
along with her suicide, and offer diverse and alternative readings for Marmara’s 
poetry which hasn’t yet been subjected to much inquiry. Starting off such focus 
points, thus, in this article I aim to discuss Marmara’s poetry within the context 
of witnessing, i.e. I will read it as poetry with language constructed on the limits 
of possibilities and impossibilities, i.e. poetry that also blurs such limits.

Keywords: Nilgün Marmara, witnessing, memory, poetics, limit-experience. 

Düz duvara tırmanan bir aklım olsaydı diyorum, hiç dur-
madan koşuşturan, atlayan zıp zıp bir akıl. Her şeyin ötesine 
berisine sıçrayan akılların havsalaların alamayacağı bir akıl. 
Bu eksiksiz, gediksiz kaydeden vücudun, bu anı deposunun 
tüm koordinatlarını belirleyebilecek, yaşarken sonsuzca, 
sonsuzca yazabilecek bir akıl. Saklamanın kaydetmenin 
sevinci ve acısı / Bal rengi acı / dokumuzdan sızan sonsuz 
(Marmara, 1993, s. 77-78).

Nilgün Marmara, anıların barındığı vücudun acısını sonsuzca 
kaydetme yetisine sahip bir akla kavuşma isteği üzerine yazar. Ölü-
münden altı yıl sonra, 1993’te Kırmızı Kahverengi Defter adıyla ya-
yımlanan günlüklerinden alıntılanmış bu yazıda vücut, dokusundan 
sızan sonsuz acının kaydını taşıyan bir anı deposudur. Vücudun, 
anılarla üzerinde istiflediği acıyı ve tanıklığı kaydetmek, saklamak, 
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sonsuz kılmak gayreti ise, ona göre ancak yazma eylemiyle göste-
rilebilir. Fakat acıyı tarihe mal etmesi, onu sonsuzca yazması arzu-
lanan akıl, hiçbir zaman ulaşılamayacak, ideal bir akıldır ve böylesi 
bir yazma eyleminin her zaman başarısızlıkla sonuçlanmasına sebep 
olacaktır. Nilgün Marmara’nın 1977’den intiharına kadar, yani 1987 
yılına dek yazdığı şiirlerle kurduğu dünyanın temel izleklerinden 
biri, belki de en önemlisi, bir vücudun tanıklığını yazmasının im-
kansızlığının; ancak aynı zamanda ona duyduğu bitmeyen ulaşma 
arzusunun kaydedilmesi halidir.

Yine ölümünden sonra yayımlanmış tüm şiirlerinin bir araya 
getirildiği Daktiloya Çekilmiş Şiirler adlı kitapta, yazılanların tarihle-
riyle arşivlenen bu on yıllık süreç, tanık olunan tarihin kaydedilmeye 
çalışıldığı şiirlerle doludur. Tarihi ve acıyı anlatmaya, dillendirmeye 
çalışan şiir özneleri, böylesi bir gayreti istikrarlı bir biçimde açık et-
mektedir. Bunu yaparken ise her kaydetme denemesinde yaşananı 
yazmanın, anlatmanın imkansızlığını pekiştireceklerinin de bilin-
cindedirler. Şairin son şiirlerinde bu imkansızlığın anlatılışı giderek 
ağır basar; şiirlerde konuşan sesleri yazmak konusunda karşı karşıya 
kaldıkları açmazlar daha da vurgulu bir hale gelir. Böylece tanıklığı 
kaydetme ve aktarma denemeleri, sonunda imkansızlığın kendisini 
yazma denemelerine dönüşür. 

Bu denemelerde her şeyden önce hatıranın kaydını sürekli ba-
şarısızlıkla sonuçlanmaya mecbur kılacak, yaşananların aktarılması-
nı her koşulda engelleyecek bir dil probleminden söz etmek gerekir. 
Şiir kişileri, dilin sınırları nedeniyle söze dökülmesi zor deneyimleri, 
geçmişi ya da acıyı indirgeyici bir temsile mahkum etmeden anlat-
manın ne kadar gerçekleşebileceğini sorgular. Şiirlerde deneyimin, 
dilin kuralları içinde ancak eksiltilerek yazılabileceğinin bilinci söz 
konusudur. Ancak bu bilince rağmen okura, aynı zamanda yaratıcı 
bir sürecin ihtimali de gösterilmektedir: Yazma ediminin getireceği 
sınırlar ve ihtimaller, Marmara şiirinde her zaman süregelecek bir 
anlatma arayışını da beraberinde getirir. Bu arayışın temel derdinin 
yazma deneyimi olması, Marmara şiirinde tarihi ve acıyı yazma sü-
recinin ele alındığı şiirlere bakmayı özellikle gerektirir.

İlk kez ölümünden bir yıl sonra, 1988’de yayımlanmış Daktiloya 
Çekilmiş Şiirler’de anlatma ediminin ve arayışının merkezileştirildiği 
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şiirleri incelemek, Marmara’da tanıklığı yazma denemelerini takip 
etmek açısından anlamlı olabilir. Bu yazıda odaklanacağım “Çiçek 
Dürbünü Benzetisi, İyimserce,” “Kuğu Ezgisi” ve “Gökkuşağından 
Darağacı” şiirleri, Marmara’da bir kaydetme hali olarak yazma deneyi-
mini okura açık eden, kilit metinlerdendir. Ayrıca bu metinleri okur-
ken Marmara’nın diğer yazılarındaki pasajlardan da faydalanmak, 
Marmara’nın estetiğini kurarken kendi yazma süreciyle ilişkilendir-
diği pozisyonu / pozisyonları da görmek açısından anlamlı olacaktır.

“Çiçek Dürbünü Benzetisi, İyimserce”
Nilgün Marmara’nın 1977’de yazdığı ilk şiirlerinden “Çiçek 

Dürbünü Benzetisi, İyimserce,” şiirsel dildeki ifade biçimlerinin ge-
tirebileceği anlatma imkanına odaklanır: Şiir, yazma eyleminin ya-
ratıcı ve yapıcı ihtimalleri üzerine düşünen şiir öznesinin ifadelerin-
den oluşmaktadır. Ancak bu ifadelerde, yazma sürecinin açabileceği 
söyleyiş ihtimallerinin yanı sıra, aynı sürecin kendisinden gelebile-
cek sınırlar ve imkansızlıklar üzerine de düşünülür. Bu problemin 
dile getirildiği bir alan olarak şiirde konuşan ses, deneyimin dile in-
dirgenmesiyle ne kadar eksiltildiğine de vurgu yapmaktadır. Tam da 
bu sebeple, hem dile getirilen, hem de tam anlamıyla aktarılamayan 
deneyime, “yerleşik yabancılığın acısı” ifadesiyle işaret edilir. Böy-
lece dil, ayrıştırılan “yerleşiklik” ve “yabancılık” halleri arasındaki 
sınırın ve bu çelişkili karşıtlık arasında kalma durumunun getirdiği 
acının sorumlusu haline gelir:

Bir neden yabancıya?
Bir neden yerleşiğe?
Bir neden yerleşik yabancıya?
Susturduklarından sonsuzun dilini
Dışıyla gerçeğin çizgisini kalın koca leş 
doğrusuyla belirleme (Marmara, 2010, s.3).

Okur olarak, tanımsal ayrışmaların “kalın, koca, leş” bir doğ-
ruyla belirginleştiği bir sınır durumuyla karşılaşırız. Yazı alanı, daha 
şiirin en başında anlatılmak istenen “sonsuzun” dildeki ifade biçim-
leriyle karşılanamadığı, aktarımın bire birliğinin dilde olanaksızlaş-
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tığı bir alan olarak tanımlanır. “Sonsuzun dilini susturma” eylemi, 
salt ifade edilebileni doğrulayacak kurallara dayalı, sınırları kalın 
doğrularla görünür kılınmış bir dil tarafından gerçekleştirilir. “Dış-
ta” bırakılanın ve “gerçek” kabul edilenin dilin getirdiği tanımlar 
aracılığıyla sağlanan meşruluğu, böylece şiir öznesini bir temsil kri-
zi içinde bırakır: Deneyim ile dil arasındaki bu asimetrik bağlantı, 
resmi tarih yazımında önem atfedilen olaylar ile görmezden gelin-
mesi tercih edilen tanıklıklar arasında hiyerarşi oluşturan ilişkiye 
benzer.1 Diğer şiirlerinde tarihin özneye uyguladığı benzer türden 
bir temsilin şiddetine karşı bu tarihte yer almayan anıları ve tanıklığı 
koyma gayreti gösteren Marmara, daha bu ilk şiirlerinde kullandığı 
dilin sınırlılığının farkına varmaktadır. Bu durumu göz önünde bu-
lunduran şiir öznesi ise, yabancılık ve yerleşiklik tanımlarını baştan 
belirleyenleri “sevgisiz, bilisiz ve acımasız kabuklular” olarak görür. 
Deneyimi içinde hem “yerleşik” hem de “yabancı” kılan, “zincirlen-
miş” ve sınırlı bir dilde tarif edilebilecek tek his ise, anlatılama ile 
gelen acının kaçınılmazlığıdır.

Yazma eylemi bu şiirde, tıpkı dilin ve göstergelerin, dolayısıy-
la kavramsal ayrışmaların alanı olarak tanımlanan sembolik alanın 
özneyi temsil edememesi gibi, deneyimi sürekli eksik dile getirecek, 
onun dile aktarımını sonsuza dek erteleyecek bir eyleme dönüşür 
(Kristeva, 2001). Dilin açtığı bu sembolik alan, öznenin karşısında 
alınan pozisyonun ve hükmün kaçınılmazlığıyla onu tam anlamıy-
la dile getirmeyi imkansız kılacak bir alan olarak tanımlanır. Ancak 
Kristeva, semboliğin ve temsilin alanına ait gördüğü bu dogmatik dili 
çerçeveleyen yasanın, anlamlandırma sürecinde yalnızca küçük bir 
alana tekabül ettiğini de ekler; dilin kapsayamadığını iddia ettiği ala-
nın (chora) dogmatik dilin sınırlarından kaçınılmaz olarak sızdığını 
ifade eder (s. 2176). Deneyimin, dilin ve tarihin uyguladığı şiddet-
le ayrıştırıldığını vurgulayan “Çiçek Dürbünü Benzetisi, İyimserce” 
şiiri de, bu anlayışa paralel olarak, dogmatik dilin kapsama alanını 
iptal eden alışılagelmedik ifadelerle doludur. Şiir öznesi, “Bir neden 
yerleşiğe? / Bir neden yabancıya? / Bir neden yerleşik yabancıya?” 
gibi gramer kurallarını bozan sorularla kullandığı dili eğretileştirir. 

1 Derrida ve Prenowitz (1995), bu türden bir söylem-tarih hiyerarşisini olayların arşivlenme 
süreci üzerine yazarken dile getirir (s. 17).
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Böylelikle eşzamanlı olarak başka bir dilin ve anlatma potansiyelinin 
de arayışına girmektedir. 

Nilgün Marmara, dilin ve tarihin dile getirilemeyene, bir baş-
kasına indirgenemeyene, anlam ve deneyim bakımından eşitlene-
meyene uyguladığı şiddeti yazılarında çeşitli şekillerde ifade eder. 
Örneğin, Gertrude Stein yazınında neredeyse bir leitmotif olarak 
tekrarlanan “Rose is a rose is a rose is a rose” (Stein, 1922) kelime 
oyununu, şiirinde bu şiddeti göstermek için araçsallaştırarak alıntı-
lamaktadır: “(Bir gül bir güldür bir güldür bir gül)” (2010, s. 4). İki 
dünya savaşını deneyimlemiş olan Stein, yazınını Nilgün Marmara 
gibi tanıklığı yazmanın getirdiği açmazlardan yola çıkarak geliştirdi-
ği bir dille kurmaya çalışır. Eserlerinde yer yer yinelenen bu ifade ise, 
“şeylerin” dilde bir başka “şey” olarak tanımlanmasıyla ortaya çıka-
cak indirgenme durumunun şiddetine ve sorunluluğuna işaret eder. 
Böylece gülün gülden başka bir metafor ile tanımlanamayışı, sonsu-
za kadar tekrar eden bir tezat dizisi içerisinde açık edilir. Marmara, 
bu alıntıyı yaparak tam da dilin eksiltici ve yaralayıcı özelliğine vur-
gu yapar. Buna ek olarak şiirde yine dilin sınırlarını imleyen başka 
ifadelere yer verir: “Kaydır hafifçe elini sağa ve bak / Elin hafifçe 
sağa kaymıştır.” Totolojik, yani yeni bir anlam üretmeyen özellikle-
riyle dildeki sınırlılığı ortaya çıkaran bu ifadeler, yazma deneyiminin 
kendisine başka bir alan açmaya başlar:

Dizelerini sırala kendince kendiliğinden 
Oyuncağını yuvarla ve yaklaştır bakışını
Uygun değil mi sözcüklerine kırıkların gözalan 
  dizilişi kendince kendiliğinden? (s.4)

Şiir öznesi, ayrıştıran dilin içinde anılarının, anlatmak istediği-
nin parçalı ve kırık varlığını yine kendi dışında hiçbir kavrama re-
ferans vermeyen “kendince kendiliğinden” ifadesiyle imler. Ancak 
bir yandan bu gibi kullanımlarla anlatma çabasının yarattığı özerk, 
yaratıcı bir alanın ihtimalini de hayal etmektedir. Bu ikircikli nokta-
da, 1990’da kitaplaştırılan Metinler’deki yazılarında şiirlerindeki ara-
yışla paralelliği kurulabilecek “iyimserce” bir tavrın varlığından söz 
etmek, Marmara’nın (1990) anlatma denemelerinde almayı seçtiği 
pozisyonu anlamlandırmada destekleyici olabilir. 
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Çerçeveleri yalnızlıklarımızdan oluşan kapıları acılardan örülmüş toz, 
taş, geçmiş ve şimdiyi saklayan güzellik! Hiç bitmesin diyoruz dingin 
tavrımız, bir kez seçilmiş uğraşı yaşamdan ayırmamakla. Arınalım, 
arınalım artık yozluklarından, şu densiz yeryüzünün kalık çirkefin-
den;
Sevgi yazısıyla! (Metinler, s. 12)

Marmara tüm bu yazılarda sanki “iyimserliğin” karşısında ona 
tam anlamıyla dönüşemeyen, ancak aynı zamanda da ondan kopa-
mayan bir halin tekabülü olabilecek “iyimsercenin” ifadesini kurma-
ya çalışmaktadır. “Sevgi yazısıyla” arınmanın hayalini kuran ses, aynı 
zamanda geçmişin ve şimdinin acılardan örülmüş bir kapı ardında 
olduğunun da bilincindedir. Okur, şiirde “çirkef ” yeryüzünün kalı-
cılığına rağmen arınmanın arzulanmaya sürekli devam edildiği bir 
yeryüzünde durmaya çağırılmaktadır. Dile getirilemeyen ve güzel-
likte saklanan acının ise “sevgi yazısı” ile tanımlanan bir yazma biçi-
miyle açığa çıkarılması dilenir.

Kov karaduygulu olasılığı bilincinin 
   gücüyle
biçimleri kesikler yaratmadan tininde –
Yeni çiçek dürbünleri bul ertesinde düş kırıklığının
Gizlenmişlerse senden, kur öz yaratısını 
   saflığının (2010, s. 5).

“Düş kırıklıklarının ertesinde” yeni bir yazma ihtimalinin, yeni 
ifade biçimlerinin, bir başka deyişle “yeni çiçek dürbünlerinin” ihti-
malinin arandığı bir şiirdir bu. Metinler’de acı ve yalnızlıkla ilişkile-
nen “sevgi yazısı” gibi, burada da dilin sınırlılığında sürecek eksik-
likten kaynaklanan düş kırıklığının ertesine dayanarak kurulan bir 
şiir dili düşünülmektedir: “Saflığın öz yaratısının” sonsuz arayışıyla 
“kurulan” bir şiir dilidir bu. Marmara’nın şiiri, tanıklığıyla dil arasın-
da aşılamayacak, kat edilemeyecek mutlak mesafenin varlığına işa-
ret eden, Derrida’nın deyimiyle différance’ı açığa çıkaran bir yazma 
imkanının iyimserce umudunu taşımaktadır. Özellikle “Çiçek Dür-
bünü Benzetisi, İyimserce”de yalnızca yazının oyunuyla ifade edile-
bilecek Stein alıntısı ya da dilin sınırlarını fark ettiren “elin hafifçe 
sağa kayması” ile “kendince kendiliğinden” gibi ifadeler, Derrida’nın 
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“Différance” makalesinde yazıya atfedilen değiştirici yönün ortaya 
konduğu yaratıcı kısımlara birer örnek teşkil etmektedir:

Bu yazıdaki grafik farktan yalnızca yazmayla ilgili dolaylı bir söylem 
üzerinden bahsedebilirim, ve ancak her seferinde e ile yazılan “diffe-
rence” ile a ile yazılan “différance”ı zikretmek ile ilgili koşuldan. Bu el-
bette bugün hiçbir şeyi kolaylaştırmayacak, ve en azından birbirimizi 
anlama arzumuz olduğunda, sana ve bana, büyük bir zorluk yaratacak. 
Her şartta, sözlü olarak ifade ettiklerim, (…) söylemimi takip eden, 
dolaylı olmadan yazılı bir metne gönderme yapacak (1986, s. 121).2

Söylenişinde kelimenin kendisini değiştirmeyen, ancak yazıda-
ki sessiz varlığıyla söylemin dışını devamlı gözeten bir “a” harfinden 
söz eder Derrida. Yazıda değiştirdiği sözcüğü bir boş gösterene dö-
nüştüren bu “a” harfi, yerinden ettiği sözcüğün varlığını oyunuyla 
“piramit sessizliğinde” bir mezara dönüştürmektedir (s. 120-121). 
Marmara’nın “Çiçek Dürbünü Benzetisi, İyimserce”de yazıyla söz-
cükleri ve ifadeleri yerinden etmek üzere başvurduğu eğreti ifadeler 
de, Derrida’yla paralellik gösterecek şekilde yazının söylemini dö-
nüştüren potansiyeli destekler. Şiir öznesi ise bu noktada tanıklığını, 
ancak yazının içerisinde gerçekleştirebilecek, söylemi eğretileştire-
rek onu yerinden edecek bir oyunla aktarmayı arzulamaktadır. Bu 
eşsiz oyun yaratısıyla birlikte bir tür “sevgi yazısı” kurulma imkanı-
nın arayışı, şiirde dile bir hareket imkanı açar: 

Tüm hücrelerinle kus cellat yargıları!
Seslen sonra övünçle bir gelecek insanlığına 
  oynadığın eşsiz mikalarla! (2010, s. 6)

Bu oyunlu ve kaynağını yazının kendisinden alan hareket im-
kanı, şiirin son dizelerinde yaşananın geleceğe yönelik aktarım ih-
timallerini mümkün kılarak söylemini tamamlar. Peki bu “iyimser-
ce” ihtimalin sözünün edilmesinin ardından gelecek yazma biçimi, 
Nilgün Marmara’nın estetik dünyasında neye tekabül edecektir? 

2 Aksi belirtilmedikçe çeviriler yazara aittir.
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Marmara’nın, acıyı ve anıyı kaydetme gayretiyle var olan yazını, şii-
rin yazılışından çok geçmeden, üç yıl sonra yaşanacak ’80 darbesinin 
getireceği acıyla ve tarihle nasıl bir ilişki kurmaya yönelecektir?

“Kuğu Ezgisi”
1980 Eylül’ünden itibaren bir sene içerisinde yazdığı şiirlerde, 

Marmara’nın şiir öznelerinin sıklıkla tekrarladığı bir sözcüğe rast-
lamaya başlarız: “yıkım.” Doğrudan bir göndergesellik gözetmeden 
sözü edilen ve “ölgün,” “kırık dökük” ve “dağılan” gibi sıfatlarla nite-
lenen bir ülkede vuku bulur sözü edilen yıkımlar: “Sanki bir kıyıdan 
al bir taş fırlatılmıştır / telin yıkımına doğru” (2010, s. 30), “Şeritler, 
şeritler... göğe doğru, yıkıma / ışığa, korkuya...” (s. 32), “Çok var du-
var yıkım için / Derken savunma çukurlarına indiler” (s. 42), “Bir 
yıkık anının, bir çökmüş anının / boşluklu cinnet torbasında / Bek-
liyor hep onu unutmaklı olanı” (s. 55), “Şimdi, kalsın iyi elin alnında 
taşıyanın / yıkımı bile” (s. 56).

Şiirlerde konuşan sesler, felaketin getirdiği yıkımın tam ortasın-
da bulunmaktadır. “Yıkım” sözcüğü ise şiirlerde parçalanmakta ola-
nı değil, çoktan parçalanmış olanı anlatmakta kullanılan bir ifadedir. 
Anıların, vücudun, geçmişin, duvarların yıkımıyla, artık okur olarak 
şiirlerde geri dönüşsüz bir ana maruz bırakılırız. “Cambazlar Ailesi” 
şiirinde de sözü edildiği gibi bu yıkımda herkes, “solgun isimlerin 
tarihi doğramasına tanık kalır” ancak. Marmara’nın “Kuğu Ezgisi”ni 
yazmadan önce, bu şiirin tanıklığı anlatmaya ve kaydetmeye karşı 
yaklaşımını belirleyecek, adı yine “Yıkım” olan bir başka şiirinden 
söz etmek gerekir:

Ayın soyacağında asılı bebekleri,
Vuruyorduk bir bir keskin bakışla.
Böylece iniyordu küçük cesetler,
Yerkürenin donuk kıvrımlarına.

Onları da katıyorduk acılara sınırsız,
Altın simyasının hiç buluşunda,
Dökük ellerimizin güçsüzlük iminde,
Onlar, acılar da ölür dileğiyle,
Daha ne kadar çaba? (s. 87)
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Yaratılan bu döküklük, güçsüzlük, hiçlik ve çabasızlık evrenin-
de, geleceğin insanlarının cesede dönüştüğü, sınırsız acılara karıştığı 
evrende, tanıklığı yazmak ne kadar mümkündür? Marc Nichanian’ın 
(2011) tanığın felaketin yaşandığı andan itibaren tanıklığını yitirdiği-
ni belirtmesi (s. 99), Nilgün Marmara’nın anlatmanın olanaksızlığına 
ağırlık veren şiir dilinin bu seneler içindeki dönüşümünü de anlam-
landırmaktadır. Nichanian’ın dediği gibi gerçek tanık, her zaman ölü 
bir tanıksa, tanıklığı yazmayı deneyecek her çaba, yaşananın aktarıla-
maz olduğunu imlemekten başka bir gerçeği ortaya koyamaz. Tam da 
bu yetersizlik noktasında edebiyat, okura kendini, tanıklığı aktarmaya 
dair tüm başarısızlıklarıyla gösterir. Marmara’nın dili de benzer bir bi-
çimde sonraki yıllarda yaşananı aktarmadaki eksikliğini ve başarısız-
lığını göstererek bu olanaksızlıkla baş etmeye çalışacaktır.

Bu nedenle 1982 yılında yazılan “Kuğu Ezgisi”nde acının ve 
anının olası aktarımları, söylemi sorunsallaştıran bir dil yaratma 
ihtimalinden, aktarılmasına elverilmeyen bir imkansızlık anlatısına 
dönüşmeye başlar. Şiirin kendisi, oluşan yeni bir şiirin daha baştan 
sınırlanmış kapasitesinden söz eder: “Kuğuların ölüm öncesi ezgileri 
şiirlerim” (Marmara, 2010, s. 99). Burada şiirin ölüm öncesi fikriy-
le açılması, içerikte tanımlanan şiirin ise sonun kıyısında bir ezgi 
olarak tanımlanması, kendi sonunun farkına varan ve bununla be-
raber salt bu fark ediş üzerine odaklanan bir yazma eylemine dönü-
şür. “Çiçek Dürbünü Benzetisi, İyimserce”de “Bekleme bir anı gelsin 
kurtuluşun” (s. 6) diyen sabırsız ifadenin yazmayla kurtulma arzusu, 
“Kuğu Ezgisi”nde benzer bir beklentinin deneyimlenemeyeceği bir 
dünyayı ve dili yazmaktadır artık: 

Çünkü saldırgan olandan kopmuştur o,
uykusunu bölen derin arzudan.
Büyüsünü bir içtenlikten alırsa,
Kendi saf şiddetini yaşar artık
  -bu şiir- (s. 99)

Öznenin deneyiminin aktarılmasındaki mutlak sınır, artık son-
suz oyuna ve ihtimale açılan, yasasıyla mücadele eden özerk bir dil 
ile yazabilmeyi imkansız kılar. Bu nedenle dil, “kendi saf şiddetinin” 
bilinciyle açığa çıkan yıkıcı bir etkiye dönüşmeye başlar. Yazılabile-
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cek olan, vücudun acılarını ve tarihini sonsuzca kaydetmesi ve ak-
tarması arzulanan akla ulaşma ihtimalinin düş kırıklığındır artık. 

Foucault, “İhlale Önsöz” yazısında Bataille’ın hikayelerinde kul-
landığı dilin sınırlarını açık eden bir dil olduğunu ifade eder (1977). 
Foucault’nun bu yaklaşımına göre sözünü ettiği dil, dışıyla belirledi-
ği sınırı ihlal ettiği an, sınırsızca egemeni olduğu deneyimi dışarıdan 
bakarak tanımaya çalışır. Ancak bu, nafile bir çabadır; çünkü dene-
yimi yaşayanla onu anlatmaya çalışan bilinç, aynı anda var olamaz. 
Tıpkı tanığın deneyimi gibi. Dil burada, kendi imkansızlığını tanrı-
sını, yani yasasını öldürerek çoktan yaratmıştır. Bu koşullarda, yaz-
ma eylemi ölümün deneyimine ulaşmak kadar imkansızlaşır. Sınırın 
olmayışının fark edilmesi, mutlak sınırlarla ve yasalarla tanımlanan 
dilin de sonu demektir. Bir başka deyişle dil, sınırsızlığa açılmakla 
kendi imkansızlığını da tanımlamış olur. “Kuğu Ezgisi” şiirinde de, 
ölümün yanı başında yer alan yazının bir sınır deneyimi olarak yer 
aldığını görürüz: 

Ne zamandır ertelediğim her acı,
Çıt çıkarıyor artık, başlıyor yeni bir ezgi,
    -bu şiir-
Sendelerken yaşamım ve bilinmez yönlerim,
Dost kalmak zorunda bana ve
   sizlere! (2010, s. 99)

“Bu şiir” ifadesiyle tanımlanan yazma biçimi, “yeni bir ezgiye” 
yer vermeye başlar. Bahsi geçen yeni tavır, biriktirilmiş acının daha 
önceleri beklentisi geliştirilmiş bir kurtuluş arzusuyla ertelenemedi-
ği, alenen “çıt çıkardığı” bir alan yaratmaktadır şiirde. Önceleri düş 
kırıklığının getirdiği acının ertesinde arayışını ve özerkliğini kuran 
dil, acının ertesine gidemeden, onun içinde kalarak, onu son bel-
leyerek, yani ölüme ve ölüm deneyimine yaklaşarak varlığını sür-
dürebilmektedir. Tıpkı ölüm deneyimine erişmenin imkansızlığını 
bilerek ölümü arayan Bataille’ın yazısı gibi, Marmara da “ölüm önce-
sinde” yazdığını belirterek, tanıklığının öldüğünü; onun dile getiri-
lemeyecek imkansızlığının bilinciyle yazar.

Okuru, ölmüş tanıklık anının aktarılma çabasında karşı karşı-
ya kalındığı etiği sorgulamaya iter böylece Mamara şiiri. Bataille ve 
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Derrida’da yazıda dilin sınırlılığını imleyen durumunun, tanıklığı ya 
da aktarılması imkansız deneyimleri sonuçsuzca anlatma çabasına 
dönüşmesi, şiir dilinde karşılaşılan etik bir açmazı da beraberinde 
getirir. Spivak, Derrida’nın “différance” kavramını açımlarken yine 
ondan aldığı bir terim olan ve “açmaz” anlamına gelen “aporia”yı kul-
lanır. Spivak’ın “aporia” üzerine yazdıkları, Marmara’nın (1999) diliy-
le kurduğu etik açmazın durduğu yeri açıklamada yardımcı olabilir:

(...) 
Adalet ve etik gibi ölçülemeyen şeyler “imkansızlık deneyimi” olarak 
görülebilir: “Radikal farklılık deneyimleri.” (…) Bu tür deneyimlere 
bağlı kararlar açmazlar, ya da geçişsizlikler barındırır. Açmazlar ikilem 
ya da paradoks gibi mantıksal kategorilerden ayrılmıştır; varsayımla-
rın deneyimlerden ayrıldığı gibi. Açmazlar bir sınır aşımı durumunda 
bilinir, ancak aynı zamanda geçişin mümkün olmadığı bir durumu 
imler; bu sebeple de geçiş olmadığında açığa çıkarlar ve yine bu se-
beple bir tür imkansızlık deneyimine yol açarlar (s. 426-427).

Açmazlar, Bataille’ın (1993) sınır deneyiminde olduğu gibi, an-
cak ortadan kalktıklarında, yok edildiklerinde açığa çıkarlar ve bu 
sebeple imkansızdırlar, böylece mantık kategorileri ve bu kategorile-
rin taşıyıcısı dil, kendisi de bir açmaz haline gelen etiği sonsuza dek 
erteler. Başvurduğu dilde sürekli bir etik açmaza giren Marmara, bu 
nedenle ancak yıkıcılığıyla ve “kendi saf şiddetiyle” sesine kavuştu-
rabilir şiirini. 

Kuramadığım güzelliklerin sessiz görünümü,
ulaşılamayanın boyun eğen yansısı,
Sevda ile seslenir sizlere! (2010, s. 99).

İmkansız kavuşmayı belirten sevda kelimesi, Marmara’nın şiir 
ekseninde önemli hale gelir. Seslenme edimi, önceki şiirde kendi 
dilini aramanın ve tanıklığını gelecek insanlığına aktarmaya çalış-
manın övüncünü taşırken, bu şiirde seslenme, ulaşılması arzulanan-
la sınırlılığı içinde kurulan dil arasındaki imkansız tanıklığa işaret 
eder. Övünç sözcüğünün yerini alan sevda, ulaşılamayana duyulan 
arzuyu bir açmaza içkin kılar. Ancak burada aynı zamanda imkan-
sızlık fikrinin, kurulamayan güzelliklerin sessiz de olsa bir görü-
nüm teşkil ettiğini, bir sevdaya dönüştüğünü görürüz. Bu nedenle 



118

Duygu Ergun

monograf 2016/5

tanıklık imkansızlık anlatısına dönüşse de yazılmaya devam edilmek 
zorundadır. Aktarılamasa da onu zikretmek, bir sorumluluktur. Bu 
nedenle deneyimlenen, çıt çıkaran acıların ertelenemediği gerçeğiy-
le yazılmak durumundadır. Bu nedenle Marmara şiirinde yazma-
nın devamlılığını, bu yöndeki gayretin yitmeyişini her zaman takip 
etmek mümkündür. Öyleyse bu devamlılık arzusu neden ve nasıl 
süregelmektedir? İntiharına, ölüm deneyiminin kendisine ulaşana 
kadar yazmayı ve anlatmaya çalışmayı bırakmamasındaki tavrı, son 
şiirlerinden “Gökkuşağından Darağacı”nda görmeyi deneyebiliriz.

“Gökkuşağından Darağacı”

Karmakarışık düşünce yapısının yol açtığı gerilimin nite-
liği çözümsüzlük doğururken, yaşamının gerilimi sonsuza 
doğru akar. Bu farklılık ölümün seçilmesinde, zihnin kar-
maşıklığının kurgusal bir temelde yaşamın sonsuzluğuyla 
birleştirilmesinde ve saf insanilikle felaketimsi bir ölüm-
lülüğe ulaşmak yolunda şiirler yaratılmasında sentezlenir 
(Marmara, 2011, s. 22-23).

Tezinde Sylvia Plath’ın şiirlerini, intiharıyla birlikte okumaya 
çalışır Nilgün Marmara. Bu satırları yazdığı ana bölümün başlığı ise 
“İntiharla Sanatsal Yaratı Arasındaki İlişki; Sylvia Plath Şiirlerini ve 
Ölümünü Nasıl Yaratır?” olarak konmuştur. Çözümsüzlük ile yaşam 
arasındaki ilişki, bu iki kavramda ayrı ayrı var olarak sonsuz bir ge-
rilim oluşturur. Ölüm fikri, Marmara’ya göre bu iki kavramın sente-
zinin kurgusal bir zeminde, şiir yoluyla birleştirilmesine yönlendirir 
yazanı. Burada da yazı, ölüm gibi bir imkansızlık deneyimine açılır.

1987’de yazılan son şiirlerden “Gökkuşağından Darağacı”nda da 
bir imkansızlık deneyimi olarak görülen yazma eyleminin, yine bir 
imkansızlık deneyimine açılan ölüm anıyla birlikte düşünülmesiyle 
karşılaşırız. “Bir Çiçek Dürbünü Benzetisi, İyimserce”de yazma arayı-
şını imlemek için kullanılan renkler, “hoş, düzenli, dağınık, düşlene-
mez, yer değiştiren” renkler, bu şiirde gökkuşağından bir darağacını 
oluşturmaktadır artık. Acıyı sonsuzca kaydedecek akıl, aranışının na-
file kalışıyla yokluğunu işaret eder. 
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Şimdi’nin bedeni yok,
Yontuyor geçmiş bilgisiyle
gelecek belki olur diye taşı,
  taşını kokluyor
  yontu dağılıyor... (2010, s. 168). 

Şiirde bu gibi tüm çabaların, sonunda felakete uğradığını görü-
rüz: “yontu dağılıyor,” “dal kırılıyor,” “O bitirince kıyısında gezindiği 
/ yol çöküyor,” “bindiği kadırga / o inince batıyor” ifadeleri, çeşitli 
çabaların ardından gelen tüm eylemlerin sonuçsuzluğunu kaza sah-
neleriyle ortaya koyar. Bu kaza sahneleri, okur olarak geri dönüşü 
mümkün olmayan “yıkımın” öngörülemediği anın, ölümün tam da 
üzerinde durmamızı sağlamaktadır. Ancak böylesi bir yazma biçi-
minde, yıkımın etkileri artık gelmez: Şiirde geride bırakılan, geçmi-
şe ve tarihe mal olmuş bir yıkımdan söz etmeye çalışmaktan çok, 
yazma anıyla sürekli yeniden anlatılmaya çalışılan; ancak tam da 
yazıldığı, kağıda döküldüğü anda, o anın şimdi’sinde parçalanan ve 
yok olan bir yıkımın izi görünür kılınabilir ancak. Bu nedenle artık 
sesini de şimdiki zaman üzerinden kuran şiir öznesi, ancak acısı-
nın kaydını tutacağı bir vücudu olmayan, yitik bir “şimdiden” söz 
edebilmektedir. Catherine Malabou (2012), kazanın ontolojisinin 
“yıkımın” geçişini ve ona karşı geliştirilebilecek her türlü öngörüyü 
sonsuza kadar ertelediğini, bu nedenle de onu bir anlamda aşılmaz 
ve aktarılmaz kıldığını belirtir:

(…)
Kazanın ontolojisini anlamlandırabilmek felsefe açısından zor bir gö-
revdir: kazanın aynı anda mantıksal ve biyolojik bir yasa olarak kabul 
edilmesi gerekir; ancak bu yasa bize nedenlerini tahmin etmemize izin 
vermez. Bu, kendi nedenlerinden şaşıran bir yasadır. Prensipte, yıkım 
kendi gerekliliklerine cevap vermez, ve vuku bulduğunda kendi olası-
lıklarına uyum sağlamaz. Tam olarak, yıkım geçip gitmek için gelmez. 
(s. 30).

Malabou’ya göre kaza, bir kaideyle bile gelse o kaideyi öngörme-
mizi hiçbir zaman sağlamaz, bu sebeple yıkımı hazırlayacak sebeple-
ri bize göstermekten de yoksundur. “Gökkuşağından Darağacı”nda 
da ölüm ya da kaza gibi, kaidesiyle kurulamayacak olan, “yitik bir 
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şimdi” olarak tanımlanan anda yazmaktadır Nilgün Marmara. “Geç-
miş bilgisiyle” taşı yontmaya çalışan, ancak her denemesinde yontu-
nun dağıldığı bir andan söz edilir şiirinde. Yontulmasıyla yontunun 
bir türlü taş üzerinde var olamadığı, olanaksız, geçmişsiz ve şimdisiz 
bir eşzamanlılık hali anlatılmaktadır.  

“Gökkuşağından Darağacı”nda şiir sesi bu sebeple, “sonsuzun 
sessizliğiyle / sonlunun gürültüsü arasında” (Marmara, 2010, s. 169) 
kalarak, yazmanın, ölüm ve kaza deneyiminin imkansızlığı gibi bir 
imkansızlığa açıldığını bilerek yazmaya çalışır. Yazmasının bir adım 
sonrasında, “kıyısında gezindiği yol çöküyor.” Foucault’nun Bataille’ın 
diliyle ilgili ifade ettiği gibi, Marmara’da da ölümle aynı safta, hatta bu 
örnekte yazının kendisinin öldüğü anda bulunmaktadır dil. 

Şimdi’si yitik 
 bundan yazıyor
 yazıyor enine boyuna
 içini ve dışını ve yeri
 ve göğü ve suyu, 
bindiği kadırga
 o inince batıyor (s. 169)

Şimdi’si yitikse, bindiği kadırga indiği anda batıyorsa, şiir kişisi 
öngörülemeyecek kazaların ve ölümün potansiyel olarak içinde bu-
lunduğunun bilincindeyse, hatta yaşananı yazma denemeleriyle on-
ların tam da üreticisi konumunda bulunuyorsa, şiir yazılmaya neden 
ısrarla devam etmektedir?

Bu noktada Nilgün Marmara’nın yazının başında alıntısını 
yaptığım ifadesine geri dönmek gerekli olabilir: “Saklamanın kay-
detmenin sevinci ve acısı / Bal rengi acı / dokumuzdan sızan son-
suz.” Vücudun eksiksiz ve gediksiz barındırdığı anılarını saklama ve 
kaydetme gayreti sevinçle ve acıyla gelir. Kaydedilenin, eksik de olsa 
aktarılacak deneyimin sevincinin hemen yanında aktarımın başarı-
sızlığının, kazasının acısı da bu sevince bitişmektedir; çünkü baştan 
itibaren ideal olan bir durumdan, her şeyi sonsuzca kaydeden bir 
akıldan söz edilir. 

Walter Benjamin’in (2003) “Tarih Kavramı Üzerine” yazısında 
tarih ve tarihsel materyalizm arasındaki farkı açımlarken sözünü 
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ettiği vakanüvis gibi bir akıldır bu. Yaşananları büyük küçük ola-
rak ayırmayan, olayı bir kez yaşansa bile tarih için yitmiş bir olay 
saymayan bir vakanüvis hayali. Benjamin, şimdi’yi ilgilendiren bir 
gündeme dönüşen, es geçilmemiş bir geçmişin kaydının şimdide 
konuşulması ihtimalinden söz eder. Tüm geçmişin, olduğu haliyle 
aktarılamasa da, şimdiyle birlikte zuhura gelme ihtimalidir bu: 

Önemsiz-önemli gözetmeksizin olayları anlatan vakanüvis, şu gerçeğe 
göre hareket eder: vuku bulan hiçbir şey tarih için bir kayıp değildir. 
Elbette itfa edilmiş insanlığa geçmişinin tamamı sunulur— bir baş-
ka deyişle, yalnızca itfa edilmiş bir insanlık için geçmiş tüm anlarıyla 
alıntılanabilir. Yaşadığı her an bir gündemden bir alıntıdır. Ve o gün 
Mahşer Günü’dür (s. 390).

Benjamin, böylesi bir ihtimalin ancak bir mahşer gününün 
şimdi’sinde düşünülebileceğine vurgu yapar. Bu, içinde kurtuluşa 
erilmiş, ideal bir zamandır. Bu zaman, her detayın konuşulabilecek, 
gündeme getirilebilecek olduğu, hiçbir bilginin kaybolmadığı bir hi-
potetik bir alan üzerine düşünmenin ihtimalini açar. Marmara’nın 
şiirlerinde yazmaya, kaydetmeye çalışarak hiçbir bilgiyi, acıyı, anı-
yı, tarihi es geçmemeye odaklanmasının buna benzeyen bir ide-
al akıl tahayyülünden geliyor olması söz konusudur. Marmara ve 
Benjamin’in yazma deneyimlerini ortak kılan, intiharlarının eşiğine 
dek olanaksızlığını bildikleri tanıklığın veya anının bu olanaksızlık-
lığa rağmen onları kaydetmeye çalışmaları ve bu çabadan hiçbir an 
çekinmemeleridir diyebiliriz belki.

Benjamin yine aynı yazısında, söylediklerine ek olarak, aynı za-
manda herkese zayıf da olsa bir Mesih gücü verildiğinden de söz 
etmektedir. Bu, hiçbir şeyin unutulmamasını, şimdide bir anlık bile 
olsa yer edinebilecek, bir flaş gibi gelip geçecek geçmiş anının şimdi-
de tanınmasını sağlayacak bir Mesihlik gücüdür. “Bizden önce gelen 
her kuşak gibi bize, zayıf bir mesihlik gücü, geçmişi devreden bir 
güç bahşedildi. Böyle bir iddia kolayca konumlandırılamaz. Tarihsel 
materyalist bunun farkındadır.”3 Bu şimdi’de zuhura flaş gibi gelme 
ihtimali taşıyan geçmiş, tanıklığı taşıyamasa da, onu aktaramasa da 

3 A.g.e., 390.
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onunla izi üzerinden şimdide karşılaşılabilme ihtimalini sağlar. Yazı-
lacaklar ise, bu karşılaşmanın ihtimali için kaydedilmelidir.

Bu sebeple, bindiği kadırga o inince batsa da, geçmişi yonttuğu 
taşın yontusu dağılsa da, “Gökkuşağından Darağacı”nda dil, enine 
boyuna, içini dışını ve yeri, ve göğü ve suyu yazarak, yitik nitelen-
dirdiği şimdisine flaş gibi beliren bir geçmişi, anıyı ve acıyı koymaya 
gayret edecektir. Yaşananı tamamen, okuduğu haliyle aktarmanın 
imkansızlığı, onun bir nüvesini şiirlerin içerisinde anlık da olsa pa-
rıldatabilmenin umudunu taşır. Nilgün Marmara, nasıl yazılabile-
ceği üzerine yazdığı bu şiirlerinde, kaydetmenin ve saklamanın im-
kanları ve imkansızlıklarıyla baş ederken, sadece acının ve tarihin 
değil, tanıklığını yazmakla baş etmesinin de tarihini yazmıştır. “Ve 
doğruluruz her karanlıkla / Sarsılmanın yakın imgesinde” derken 
Marmara, dilinin ulaşamasa da yaklaştığı gerçeğin, bu gerçeğin im-
gesine yaklaşmakla sarsılmanın, yani tanıklığın karanlığıyla doğrul-
manın ihtimalini sürdürmeye hayatı süresince devam eder.

Herkes yineliyordu,
“Bu ne çok renk yeryüzünüzde,
böyle ışıltı –Yitmek bakmak-”
Oysa renk demetleri ölümlerimizdi birlikte,
İçine gizlendiğim ve orada değillendiğim!
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Psikocoğrafya ve Bir Şehir  
Gezgininin Anıları1

Sinem Şahin Yeşil*

Öz
Bu yazının amacı, kenti deneyimleme üzerine düşünen “psikocoğrafya”yı tanıt-
mak ve beslendiği kaynakları anlatmaktır. Tarihte belirli nitelikler gösteren insan 
tipleri için kullanılmış flâneur ve dérive figürlerinin, modern psikocoğrafyanın 
temel ilkelerinin kuruluşunda belirleyici olduğunu görüyoruz. Bu figürler, kentin 
deneyimlenmesini ön plana çıkararak dikkatleri kent ve sorunları üzerine çevir-
mişlerse de günümüzde kullanılan anlamıyla Psikocoğrafya, yalnızca kenti dene-
yimlemekle kalmayıp bu deneyimi birer anlatıya dönüştürme pratiği sergilemek-
tedir. Bunlar öznel ve hareketli anlatılardır. Dolayısıyla anlatının hem içeriğinin 
hem de söyleminin durağan değil de birer “rota” ya da “parkur” şeklinde çizilmesi 
gerekir. Psikocoğrafyanın önemle üzerinde durduğu bir diğer konu nostaljidir: 
Mekânın değişen, geçip giden zamanı hissettirme gücü vardır. Bu doğrultuda 
psikocoğrafi bir anlatının da nostaljik eğilimler taşıması beklenir. Bu eğilim için 
anahtar kavram olarak palimpsest’i kullanabiliriz. Palimpsest’i hem bir imge olarak 
içerik düzeyinde hem de bir kavram olarak söylem düzeyinde aramak gerekir. 
Psikocoğrafi bir anlatının özellikleri nedir, bu doğrultuda bir metin nasıl kurulur? 
Bu sorular çerçevesinde Orhan Pamuk’un İstanbul: Hatıralar ve Şehir adlı kitabı 
psikocoğrafya perspektifinden incelenecektir.

Anahtar kelimeler: Psikocoğrafya, flâneur, dérive, Orhan Pamuk, nostalji, pa-
limpsest.
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Psychogeography and the Memories of a 
City Traveller

Abstract
This article aims to introduce psychogeography, which reflects on experiencing 
the of city, and to describe its sources. The concepts of flâneur and derive used 
for certain figures in history are determinants in establishing the basic princip-
les of psychogeography. Even if these figures have drawn the attention to the 
city and its problems by featuring the experience of the city, psychogeography, 
with its contemporary meaning, is not only experiencing the city, but also tur-
ning this experience into a narrative. These narratives are subjective and mobile. 
Accordingly, the content and discourse of the narrative must be fictionalizied as 
a “route” or “tour”, not motionlessly. Another important subject that is empha-
sized by psychogeography is nostalgia: Space has the power to evoke time that 
passes and changes. A psychogeographic narrative is therefore expected to have 
nostalgic tendencies. To note this tendency, palimpsest can be used as a key 
concept. Palimpsest must be sought at the level of content as an image and at the 
level of discourse as a concept. What are the characteristics of psychogeographic 
narratives? Correspondingly, how are such texts consructed? Based on these qu-
estions, İstanbul: Hatıralar ve Şehirler written by Orhan Pamuk is analyzed from 
a psychogeographical point of view. 

Keywords: Psychogeography, flâneur, dérive, Orhan Pamuk, nostalgia, palimpsest. 

“[B]ir şehrin genel nitelikleri, ruhu ya da özüne ilişkin her 
söz kendi hayatımız hakkında, daha çok da kendi ruhsal 
durumumuz hakkında dolaylı olarak konuşmaya dönüşür. 
Şehrin bizim kendimizden başka merkezi yoktur” 
(Pamuk, 2006, s. 325).

Giriş
Kent, insanların üzerinde yaşadığı, her gün evlerinden okul-

larına, iş yerlerine ve oradan tekrar evlerine döndükleri rutin isti-
kametlerle örülmüş, suskun bir mekân değildir. Modern, kapitalist 
yaşamın dayattığı rutinler, alışkanlıklar, düşünmeden, körcesine 
yapılan gelgitler kırılmalı, çevrenin farkına varılmalıdır. Acaba kent 
bize neler anlatmakta, neleri göstermektedir ve onun içinde yaşayan 



126

Sinem Şahin Yeşil

monograf 2016/5

“Ben”, sürekli soluduğum havanın farkına vardığımda neler hisset-
mekteyim? Psikocoğrafya işte bu soru ve itirazlardan yola çıkarak 
oluşturulmuş bir inceleme alanıdır. 

Georg Simmel, Henri Lefebvre ya da Michel De Certeau gibi 
önemli kent düşünürlerinin hemfikir oldukları bir konu vardır: 
Modern kent, insanların davranışlarını, alışkanlıklarını, ilişkilerini, 
giyinişlerini, zihinsel yapıları ve duygusal yönelimlerini güçlü bir şe-
kilde etkiler. Metropol insanı üzerinde duran Simmel’e göre (2004) 
bu etkiler, düşünce biçimimizden sosyal ilişkilerimize kadar pek çok 
olguyu belirler güçtedir (s.13-19). Bir psikocoğrafyacı olarak kabul 
edilen düşünür De Certeau (1984), kente, sakinleri tarafından yazı-
lan bir “metin” olarak bakar ve onun semiotik açılımlarını okumaya 
çalışır. Ona göre kentin mekânları “yürüyen” insanların sayısız ey-
lemleri tarafından yaratılan retorik alanlardır (s.92-93). Durumcula-
ra (Situasyonistler) bir zamanlar yakınlığıyla bilinen Henri Lefebvre 
(1991) ise uzamın zihinsel, fiziksel, sosyal olarak nasıl kurulduğu, ta-
rihsel olarak nasıl koşullandığı ve bunların “gündelik hayat” üzerin-
deki etkilerini araştıran artsüremli bir uzam teorisi geliştirir.1 Tüm 
bu düşünceler, modern psikocoğrafya için önemli verilerdir. 

Kentin insan, insanın kent üzerindeki etkisi pek çok araştırma-
nın, yazının hatta romanın konusu olsa da bunun “psikocoğrafya” 
adı altında özel bir bilgi edinme pratiği olarak terimleştirilmesi, 
1950’lerde gerçekleşir. İsim babası Guy Debord’un Les Lévres Nues 
adlı dergide sıkça belirttiği gibi, psikocoğrafya, coğrafya ve psikolo-
jinin karşılıklı etkileşimini araştırır.

Son zamanlarda duymaya başladığımız mekânın insan üze-
rindeki etkisini inceleyen bir çalışma ve düşünme yöntemi olan 
“psikocoğrafya”yı tanıtmak, bu yazının ilk basamağını oluşturuyor. 
Bunun için terimin geçmişine, Batı’da modern kent yaşantısının baş-
ladığı zamanlara kadar uzanmak gerekmektedir. Nitekim modernle-
şen kentin sorunlarını, yerlerin, bölgelerin insanlara hissettirdikleri-
ni, düşündürdüklerini fark etmek ve bunları anlatıya dönüştürmek, 
psikocoğrafyanın temel meselelerinden biri olarak kabul edilmek-

1 Bkz. The Production of Space içinde yer alan “Plan of the Present Work” (s.1-67).
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tedir. Bu nedenle ilk kısımda yöntemin düşünsel ve tarihsel olarak 
beslendiği damarları, günümüzde ve geçmişte ilgilendiği konuları, 
terimin değişen şartlar altında kendi içinde geçirdiği dönüşümü ve 
kendilerini “psikocoğrafyacı” olarak nitelendiren kişilerin kimler ol-
duğunu, savundukları ilkeleri kısaca anlatmaya çalışacağım.

 Yazının öncelikli amacı ise psikocoğrafya ile edebiyat arasında 
bir ilişki kurmaktır. Bu amaçla psikocoğrafi bir okuma denemesinde 
bulunacağım. Ancak psikocoğrafya, henüz edebi metinlere yönelik bir 
eleştirel okuma yöntemi olarak geliştirilmiş değil. Kenti okumaktan 
ve onu anlatmaktan söz edebilir ya da anlatı mekânlarının karakterler 
ve okuyucular üzerindeki etkilerini inceleyebiliriz. Ancak yine de psi-
kocoğrafi bir okuma gerçekleştirmiş olur muyuz? Öyleyse bu yöntem 
doğrultusunda bir okumanın kriterleri neler olmalıdır ki onu diğer 
kent anlatılarından, anlatılardaki mekân analizlerinden ayırt edebile-
lim. Bir başka deyişle psikocoğrafi bir anlatının belirleyici özellikleri 
neler olmalıdır? Öte yandan metinlere bu doğrultuda bakmak ne işi-
mize yarayacak? Psikocoğrafya, edebiyat metni hakkında bize farklı 
olarak ne söyleyebilir? Yazımda bu soruları elimden geldiğince göster-
meye çalışacak, örnek metin üzerinden değerlendirmelerde bulunaca-
ğım. Ancak bu yazı, psikocoğrafi okuma üzerine bir ilk2 denemedir ve 
elbette yöntem sorunları daha derinlikli incelenmelidir. 

Örnek metin olarak Orhan Pamuk’un 2003 yılında yayımlanan 
İstanbul: Hatırlar ve Şehir adlı otobiyografik kitabını ele alacağım. 
Bu kitabı seçmemin nedeni, söz konusu metnin bellek, zaman ve 
kent üçgeni içerisinde psikocoğrafya için oldukça uygun bir metin-
sel zemin ve zengin bir materyal ağı sunuyor olmasıdır. Kitap, farklı 
edebiyat değerlendirmeleri içerisinde ele alınmış olmakla birlikte 
daha önce psikocoğrafi açıdan incelenmemiştir.3 Psikocoğrafi bir 
kent anlatısının diğer kent anlatılarından farkı nedir? Psikocoğrafya: 
Londra Yazıları adlı kitabın yazarı Merlin Coverley’ye göre terimin 

2 Türkçede psikocoğrafya üzerine yazılmış iki yazı bulunuyor. Bunlardan ilki Jale Sarı’nın 
yüksek lisans tezi, diğeri de Can Yalçınkaya’nın Birikim’de Levent Cantek’in grafik romanı 
Dumankara için yazdığı kısa yazıdır. Ancak ikisinde de bir edebiyat incelemesi olarak psi-
kocoğrafya üzerinde durulmamıştır.
3 İstanbul’a yönelik benim görebildiğim incelemeler: Hasan Bülent Kahraman (2007); Nüket 
Esen (2008); Oya Batum Menteşe (2008); Banu Helvacıoğlu (2013).
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ortaya çıkışı öncesinde bakışını kente çeviren her roman, belirli öl-
çülerde psikocoğrafi nitelikler taşımaktadır.4 Bu açıdan bir başka İs-
tanbul anlatısı olan Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “İstanbul” yazısı ile 
Pamuk’un metnini karşılaştırmanın yararlı olacağını düşünüyorum. 
Tanpınar’ın “İstanbul”u kentin değişen zaman ve ışıklarını, görü-
nümlerini, seslerini, yerel tarihini ve hikâyelerini anlattığı için psi-
kocoğrafi özellikler taşısa da terimin günümüzde kullanıldığı yön-
teme uymayan özellikler gösterir. Öte yandan Pamuk’un İstanbul’u 
modern bir psikocoğrafi metindir. Bunun yanı sıra  anlatının içinde 
19. Yüzyılın sonlarına Paris’in sokaklarında, pasajlarında gezinen ve 
psikocoğrafyanın kurucu atası kabul edilen flâneur’ün izlerine de 
rastlanır. 

“Kalabalığın Adamı” Flanéur
Gerek 1950’lerde öne çıkan Durumcuların gerekse günümüz 

psikocoğrafyacı sanatçıların beslendiği öz, modernitenin kahraman/
kurbanı flanéur’de cisimlenir. O, kente bakan, onun içinde hayat bu-
lan ilk psikocoğrafyacıdır. 

Flâneur terimi, ilk olarak Charles Baudelaire tarafından 1863’te, 
Le Figaro’da yayımlanan “Le Peintre de la vie moderne” (Modern Ha-
yatın Ressamı) adlı yazısında şu şekilde kullanılmıştır: Kalabalıklar-
da yaşayan “flâneur için, tutkulu gözlemci için, ahalinin orta yerini, 
hareketin gel-git noktasını, gelip geçici ile sonsuzun arasını mesken 
tutmak müthiş bir keyiftir. Evden uzak kalmak ama her yerde evin-
de hissetmek; dünyanın merkezinde olmak, dünyayı gözlemek ama 
dünyadan saklı kalmak” (s.210-211).

Baudelaire, fâneur’ü, “kalabalığın adamı” (l’homme des foules) 
olarak nitelendirirken, kendisinin çevirmiş olduğu, E.A. Poe’nun 
aynı adlı dedektif öyküsünden esinlenmiştir. Baudelaire (2003), 
flâneur’ü olumlu anlamda, kentin ve insanının ruhunu anlayan kişi 
olarak çizer: “Büyük kentlerdeki hayatın edebî güzelliği, şaşırtıcı 
ahengi karşısında hayran kalır – insan özgürlüğünün kargaşası ara-

4 Merlin Coverley,  psikocoğrafyanın edebiyat alanındaki öncüllerini Daniel Defoe ve 
Thomas de Quincey’den William Blake ve R. L. Stevenson’a kadar götürür. Ancak  nedense 
Londra’nın asıl büyük yazarı Charles Dickens’ı anmaz.



129

Psikocoğrafya ve Bir Şehir Gezgininin Anıları

monograf 2016/5

sında adeta ilahî takdirle sağlanan bir ahenktir bu” (s.211). Ancak 
Walter Benjamin’in (2004) dikkati çektiği üzere Poe’da flâneur’ün 
karanlık bir anlamı vardır. Poe’ya göre flâneur bir tür asosyaldir: 
“Flâneur, her şeyden önce kendini, içinde bulunduğu toplumda te-
dirgin hisseden biridir” (s.145) diye yazar Benjamin. Bu nedenle ka-
labalık içinde kaybolmak, saklanmak istemektedir. 1927 yılında ya-
zımına başlanan Pasajlar’da (Benjamin) artık bir Parislinin flâneur’e 
bakışı oldukça değişik bir hâl almıştır. Benjamin, flâneur’ün işi gücü 
olmayan bir insan olarak sokaklarda gezinmesini, uzmanlaşmaya, iş 
bölümüne ve insanların iş güç peşinde koşturup durmalarına karşı 
bir tür protestoyu temsil ettiğini öne sürer. Bir başka ifadeyle yirmin-
ci yüzyılda flâneur, bir tür modern hayat eleştirisi olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Benjamin (2004) bunu kaplumbağa imgesiyle özetler: 
“1840’larda pasajlarda kaplumbağa gezdirmek, bir süre için kibar-
lığın gereklerinden sayılmıştı. Flâneur, kendini kaplumbağaların 
temposuna uydurmaktan hoşlanırdı. Eğer ona kalsaydı, ilerlemenin 
böyle adımlarla sürmesini isterdi” (s.148). Benjamin, Poe’nun öykü-
sünden yola çıkarak “kalabalık içinde yaşayan bir terk edilmiş kişi” 
(s.145) olarak betimlediği flâneur’ü yok olmaya mahkum, modernite 
ve sanayi şehrinin kurbanı olarak nitelendirir. Flâneur’ün evi olarak 
gördüğü pasajların önemini yitirmesi, araçlı taşıtların yaygınlaşması 
ve bunlar için geniş caddelerin yapılması, “kalabalığın adamı”nın so-
nunu getirmiştir. Böylece modernitenin yarattığı pasajların başıboş 
gezgini, yine onun tarafından alaşağı edilmiş olur.

Flanéur’ün başka bir kimlik ve yeni bir misyonla yeniden diril-
mesi yaklaşık yüz yıl alacaktır.

Durumcular ve “Psikocoğrafya”nın Ortaya Çıkışı
Psikocoğrafya, ilk olarak 1950’lerin başlarında (hâlâ avangart-

sürrealist eğilimler taşıyan Letrist akımın bir uzantısı olan) Durum-
cu Hareket (Situationist International) tarafından, öncelikle estetik 
bir yönelimle ortaya atılmıştı.5 Durumcuların önde gelen ismi Guy 
Debord’un (1955) “Introduction to a Critique of Urban Geography” 

5 Letrist akımın bir uzantısı olarak Situasyonist Hareketin erken dönem sürrealist eğilimleri 
için bkz. McDonough, “Introduction” (2009, s. 4-8) ve M. Coverley, (2011, s. 80-1).
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(Kent Coğrafyası Eleştirisine Giriş) adlı yazısında psikocoğrafya ilk 
defa şu şekilde tanımlanır: “Psikocoğrafya, bilinçli ya da bilinçsiz bir 
şekilde düzenlenmiş coğrafi koşulların, bireylerin duygu ve davra-
nışları üzerindeki özel etkilerini inceleyen bir çalışmadır” (s.23). 

“Yüce sanat”a yönelik avangard başkaldırılarını bir süre sonra 
estetik alandan politik alana yöneltmiş olan Durumcu Hareket, ge-
liştirdikleri “psikocoğrafya” terimindeki politik/muhalif özelliklerin 
altını çizmiş, kentlerin nasıl daha iyi yaşanabilecek bir yer haline ge-
tirilebileceği üzerine düşünceler üretmiştir. Böylece Letrist akımın ve 
avangartların sanatsal eğilimi, hayalciliği terk edilmiş; Durumcular 
gerçekçi, politik ve devrimci bir tutum içerisine girmiştir. Dolayısıy-
la hareketin bakışı, yaşanılabilir bir “gelecek kent”ini kurmaya, yani 
geleceğe yönelmiştir. Örneğin “New Babylon”6 projesi, söz konusu 
eğilim doğrultusunda yaratılmıştır. Proje, 1956-1974 yılları arasında 
sanatçı ve mimar Constant Nieuwenhuys’un olanaklı yeni kenti ve 
sakinlerini anlattığı resimler, çizimler, kolajlar, ölçekli modeller bü-
tünüdür. New Babylon projesi, yerleşimlerin göçebe esnekliğini (çin-
gene yerleşimlerinden esinlenmiştir), değişkenliği, geçiciliği içeren 
yeni bir yaşam tarzı ve insanın özündeki oyuncu yönü ortaya çıkaran 
yeni bir kent önerisidir. İnsanın dünya ve doğadan kopmadan kendi 
varoluşunu keşfettiği yeni ve ütopik bir sosyal mekân temsilidir (Bal, 
2012). Böylece insanlar, yaşadıkları çevreye ilişkin yabancılık hissin-
den kurtulacak, daha yaşanabilir, deneysel, oyuncu mekânlarda ken-
dilerini ifade etme, toplumsal paylaşımlarda bulunma özgürlüklerine 
kavuşabileceklerdir. Hareketin önemi, modernizm altında insanın 
doğasına aykırı şekilde gelişen şehirciliği eleştiren düşüncelerini, mi-
mari ve kent üzerine yoğunlaştırmalarıyla kimi yerleşik düşünceleri 
sorgulayarak kültürel ve sosyal alanlarda düşünce yaşantısına geniş 
etkilerde bulunmuş olmalarıdır (McDonough, 2009, s. 2). 

Durumcular, kenti keşfetmeye yönelik çalışmalar yaptılar, yeni 
terimler, yeni teknikler ortaya koydular. Bu terimlerden biri hem 
kenti farklı bir deneyimleme tekniğini hem de onu uygulayan psiko-
coğrafyacıyı gösteren dérive sözcüğüdür. 

6 Henri Lefebvre, Durumcularla olan ilişkisini anlattığı bir röportajda “Babylon” isminin 
provokatif amaçlarla konulduğundan söz eder: Protestan gelenekte şeytani bir figür olan 
Babylon, geleceğin kentinde yeni bir yüz kazanmıştır. Böylece lanetli kent, geleceğin iyi kenti 
olarak dönüştürmüş halde sunulmaktadır (Ross 2004, s. 269).
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Kent Kâşifi Dérive 
Durumculara göre psikocoğrafya, kentte bir gezinti, kaybolma 

oyunu oynama gibi eylemlerle sağlanan bir tür kenti keşfediş ve psi-
kocoğrafi “duygu haritaları” çıkarma deneyimini içerir. Örneğin bir 
ya da bir kaç kişiden oluşan kent kâşifleri, bir ortamdan başka at-
mosfer taşıyan bir diğer ortama ani geçiş tekniği sayesinde bölgenin, 
onu deneyimleyen üzerindeki etkilerini gözlemlenmeye çalışmış, bu 
doğrultuda notlar tutmuşlardır. Debord (1956b) bu tekniği “Theory 
of Dérive” [Dérive Teorisi] adlı yazısında şöyle açıklar: “Durumcu 
uygulamaların en temel olanlarından biri, çeşitli ortamlar arasından 
ani bir geçiş tekniği olan dérive’dir” (s. 1). Ancak yukarıda da değin-
diğim gibi dérive, hem tekniği hem de bu tekniği uygulayan kişiyi 
karşılamak için kullanılır.7 Karışıklığı önlemek amacıyla psikocoğ-
rafi gözlem tekniği için dérive’in Türkçedeki karşılığı olan “sapma” 
(Saraç, 1989, s.412) sözcüğünü, tekniğin psikocoğrafyacı uygulayıcı-
ları için ise dérive’i kullanacağım.8 

Dérive, sapma tekniği ile şehrin kullanım yoğunluğu olmayan 
dar geçitleri, ara sokakları, bu sokakları birbirine bağlayan ve yal-
nızca bölge sakinlerince bilinip kullanılan taş merdivenleri, bahçe-
leri vs. kullanmış, böylece arabalar esas alınarak inşa edilen modern 
kentin insanı esir eden, hızlı ulaşım olanaklarıyla şehrin akışını yön-
lendiren istikametlerinden, ana caddelerinden kurtulma olanağı ya-
kalamıştır. Görüldüğü gibi dérive’in “sapma” eylemi, hem burjuvazi 
ve değerlerine karşı geliştirdikleri politik duruşlarını ifade etmekte 
hem de gündelik yaşam koşuşturmacasında sürekli bir noktadan di-
ğerine yapılan rutin gelgitlerden bir kopmayı temsil etmektedir.9 

7 Bkz. Debord, “Theory of Dérive” s. 1.
8 Dérive’e bir Türkçe karşılık bulmanın terimi tarihsel ve coğrafi bağlamlarından kopara-
cağı düşüncesindeyim. Dérive de  Flanéur gibi özel birini, bir kimliği, hayat karşısında bir 
tutumu temsil etmesi nedeniyle olduğu gibi bırakılmalıdır. Nitekim “Theory of Dérive”in 
İngilizceye çeviren Ken Knabb, dérive sözcüğünü çevirmeden kullanmış ve “sürüklenmek, 
akmak, akışa kapılmak, gayesizce dolaşmak” anlamlarına gelen drifting sözcüğüyle açıkla-
mıştır (bkz. Debord 1). 
9 Durumcular bir başka “sapma” teriminden daha söz eder: Détournement, sapma, yön 
değiştirme, bozma, bükme, amaç dışı kullanma, kötüye kullanma, suistimal, korsanlık, si-
lahlı soygun, ya da bir şeyin normal seyri ve amacından saptırmak anlamında ancak daha 
çok avangard ve Dadaist sanatsal pratikler için kullanılan bir sözcüktür. Örneğin Marcel 
Ducamp’ın bıyıklı Mona Lisa’sı, Debord tarafından bir détournement örneği olarak gösteri-
lir (Debord “A User’s Guide to Détournement” 1956a, s. 1)
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Sapma yöntemini uygulamanın koşulu yürümektir. Dérive yü-
rümeye, kenti adımlayarak deneyimlemeye önem verir. (Bunun en 
göze çarpan örneği havaalanı gibi çok uzak mesafelere bile yürüye-
rek gittiği bilinen Umbrella’nın psikocoğrafyacı yazarı Will Self ’tir). 
Örneğin Durumculara yakınlığı ile bilinen ünlü kent düşünürü 
Henri Lefebvre, La production de l’espace (1974) (Uzamın Üretimi) 
adlı önemli eserinde, trafikten uzak meydanların birer buluşma, 
toplumsallaşma yeriyken kavşağa dönüştürülmesini eleştirir. Böyle-
ce yayalar kovulmuş, mekân yalnızca arabalar tarafından kat edilen 
ve buluşma yeri özelliğini yitiren bir yere dönüşmüştür. Bunun so-
nucu kentin değer kaybetmesi ve mekânın sakatlanmasıdır. Nitekim 
bir yerin arabayla kat edilmesi, mekânın yalnızca görme duyusuyla 
sınırlı ama diğer duyulara kapalı bir şekilde algılanmasına yol açar. 
Sürücü bakar ve yalnızca işine yarayanı, yani tabelaları, önünde-
ki arabaları ya da trafik lambalarını görür: Güzergâhında hızla ve 
mekanik bir şekilde ilerlerken mekân artık tabelalara, sinyallere in-
dirgenmiş, kısaca “soyutlanmış” olur. Kentin gerçek görünümü, do-
kusu, kokusu, sesleri, basit ve kolay anlaşılan/görülen işaret ve 
enformasyon ağı ya da simülarkı içerisinde kaybolur (s.313).

Günümüzde Psikocoğrafya
Flâneur ile dérive arasındaki fark, birinin Walter Benjamin’in 

benzetmesiyle bir “dedektif ” gibi gözlemci (“kalabalığın dedekti-
fi”) (s.145), diğerinin ise yaşamı ve kenti daha yaşanır bir yer haline 
getirmek üzere harekete geçen devrimci özelliğidir. İkisi arasındaki 
bu fark, temelde modernizm ve sanayileşmenin başlangıcı ile in-
san üzerindeki yıkıcı sonuçlarının hissedildiği zamanlar arasındaki 
mesafeden kaynaklanır. Baudelaire’in bohem flâneur’ü, zamanla bir 
kent devrimcisine dönüşmüştür. Ancak her ikisi de temelde kent ve 
kentin insan üzerindeki deneyimi üzerine odaklanır.

Baudelaire’den yaklaşık yüz yıl sonra tekrar ortaya çıkan kent 
gezgininin flâneur’ün muhalif kişiliğinin ötesinde dérive’e yüklenen 
politik bir misyonu vardır: Kenti ve insanların yaşantısını değiştir-
mek. Ancak 1970’lerde Durumcu Hareket’in gözden düştüğünü, 
öne sürdükleri “psikocoğrafya”nın ise günümüzde daha başka bir 
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boyut kazandığını görüyoruz. Çağdaş psikocoğrafya, şehri yöneten-
lerin başarısızlığına karşı bir duruş sergileyerek muhalif, politik tu-
tumunu korumakla birlikte, Arthur Rimbaud’nun meşhur “Yaşamı 
değiştirmeliyiz!” (Il faut changer la vie) sözüyle özetlenebilecek dev-
rimci eğilimle şehri dönüştürmek gibi bir gayret içerisinde değildir. 
Londra üzerine belgesel filmler çeken Patrick Keiller 1990’lardaki 
bu psikocoğrafi dirilişin, Durumcuların siyasi kaygı ve yükümlülük-
lerini içermediğini, daha çok kendine dönük olduğunu öne sürer: 
Çağdaş psikocoğrafyacılar, “[k]endi çevrelerini değiştirmeye çalış-
mak yerine deneyim ve bu deneyimin kaydedilmesi” (Keiller’den 
alıntılayan Coverley, 2011, s.116) ile ilgilenmektedir. Ancak kaydet-
me (ya da anlatma) işleminde görünenin olduğu gibi kabul edilmesi 
değil, muhalif bir tutum söz konusudur. Nitekim Keiller’ın London 
(1994) ya da Robinson in Space (1997) gibi filmleri, muhafazakar ik-
tidarın (Thatcher Dönemi) yanlış kararları altında çehresi değişen 
Londra’nın eleştirel bir kaydı niteliğindedir. Merlin Coverley’e göre 
(2011) günümüzde psikocoğrafya, edebiyat, mimari, film gibi alan-
larda kendini sergileme olanağı bulur. Şehir, semt, mahalle yaşantı-
larını romanlarının konusu haline getiren, gelenekleri ya da bölge 
insanları arasındaki ilişkileri mekânın bir ürünü şeklinde anlatan 
yazarlar psikocoğrafya terimi ortaya atılmadan önce de vardır an-
cak Coverley, Peter Ackroyd ve özellikle de Iain Sinclair’in Londra 
üzerine romanlarını doğrudan psikocoğrafi ürünler olarak gösterir 
(s. 95-109).10 

Ancak psikocoğrafya yazını içerisinde en önemli yer, kuşkusuz 
The Rings of Saturn (1995) ve Austerlitz (2001) adlı kitapların yazarı 
Winfried G. Sebald’a aittir.

Sonuç olarak çağdaş psikocoğrafyanın amacı, çevreye ilişkin 
duyarlılığı arttırmak, kent ile insan arasındaki ilişkilerin farkına va-
rarak bu deneyimlerin bireysel anlatılarla yeniden kurulduğu çalış-
malar üretmektir. Dolayısıyla film, anı, gezi yazısı, roman, resim gibi 
anlatılarla, yeni psikocoğrafi yaklaşım, bakışı sokaklardan, sokağın 
temsiline çevirir. Nitekim sokağın temsili, kent ile kurulan ilişkinin 

10 Andre Breton (Nadja), Louis Aragon (Paris Köylüsü), J. G. Ballard (Gökdelen, Çarpışma), 
Steward Home (The Assault on Culture: Utopian currents from Lettrisme to Class War), Will 
Self (Psychogeography) gibi yazarlar, günümüz psikocoğrafyanın öncüleri sayılır (Coverly). 
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bir ifşasıdır. Bu noktada psikocoğrafi bir metnin nasıl kurulacağı, 
anlatının içeriği ve söylem kriterleri önem kazanmaktadır.

İstanbul: Hatıralar ve Şehir
Orhan Pamuk’un 2003 tarihinde basılmış İstanbul: Hatıralar ve 

Şehir adlı kitabı, genel olarak Osmanlı başkentinin geçirdiği deği-
şimleri, tarihindeki önemli olayları, Cumhuriyet döneminde Batılı-
laşma ve modernleşmenin kent üzerindeki etkisini anlatır. Bu anla-
tıda kent, yalnızca fiziki yapısıyla, yani bir manzara olarak belirmez. 
İstanbul gezginlerinin kitapları, geçmişte şehrin gündelik hayatına 
dair anlatılanlar, meydana gelen ilginç olaylar, halk arasında anla-
tılan yerel hikâyeler, resimler, siyah-beyaz fotoğraflar ile kısaca söz 
ve görüntü ile beslenen bütünlüklü bir İstanbul imgesine dönüşür.

Ama metnin, kent anlatımıyla iç içe giren bir katmanı daha 
vardır. Şehrin dış görünümü ya da geçirdiği değişimler, Pamuk’un 
doğumu, çocukluğu ve gençlik yıllarındaki kendi yaşantısı ile bir 
örüntü halinde sunulmaktadır. Bu açıdan şehir, otobiyografik bir 
anlatımın sahnesi, hatta geçmişe bakışın bir aracı olarak işlev gör-
menin ötesinde ona bakan kişinin kendisi ve geçmişi ile kurduğu bir 
analoji özelliği kazanır. Çünkü tarihi, coğrafi ve mimari özellikleriy-
le şehir, kişinin olgunlaşma sürecindeki yaşantılarıyla iç içe geçmiş-
tir. Yazarın belleği, hem bireysel geçmişe hem de şehrin geçmişine 
yönelmiştir; kendini şehir, şehri de kendi kişisel geçmişi üzerinden 
anlatır. Böylece kişisel deneyim ve gözlemlerle alımlanan mekân/şe-
hir, anlatının olanaklarıyla yeniden inşa edilmiş olur. “Tarihle yıkın-
tıların, yıkıntılarla hayatın, hayatla tarihin bu özel iç içe geçişi” (Pa-
muk, 2006, s. 326) doğrultusunda (şehri keşfetmek üzere sokaklarda 
yürüyen ve ressam olma hayalleri kuran) genç Orhan’ın yaşantısı, 
deneyimleri, bu sözleri yazan olgun yazar tarafından şehrin geçmi-
şiyle birlikte sunulur.11 Genç Orhan, nasıl ara sokakların yıkık dökük 

11 Söz konusu kitaba yönelik anlatıbilimsel bir ayrım için bkz. Nüket Esen: 265-272. Esen, 
anlatı boyunca sesini duyduğumuz olgun yazarı “anlatan ses” (voice), onun anlatısında 
İstanbul’u gören gözün (“odaklanıcı”, focalizator) genç Orhan olduğunu söyler. Anlatıcı ya-
zar, geçmişteki genç halinin İstanbul deneyimlerini, onun gözünden, ama yer yer beliren 
şimdiki bilinci ve sözleriyle bize anlatmaktadır. 
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cumbalı ahşap evleri arasında şehrin ruhunu arıyor, amaçsızca yü-
rüyüşlerinde kendini kaybetmeyi ya da bir “ikinci dünya” olarak ona 
kaçmayı seviyorsa, 2000’li yıllarda geçmiş yaşantısına dönüp eski 
Orhan’ı (anlatarak) anlamaya çalışan yazar Orhan Pamuk da benzer 
şekilde bir yolculuğa çıkmakta, kentin ve kendinin, tarihin ve belle-
ğin yollarında yürümektedir. Dolayısıyla farklı zamanlarda görülen 
her iki Orhan’ı da bir tür flâneur tavrıyla kendini, kenti ve yaşamı 
keşfetme yolculuğuna çıkmış olarak düşleyebilir, kitabı, psikocoğ-
rafya perspektifiyle değerlendirebiliriz.

Öncelikle kenti flâneur edasıyla adımlayan gencin ve onu anla-
tan yazar Orhan Pamuk’un kimliklerinin kurucu öğelerini belirle-
mekte fayda var. Biri gören ve deneyimleyen, diğeri de anlatan ve ku-
ran özneler onlar. Genç olanı (anlatının odaklandığı kişi) geleceğini 
kurmak, olgun olan (anlatıcı) ise geçmişini kurgulamak derdindedir. 
Buradan yola çıkarak şehri deneyimleyen kişinin (gören göz), aslın-
da çoğunlukla geleceğe baktığını (ileride ressam olacaktır, şu gördü-
ğü ahşap yapıyı eve dönünce nasıl çizmelidir…), anlatanın ise onu 
kurgulamak, düzenlemek üzere geçmişe yöneldiğini söyleyebiliriz. 
Nitekim biri ressam olma hayalinde, kendini annesine (ve topluma) 
bir sanatçı olarak kabul ettirme çabası içerisindeyken, diğeri meşhur 
bir yazar olmuştur bile. Bu iki kişi, farklı zaman ve uzamlarda bulun-
maktadır. Biri geçmişte (bellekte) ve kitabın sayfalarında hareket et-
mekte, diğeri ise “söylem zamanı”nın şimdisinde masasının başında-
dır. Tüm bu farklı zaman, mekân ve tutumlara karşın iki Orhan’ın da 
baktığı yer ortaktır: İstanbul. Şehri; yaşları, deneyimleri ve ilgileri-
nin doğrultusunda farklı algılayabilir, değişik aracılarla (resim, yazı) 
temsil edebilirler. Ama her ikisinin ilgisi İstanbul’a yönelmiştir ve 
şehir, tüm imgeleri, çağrışımlarıyla anlatının ve yaşamın merkezin-
deki yerini alır. İstanbul, bir sanatçının şehre bakışının serüvenidir.

Önce babaannesinin “müze ev”inde eski mobilyalar arasında, 
ardından şehrin sokakları, meydanlarında, şehre ilişkin kitapların 
satırlarında, resimlerde ve geçmişinde gezinen, hayaller kuran genç 
Orhan’ı, “ipsiz sapsız” bir flâneur olarak düşünmek yanlış olmaz: “[S]
okaklardaki gezintim sırasında gerçek bir amaçsızın, bir aylağın, bir 
serserinin görebileceği şeylere takılırdım” (Pamuk, s.283). Ancak her 
iki Orhan’ı (gören ve yazan) dérive ile ilişkilendirmek doğru olmaz. 
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Nitekim dérive’in hareketi, sıradan yürüyüşten, klasik yolculuktan 
ya da basit bir kent gezintisinden oldukça farklı bir eylem niteliği 
taşır. Onun “oyuncu-yapılandırıcı davranışı ve psikocoğrafi etkile-
rin farkında oluşu”(Debord, 1956b, s.1), diğer kent gezginlerinden 
ayırt edici özelliğidir. Dérive’in bilinçli bir şekilde duygulanım not-
ları tutarak kenti keşfetme ve dönüştürme amacı düşünüldüğünde 
Orhan’ın gezintilerinin bu yönde gelişmediği açıktır. Öte yandan 
dérive’in uyguladığı “sapma” yöntemi, hem İstanbul anlatısının ku-
ruluşunu hem de içerik boyutunu belirleyen önemli bir öğedir. 

Anlatı kişisi genç Orhan’ın, sokaktan sokağa, caddelerden ara 
yollara, tarihi bölgelerden yoksul mahallelere yaptığı yürüyüş(ler), 
bir tür ana istikametlerden sapma, gündelik rutinden kurtulma, tra-
fiğe boğulmuş ana caddelerden ya da gezinti yerlerinden uzaklaşma 
niteliği gösterir. Benzer bir işlem, metnin kurucusu Orhan Pamuk 
için de geçerlidir. Sadece otobiyografik bir anlatı değil, kent ile kendi 
arasında, geçmiş ile şimdi arasında, anlatılar, resimler kentin farklı 
temsilleri arasında gelip giden, dolaşan bir yazarı görüyoruz. Dola-
yısıyla hem anlatı kişisinin hem de anlatıcının (ve yazarın) dérive’in 
bire bir özelliklerini taşımasalar da onun “sapma” yöntemini farklı 
bir düzleme taşıdıkları, “sapma”yı yazıya ve anlatılanlara uyguladık-
ları açıktır. 

Yürümenin Anlatısal Kuruluşu ve İki Farklı İstanbul 
Anlatısı
Psikocoğrafyanın çeşitli özelliklerinin anlatıya nasıl yansıtıla-

cağı, yalnızca içerik düzeyinde değil söylem düzeyinde de tartışıl-
malıdır. Bu doğrultuda bir psikocoğrafi okuma, onun diğer mekân 
analizlerinden ayırt edici özelliğini ve önemini ortaya çıkarır. Hem 
kentin deneyimlenmesinde hem de metnin kuruluşunda önemli rol 
oynayan kilit kavramlardan biri yürümek ise diğeri de izlemektir. Bu 
kavramlar açısından iki ayrı İstanbul anlatısının arasındaki farkla-
rın değerlendirilmesi, psikocoğrafi bir metnin kuruluşu açısından 
önemli ipuçları taşır. 

Yürümek, amaçsızca sokaklarda, caddelerde gezinmek, bir 
yerden bir yere gitmek, Pamuk’un anlatısı boyunca sürer. Öyle ki 
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İstanbul’a bir yürüyüşün kitabıdır denebilir. İşte bu noktada kitap, 
bir diğer İstanbul anlatısından, Tanpınar’ın (1946) “İstanbul” adlı 
denemesinden ayrılır. Tanpınar yoğun bir izlenimcilikle çizdiği 
İstanbul’u anlatırken adeta onun bir haritasını çıkartır. Günün saat-
leriyle, bölge bölge görünümü değişen İstanbul manzaralarından ve 
onun bizim üzerimizdeki etkilerinden bahseder:

[S]aatlerin manzarası gibi insanların çalışma şekli ve tembellikleri, 
düşünce ve yeisleri de bu yerlerde birbirinden başkadır. Beyoğlu ham-
lesi yarı yolda kalmış Paris taklidiyle hayatımızın yoksulluğunu hatır-
latırken; İstanbul, Üsküdar semtleri kendisine yetebilen bir değerler 
dünyasının son mirasiyle, biz farkında olmadan içimizde bir ruh dün-
yası kurar, hülyalarımız, isteklerimiz değişir. Boğaziçi’nde, Üsküdar’da, 
İstanbul’da, Süleymaniye veya Hisarların karşısında, Vaniköy iskele-
sinde veya Emirgân kahvesinde  sık sık başka insanlar oluruz. (s.183) 

Tanpınar bir cümlede farklı bölge isimlerini, çeşitli semt adla-
rını kullanabilir ya da akıp giden zamanın görünümlerini yoğun bir 
edebi dille gözler önüne serebilir. Ancak anlatısında zaman değişse, 
hatta sözü edilen mekânlar farklılaşsa dahi manzaraya bakan gözün 
hareketsizliği sezilir. Anlatıcı belirli bir noktadan, içeriden ya da dı-
şarıdan, yakından ya da uzaktan izler, hisseder, duygulanır ve düşü-
nür. Panoramik bir bakıştır bu; manzaraya dahil olmayan, genellikle 
onu belirli bir mesafeden seyreden bir göz: “Çamlıca ile Üsküdar 
tepeleri, Küçük Çamlıca[’]nın geniş, rüzgârlı balkonu, Eyüp sırtları 
gözümüzün önüne gündelik ekmeğimiz olan bir manzarayı başka 
kıyafetlerde yayarlar” (s.207). 

Tanpınar’ın mekân ile ilişkisi ve bu ilişkinin anlatımı mesafe 
üzerine kuruludur. Sokak satıcılarının nağmeleri, mahallenin ken-
dine özgü kokusu, renkleri, şehrin duyusal özellikleri bu panoramik 
bakıştan nasibini alır. Bunun nedeni, Tanpınar’da hareket eden özne-
yi (bir kaç yer dışında) görmüyor oluşumuzdur. Çünkü aynı panora-
mik bakış, “ben” değil, “biz” anlatısının kurulmasına neden olmak-
tadır. Nitekim bireysel anlatı kurması beklenen çocukluk anılarının 
bile geçmiş “biz”den şimdiki “biz”e doğru bir seyir izlediği görülür: 
“Çocukluğumda, İstanbul’un hemen her evinde...” (s.193). Bu an-
latım şekline, psikocoğrafya perspektifiyle baktığımızda durağan, 
“haritalandırılmış yer” ile karşılaşırız. De Certeau (1984), anlatıda 
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yer (place) ve uzamı (space) birbirinden ayırır. Yer durağan bir yer-
dir, “konumların anlık olarak oluşturdukları bir konfigürasyondur. 
Uzam ise hareketliliklerle belirlenen, uygulanan ve her hareketle ye-
niden üretilen bir yerdir” (s.117). Örneğin bir sokak, binaları, kaldı-
rımları vs. bir yerken onun üzerinde yürüyenler tarafından bir uza-
ma dönüştürülür. De Certeau, bir yerin anlatımında iki ayrı betim 
türünden söz eder: “haritalandırma” ve “parkur”. Haritalandırmada 
“şurada şu var, burada bu var” şeklinde bir betim söz konusuyken 
parkurda “sağa dönüyorsunuz, orada karşınıza şu çıkacak, buradan 
devam edip o yöne doğru ilerlediğinizde şunu göreceksiniz” şeklin-
de bir söz edimi (speech act)  söz konusudur (s.119-120). Bu açıdan 
değerlendirildiğinde Tanpınar’ın İstanbul betimi, durağan ve kıpırtı-
sız bir yer, yani bir haritadır.

Kojin Karatani, Derinliğin Keşfi adlı kitabında Doğu’nun, man-
zarayı geç bir dönemde ve Batı’dan farklı olarak ruhsal derinlikle 
birlikte keşfettiğini öne sürer. Batı’nın gözü, manzarayı, mesafeleri, 
uzunlukları, nesneleri ölçüp biçmeye yönelmiştir; dilinde manzarayı 
rakamsal olarak ifade edebileceği normatif gereçler bulunmamak-
tadır. Batıda manzara, kat edilmek üzere, ele geçirilecek bir alanken 
Doğu’da mistik bir derinliğe, ölçülüp biçilemez, us dışı bir görünü-
me sahiptir. Dolayısıyla Doğu’da mekân, akıl ve duyular ile değil, ruh 
üzerindeki etkisi ile, yani “içsel kişi”nin (inner man) sezgileri yoluyla 
algılanır (s. 40). Bu “içsel kişi”, dünyayı “sabit bir bakış açısına sahip 
bir kimse”(s.36) olarak görmez. Çünkü öznelliği üreten aygıt olan 
geometrik perspektif algısından daha farklı bir algılama türü geliş-
tirmiştir. 

Bu doğrultuda iki ayrı İstanbul anlatısına döndüğümüzde her 
iki kitap arasındaki yarım yüzyıl ve iki yazar arasındaki kültürel fark-
lılıklar göz çarpar. Tanpınar, yazısında Doğu kültürüne ve tasavvufi 
geleneğe özgü bir derinlikle manzarayı temaşa ile tecrübe etmiştir. 
Gelenekten gelen derin düşünmenin, derin hislerin mekânıdır onun 
için İstanbul, tek kişinin okuduğu değil, topluca söylenen şiirin gü-
zeli, bir içe bakış merceğidir.

Oysa Pamuk’un İstanbul’unda şehrin kendisi kadar onun içinde 
sürekli hareket eden, sokakları kat eden özneyi izleriz. Bu E.A.Poe’nun 
“Kalabalıkların Adamı” ya da André Breton’un Nadja’sında olduğu 
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gibi kentte bir kovalamaca öyküsü değildir; çocuk ve genç adam ola-
rak bireyin ya da sanatçının genç hâlinin İstanbul’un sokaklarında 
sürekli dolaşmasını anlatan bir otobiyografidir.12 Bir başka şekilde 
söyleyecek olursak yazarın gençliğini sokaklarda hayal edişi, kuruşu, 
arayışının hikâyesidir bu. Dolayısıyla Pamuk, İstanbul’u devingen 
bir uzam olarak, öznel yürüyüşçünün hareketiyle yeniden kurulan 
bir anlatı uzamı olarak izlememize olanak tanır. Tanpınar’da görme/
hissetme, Pamuk’ta yapma-etme baskındır: Şehir, Tanpınar’da duygu 
ve izlenimlerden oluşan bir haritayken Pamuk’ta hareketle (“söz edi-
miyle”) yeniden kurulan bir uzam, bir parkurdur. Tanpınar yerlerin 
düzeni, sıralanışı bilgisini içeren görmenin aktarımına odaklanmış-
ken, Pamuk’ta eylemin uzamsallaştırılması anlamına gelen gitmek, 
kat etmek, yol almak deneyiminin yani uzamsal pratiğin kendisine 
yönelik bir eğilim söz konusudur. Tüm bu özellikler, Pamuk’un İs-
tanbul anlatısını, psikocoğrafi bir incelemeye daha yatkın kılar. 

Nostalji: Palimpsest ya da “Gözenekli Kent” İstanbul
“Artık var olmayan veya hiç var olmamış bir eve duyulan öz-

lem...bir yitirme ve yer değiştirme duygusu”(s.14). Edebiyatçı, ro-
man yazarı Svetlana Boym, Nostaljinin Geleceği (2009), adlı kitabın-
da nostos (eve dönüş) ve algia (özlem) açılımına sahip nostalgia’yı 
böyle tanımlar. Ancak bu yalnızca yitirilen mekâna değil, geçen za-
mana yönelik de bir özlemdir: “İlk bakışta nostalji, bir mekân öz-
lemidir, ama aslında farklı bir zamana (çocukluk zamanımıza, rü-
yalarımızın yavaş ritmine) duyulan hasrettir. Daha geniş anlamda, 
nostalji, modern zaman fikrine, tarih ve ilerlemenin zamanına karşı 
bir isyandır” (s.16).

Bu tür nostalji, psikocoğrafyacı için temel duygulanım modu-
dur. Kent, değişen yaşam koşulları ve teknolojik gelişmeler, modern 
çağın barınma, ulaşım gibi ihtiyaçları, kapitalist tüketimin şişirilmiş 
arzuları içerisinde büyümekte, alışık olduğumuz, çocukluğumuzun, 
gençliğimizin geçtiği yerler hızla değişmektedir. Psikocoğrafyacıların 

12 Menteşe (2008) bu açıdan kitabı alt metin olarak J. Joyce’un Ulysses’iyle ilişkilendirir. 
Menteşe’ye göre bir diğer alt metin Tanpınar’ın “İstanbul”udur. Ancak Pamuk, onu parodi 
türünden bir saptırma olarak değil, diyalog amaçlı alt metin olarak kullanmıştır (s.333).
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atası kabul edilen flâneur’ün (ona sonradan yüklenen) muhalif tutu-
mu ve dérive’in isyanı, zamanın insanın aleyhine gerçekleşen bu hızlı 
gidişine yöneliktir. Tanpınar (1960), Paris’in hızla değişmesi karşında 
Baudelaire’in şu dizelerini hatırlatır: “Eski Paris artık yok, ne yazık, 
bir şehrin şekli bir fâninin kalbinden daha çabuk değişiyor” (s.186).

Ancak Pamuk’un Avrupa’nın büyük şehirlerinin sokaklarında 
ya da pasajlarında gezinen flâneur ve dérive’den ayrıldığı bir nok-
ta vardır. Paris ve İstanbul ne kadar farklıysa iki kentin gezginleri 
ve kent imgeleri arasında da o kadar fark vardır. Öncelikle Orhan 
Pamuk’un şehirde görüp hüzünlendikleriyle Paris ya da Londra’nın 
modernite ve aydınlanmacılık çizgisinde geliştirdiği geometrik, tek 
tipci ve işlevselci şehircilik anlayışıyla planladıkları arasında derin 
farklar vardır.13 Lefebvre’in “geometrik, fallusçu, optik soyut mekân” 
(s.285-287) olarak nitelendirdiği Batı kentleriyle, Doğu’nun kaotik, 
neredeyse organik diyebileceğimiz düzensizlik ve plansızlıkta bü-
yüyen şehirleri arasındaki farktır bu. Dolayısıyla Pamuk şehre ba-
karken, ne Paris’in şık pasajlarının insan sarrafı “dedektif ”ine ne de 
muhalif, devrimci kent kaşifine benzemektedir. Onun bakışına yön 
veren, güçlü bir nostalji duygusu ve buna eşlik eden hüzündür. Çün-
kü karşısında, Durumcuların asıl isyanlarının yöneldiği, modern 
ihtiyaçlarla yeniden inşa edilen kenti değil, bakımsızlık ve yoksul-
luktan yıllar yılı “eskimeye bırakılan” bir şehri, yanan, yok olan bir 
geçmişi görür. Dolayısıyla şehrin kendisi, Pamuk’un sıkça dile getir-
diği gibi içinde “hüzün” taşır. Pamuk, tüm bunları bir derivé isyanıy-
la değil, tıpkı şehrin insanın içine işlemiş olan kaderci bir hüzün ve 
izlenimcilikle anlatır. Pamuk’taki hüznü farklı kaynaklara bağlayabi-
liriz. 14 Ancak bu yazıda, hüznü, bizzat İstanbul’un içinde bulunduğu 
durumun (sosyo-ekonomik şartların ve fiziki görünümünün) bir 
sonucu olarak değerlendireceğim. 

13 Bkz. Haussman ya da Wright’ın kent planları, “şehrin ruhunu öldürmekle” suçlanan Le 
Corbusier’in mimari yapıları.
14 Hasan Bülent Kahraman, kitapta geçen hüznün Yahya Kemal ya da Tanpınar’dan farklı 
olarak belleğin nesne karşısında uyanmasıyla beliren Proustvari bir nostaljik duygu oldu-
ğunu öne sürer (2007, s.46-54). İstanbul: Hatıralar ve Şehir’i hüzün ve nostalji açısından 
değerlendiren bir başka çalışma için bkz. B. Helvacıoğlu “Melancholy and Hüzün in Orhan 
Pamuk’s Istanbul”. Bu yazıda Helvacıoğlu, Pamuk’taki hüznü, moderniteye ilişkin tarihsel 
durum, kültürel durum ve melankolinin estetik üretimi olmak üzere üç ana başlıkta inceler.
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Osmanlı’nın son dönemlerinde başlayan İstanbul’u modernleş-
tirme çabaları Batı’nın büyük kentlerinde olduğu gibi planlı ve bü-
tünlüklü bir proje doğrultusunda gerçekleşmese de tıpkı onlar gibi 
yerele karşı, merkezi bir dayatma niteliği taşıyordu. Çağlar Keyder, 
(2000) “Arka Plan” adlı yazısında bunu şöyle anlatır: İktidarın şehrin 
karanlık noktalarına nüfuz etme, her köşeyi ulusalcı-“aydınlatma” 
ilkesince yeniden yapılandırması, Cumhuriyet döneminde iki yönlü 
gerçekleşti: Bir yandan ulus-devlet doğrultusunda sürdürülen etnik 
arındırma (Varlık vergisi, İstanbul’a sonradan gelen gayrimüslim 
nüfusun zorunlu göçü, nihayet 6-7 Eylül olayları), diğer yandan Os-
manlı-İslam mirası olan yerelin yok edilmeye çalışılması. Dolayı-
sıyla bir yandan kozmopolit yapı, milliyetçilik gereğince silinmeye 
çalışılırken diğer yanda Osmanlı’dan kalan mimari eserler zaman 
içerisinde yıpranmaya terk edildi. Ayrıca mali kaynaklar İstanbul’un 
“modern” alternatifi Ankara’ya akıtılıyordu. Tüm bunların kentsel 
dokudaki her türlü fakirleşmeye etkisi çok büyük oldu. Daha sonra-
ları 1980’lerdeki liberal açılımla gelişen inşaat ve finans sektöründe-
ki canlılık, diğer yanda iç göçlerin artmasıyla yaygınlaşan gecekon-
dulaşma, belediyelerin küreselleşmeye yönelik ikircikli, istikrarsız 
tutumu gibi faktörlerden İstanbul’un kent imgesi olumsuz etkilendi 
(Keyder, 2000). 

İşte Tanpınar ve Pamuk’un Batılı kent gezginlerinden ayrıldı-
ğı temel nokta, doğa ve tarihin güzellikleriyle bezeli ancak yukarı-
da dile getirilen şartların ağırlığı altında ezilen İstanbul’un “zavallı, 
halsiz bir atlıkarınca”ya (Tanpınar, 1960, s.204) dönüşmesine duy-
dukları üzüntüdür. Dolayısıyla nostalji gerekçelerinin, Eyfel Kulesi 
karşısında dehşete kapılan Guy de Maupassant’dan farklı olması ka-
çınılmazdır.15

Okuldan, annesiyle olan kavgalarından ya da evin içindeki hu-
zursuzluktan kaçan çocuk (Orhan), şehrin kalabalığı arasına girer, 

15 Tanpınar ve Pamuk’un Batılı kent gezginlerinin nostaljilerinden ayrıldığı bir diğer nokta 
da geçmiş özlemlerinin temelini, yakın tarihteki derin kopukluğun şekillendirmiş olması-
dır. Boym (2009), nostaljik patlamaların özellikle devrimlerden sonra görüldüğüne dikkati 
çeker. Eski rejimler devrimi doğurmuştur ama “devrim de eski rejimi doğurmuş, onu şe-
killendirmiş, ona bir bitmişlik hissi ve yaldızlı bir hâle vermiştir. Bu yalnızca eski rejime ya 
da yıkılmış bir imparatorluğa değil, aynı zamanda geçmişin gerçekleşmemiş düşlerine ve 
eskiyen gelecek hayallere duyulan bir özlemdir” (17).
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sokaklarda kaybolmayı, kalabalığın onu yutmasını sever. Bu amaçsız 
gezintiler sırasında, tesadüfi sapaklar, daracık arka sokaklar, yıllar 
yılı yıkılan, yanan yalılar, konaklar, bakımsızlık, nem ve ilgisizlikten 
kararan ahşap evler arasında, pitoresk kenar mahallelerde, hüzünlü 
ve yoksul insanların yüzlerinde, vapurların şehre yayılan dumanla-
rında hep İstanbul’un o kendine özgü ruhunu arar:

Yıkık bir duvar, yasaklamalar yüzünden boşalmış ve bakımsız kalmış 
ahşap bir tekke binası, musluğu akmayan bir çeşme, artık üretim yap-
mayan seksen yıllık bir imalathane, milliyetçi baskılarla Rumlar, Er-
meniler, Yahudiler kovalandığı için boşalmış evler, kırık dökük yapılar, 
perspektife meydan okur gibi hepsi bir yana hafifçe yatmış…evler, ça-
tıları, cumbaları, pencere pervazları yamulmuş yapılar, oralarda yaşa-
yanlarda sağlamlık ve güzellik duygusu değil, yoksulluk, imkânsızlık, 
çaresizlik ve ihmal duygusu uyandırırlar (Pamuk, 2006, s.239).

Mekân, bizde uyandırdığı çağrışımla şimdide geçmişe uzanan 
bir gedik açar: “Zaman ve yer birleştiğinde yerin kendine göre bir 
atmosferi oluşur” (Coverley, 2011, s.11) Benzer düşünceye yazar, 
eleştirmen Peter Ackroyd’un başta İngiliz Müziği olmak üzere he-
men hemen tüm romanlarında rastlarız. Romanlarında gizemli, bi-
linmeyen kent mekânlarını kurgulayan (Hawksmoor), karanlık port-
reler çizen (Doktor Dee’nin Evi), şehrin gotik sembollerini kullanan, 
kentin yerel tarihini, mekânların hikâyelerini anlatan (London: The 
Biography) Ackroyd’a göre, şehir sonsuz ve sınırsızdır: “[Kent,] [s]
adece şimdiki zamanı değil, benzer şekilde yeniden ziyaret edilen 
geçmişi de gösteren döngüsel bir akış tarafından yönetilir” (aktaran 
Coverley, 2011, s.108). Bu atmosfer, bu akış, Tanpınar’ı şehrin görü-
nüm ve sesleriyle büyüler; geçip giden zamanla çehresi değişen İs-
tanbul onu hüzünlendirir, (elli sekiz yıl sonra) Pamuk’un İstanbul’u 
için ise büyüden çok hüzne karşılık gelir. 

Pamuk’un “hüzün” ile dile getirdiği İstanbul’unu, psikocoğ-
rafi temelde nasıl değerlendiririz? Eğer De Certeau ya da Ronald 
Barthes’ın öne sürdüğü şekilde kenti bir dil ya da söylem olarak oku-
yacak olsak, tıpkı diğer eski şehirler gibi İstanbul’un da Tanpınar’ın 
deyimiyle “bir gül gibi yaprak yaprak açılan” (s.184) söylemler ağı 
olduğundan söz edebiliriz. Bu söylemlerin eş zamanlı varlığı bir tür 
“kolaj” (Harvey, 2003) görünümü taşır. Boym (2009) ise bu yapının 



143

Psikocoğrafya ve Bir Şehir Gezgininin Anıları

monograf 2016/5

arkeolojik bağlamını vurgulayarak Barthes’ın “gözenekli şehir” nite-
lemesini kullanır (s.123-124). 

Şehrin eski ve yeni yapıları arasında art zamanlı bir ilişki varmış 
gibi görülse de yukarıda belirttiğim gibi mekân ya da şehir, şimdi ile 
geçmiş arasında diyalojik bir söyleme de açıktır. De Certeau (1984), 
şehrin metin gibi okunabilirliğinden yola çıkarak palimpsest imge-
sini mekân için kullanır. Eski bir metnin üzerine yazılmış yeni bir 
metin anlamına gelen palimpsest, kentin geçmiş zamanları ve şim-
dinin yapılarını bir arada bulundurması ya da geçmişin izlerinin bir 
şekilde mekâna tutunması dikkate alındığında psikocoğrafya için 
uygun bir terim olarak kabul edilebilir. Eski ve yeni arasındaki bu 
“sürerlik” ilişkisi, şehir karşısındaki duygularımızı yönlendirir. De 
Certeau (1984), Heidegger’in Dasein16 ile Freud’un fort-da17 terim-
leri arasında bir ilişki kurarak kentin palimpsest özelliğinin, bizde 
bir zamanlar orada bulunmuş olmaya dayalı bir eksiklik duygusuna, 
hüzne ya da hazza yol açtığını söyler.18 David Harvey (2003), post-
modern kent dokusunun “parça bölük” özelliğini anlatırken yine bu 
terimi kullanacaktır: “[G]eçmiş biçimler bir ‘palimpsest’te olduğu 
gibi üst üste yığılmıştır, günümüzün kullanımları… bunun üzerinde 
yer alan bir ‘kolaj’dır” (s.84). Psikocoğrafyacı Ivan Chtcheglov (ya da 
diğer adıyla Gilles Ivain) 1953’te “Formulary for a New Urbanism” 
[Yeni Bir Kentçilik için Reçete] adlı yazısında, mimarinin uzam-za-
mansal (spatio-temporal) deneyimine dayalı kentin palimpsest özel-
liğine şöyle dikkati çeker: 

Tüm kentler jeolojiktir; efsanelerinin tüm saygınlığını üzerinde ta-
şıyan hayaletlerle karşılaşmadan üç adım bile yürüyemezsiniz. Kent 
simgeleri bizi sürekli olarak geçmişe doğru çeken kasvetli bir manza-
ranın içinde yürümekteyiz. Yer değiştiren bazı melekler, ortadan kay-
bolan bazı perspektifler, boşluğun orijinal kavramını bir an için gör-

16 Dasein: “Orada-varlık”
17 Fort-Da: Anne bebek arasında oynanan “Ceee” oyunu (Kaybolan anne-bulunan anne)
18 “Hatırlanabilirlik, mekânda muhayyel olandır. Bu mekânda, ki o bir palimpsesttir, öznel-
lik, kendisini varoluş olarak yapılandıran ve “orada var” olan (Dasein) yoklukla ilişkilidir. 
Ancak...bu orada-olma (hâli), ancak uzamsal pratikler içinde rol oynar, bu da farklı bir şeye 
doğru bir çok açıdan göçmek anlamına gelir. Bu, nihayetinde, muhtelif metaforlarla, kesin 
ve özgün bir deneyimin tekrarı, yinelenebilirliği, bebeğin annenin bedeninden ayrılışı ola-
rak görülmelidir” (De Certeau 1984, s. 109).
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memize izin vermekte, ama bu görüntü parçalar halinde olmaktadır. 
Bu ancak sihirli yerlerde ve sürrealist yazılarda aranmalıdır: şatolar, 
sonsuz duvarlar, unutulmuş küçük barlar, devasa mağaralar, kumar-
hane aynaları (alıntılayan Coverley, 2011, s.70).

Pamuk, geçmişten kalan izlerin şimdiki fiziki görünümde ge-
dikler açtığı mimari yapısıyla “gözenekli şehir” İstanbul’u arşınlarken 
kentin palimpsest yapısını zamanda geri gidişle vurgular: “Haliç iske-
lesine açılan basamaklarını inerken sanki otuz yıl geriye, İstanbul’un 
dünyadan daha kopuk, daha yoksul ve daha hüzünlü olduğu günlere 
geri gitmiştim” (s.323). 

Yazar, kentsel dokunun parçalı görünümünün hızla yok olu-
şundan, şehrin tekdüzeliğe teslim oluşundan yakınır. Yeni binaların, 
modern, “ruhsuz” apartmanların yanı başında geçmişten gelen, do-
layısıyla bir hikâyesi olan, yani hayal kurmaya olanak tanıyan eski 
konutları ve bunların hızla yok olmaya başlamasını (konakların 
yanması) anlatır. Burada yanıp yok olan, yıkılıp yerine modern bi-
naların yapıldığı yerler yalnızca toplumun, mahallelinin ortak hafı-
zasının mirası değil, aynı zamanda İstanbul imgesinin yapı taşlarıdır. 

Bu ölen kültürün, batan imparatorluğun hüznü her yerdeydi. Batılılaş-
ma çabası, modernleşme isteğinden çok, yıkılan imparatorluktan ka-
lan keder verici, acıklı hatıralarla yüklü eşyalardan kurtulma telaşı gibi 
gelmiştir bana... Yerine güçlü kuvvetli yeni bir şey, Batılı ya da yerli, 
modern bir dünya kurulamadığı için bütün bu çaba daha çok geçmişi 
unutmaya yaradı; konakların yakılıp yıkılmasına, kültürün basitleşti-
rilip güdükleştirilmesine (s.19)

Tüm bunlardan yola çıkarak Pamuk’un hüznünü şehrin pa-
limpsest yapısının “sevilen, özlenen geçmiş” duygusuna yol açma-
sıyla ilişkilendirebiliriz. Ama burada “geçmiş” olan, bir zamanla-
rın zengin, görkemli varlığı değildir sadece. Şehrin bakımsız tarihi 
kalıntıları ve bu kalıntılar üzerinde şekillenen yeni, yoksul yaşam, 
Pamuk’a bu duyguyu yaşatsa da kitabın otobiyografik yapısı şehrin 
palimpsest imgesi ile kitabın yazarı arasında bir analoji kurmamızı 
sağlar. Mekân ve zamanın farklı anlarında dolaşan yazarın bilinci, 
okudukları, dinledikleri, fotoğraflar ve anılarıyla geçmişi yeniden 
kurgulamakta, yüzeyde, yani şimdide olan yapının görünen kısmı-
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nın altında, hafızanın derinlerinde gençlik hatıralarını şehirle birlik-
te bir anlatı malzemesine dönüştürmektedir. Bu noktada imgelenen 
“kent” ve “kendi” arasında bir analoji kurulduğu açıktır. Bir başka 
önemli nokta ise mekânda hissedilen geçmiş ile şimdi diyalojisi, ona 
bakan ve söz konusu bağı kuran kişinin de denkleme dahil olmasıyla 
bir triolojiye dönüşmektedir. Öyleyse geçmiş ve şimdinin döşeği İs-
tanbul, onu deneyimleyip anlatan özneden bağımsız düşünülemez. 
Şehrin yazıyla kurgulanıp yeniden yapılandırılması, bu işlem sürer-
ken aynı zamanda kendini anlatma, şehrin tükenişinde, zamanın 
hızla geçip gidişinde kendini bulma, modernitenin “kahraman/kur-
banı” flâneurün tutumuna denktir. Nitekim aynı şekilde dérive kente 
baktığında yalnızca karşısındaki manzarayı değil, ona bakan kendini 
de görür. O halde diyebiliriz ki Orhan Pamuk, bu kitabında tıpkı bir 
psikocoğrafyacı gibi kenti, kendiyle birlikte görmenin, kurmanın ve 
anlatmanın olanaklarını denemiştir.

İstanbul’da palimpsest yalnızca anlatıcının bir özne olarak kuru-
luşunu ya da kentin üst üste katlanan zamansal yapısını göstermez. 
Farklı kalemlerden çıkan İstanbul anlatıları da metnin palimpsest ya-
pısını gözler önüne serer: Fotoğraflar, siyah-beyaz filmler, Melling’in 
resimleri, Reşat Ekrem Koçu’nun İstanbul Ansiklopedisi, Ahmet Ra-
sim’in Şehir Mektupları, gazete yazıları, G. De Nerval’in Doğuya Yol-
culuk kitabı, T. Gautier’in Constantinopolis’i, Tanpınar’ın Huzur’u, 
Şinasi’nin, Yahya Kemal’in, Flaubert ve Andre Gide’in İstanbul anı-
ları; günlük gazetelerde İstanbul halkını “modernleştirme”ye çalışan 
yazılar, yerel hikâyeler, komşu dedikoduları, reklamlar, sokak ilanları, 
tabelalar, afiş yazıları... Tüm bunlar, bir İstanbul imgesinin kurulma-
sında fiziki görünüm (taş binalar, camiler, eski kâgir evler, yalılar, so-
kaklar, boğaz...) kadar önemlidir ve hem kentin hem de sakinlerin 
çeşitli seslerini duyurur. Böylece anlatı, bilinçli kurulan metinlerarası 
gönderimleriyle hem çok seslilik (dialojik söylem)19 içerir hem de tıp-
kı kentin kendisi ve anlatının kurduğu özne gibi iç içe geçmiş ya da al-
tından yeni yeni anlatıların çıktığı bir palimpsest metin20 haline gelir. 

19 Ancak bu dialojik söylemin metnin bağımsız sesleri arasında kurulduğunu söylemek el-
bette doğru olmaz. Bu sesler anlatıcıda, anlatının bütünlüklü yapısında ve nihayet İstanbul 
imgesi içerisinde birbirine temas etmeksizin alıcıda (okuyucuda) buluşur.  
20 Palimpsest’in anlatıbilimsel bir kavram olarak kullanımı için bkz. Gérard Genette (1982), 
Palimpsestes. La littérature au second degree.
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Sonuç
Psikocoğrafi bir okuma, kentin yazar, anlatıcı ve anlatı kişileri 

üzerindeki özel etkilerini inceleyen, gerek söz gerek içerik bağlamın-
da söz konusu etkilerin izlerini arayan bir okuma pratiğidir. Bu açı-
dan diğer mekân analizlerinden ayrılır. Burada mekâna bakan, onu 
izleyen ve anlatan özne, önem kazanır. Bir başka deyişle ilgi yalnızca 
kente, onun sorunlarına, biçimine, geçmişine ya da sakinlerine de-
ğil, aynı zamanda bunların nasıl aktarıldığına yöneliktir. Özne, şim-
di ile geçmiş arasında kentin palimpsest yapısı ile bağlantıyı kurması 
açısından mekân-zaman denkleminin önemli bir halkasıdır. Yazarın 
ve anlatının kent ile olan ilişkisi tamamen bireysel olmalı, ancak sos-
yolojik ve tarihsel bağlardan koparılmamalıdır. Dolayısıyla bir anla-
tının psikocoğrafi okuması, tarihsel ve toplumsal bağlamından ayrı-
lamayacak olan mekân-zaman-kişi ekseninde değerlendirilmelidir.

Orhan Pamuk’un temelde kendi kent deneyimlerini anlatmış 
olsa da, diğer yazarların ve gezginlerin İstanbul anlatılarına, filmle-
re, fotoğraflara ve resimlere de eserinde yer vermesi dikkat çekicidir. 
Ancak tüm bunları, yazarın beslendiği, kafasında kurduğu ve anlatı-
sını şekillendirdiği İstanbul imgesinin kuruluşundaki etkileriyle ele 
almak gerekir. Bir başka ifadeyle kitapta adı geçen farklı yaratıcılara 
ait tüm anlatılar, kendi başlarına İstanbul’u anlatan metinler olsalar 
dahi, bu kitabın içinde yer almış olmaları nedeniyle Pamuk’un kendi 
kent imgesini, kentle kurduğu ilişkiyi şekillendiren, inşa eden me-
tinler olma özelliğini taşırlar. 

Diğer yandan kitapta gerçekleştirilen farklı anlatılar üzerinden 
yapılan kent odaklı okumalar, mekân ve zaman içerisinde bir tür do-
laşma niteliği sergiler ve anlatının hareketli yapısını besler. Nitekim 
psikocoğrafi anlatının bir diğer özelliği, yürüme ediminin metinde 
sözel karşılıklarının bulunmasıdır. Söz konusu karşılık, yalnızca an-
latı kişisinin kentte yürüyüşünün anlatılması ile değil, bu yürüyüşle 
sürekli değişen hareketli bir manzaranın söylem düzeyinde ifadesi 
ile kurulur. Bir diğer deyişle anlatının söylem düzeyi, değişen görü-
nümlerin ya da turlama işleminin bir parkuru niteliğinde kurulma-
lıdır. Bu elbette duygusal ve tam anlamıyla bireysel bir parkurdur 
ve sürekli değişimlere, farklılıklara açık bir tür oyunu temsil eder. 
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Bu açıdan bakıldığında Pamuk’un İstanbul’u, Tanpınar’ın haritalan-
dıran “İstanbul” anlatısının aksine söylem açısından hareketli bir 
metin kurar. Değişen yalnızca manzaralar, manzara betimleri değil, 
şimdi ile geçmiş zamanlara ait hikâyelerin farklı yollar ve kalemler 
tarafından aktarılması, yorumlanmasıdır. Üstelik bunları gerçekleş-
tiren, geçmişte deneyimleyen, gören, resmeden Orhan ile hatırlayan, 
kuran, yazan Orhan arasında sürekli gidip gelen söylem farklılıkla-
rıdır. Bu açıdan İstanbul: Hatıralar ve Şehir, hem içerik hem de söy-
lem düzeyinde hareketli bir metindir. Çocukluktan gençliğe giden 
otobiyografik rotanın, bir yerinden İstanbul ile kesişen hareketli ve 
değişken pek çok yola açıldığı görülmektedir.

“Biz kentte bunaldık” diye başlar yazısına Ivan Chtcheglov 
(1953), “hiç Güneş Tapınağı yok artık!”(s.1). Moderniteyle sakat-
lanmış kentlerin insan üzerindeki yabancılaştırıcı, yıpratıcı etkisini 
inceleyen; arka sokaklarda, unutulmuş ara mekânlarda, yerel olanın 
tarihinde, mahalli efsane ve hikâyelerde kentin ruhunu arayan Psi-
kocoğrafya için nostalji önemli bir öğedir. 

Yukarıdaki gibi şakacı bir söyleme sahip olmasa da nostalji öğe-
si kendisini Pamuk’ta da gösterir. Yazar kitabın sonlarında, ilk aşkın-
dan ayrılmanın verdiği kederle şunları söyler: “İstanbul’u yıkıntıları, 
hüznü ve bir zamanlar sahip olduğu şeyleri kaybettiği için sevdiğimi 
yavaş yavaş anlıyordum”(329). Bu sözler, Benjamin’in ünlü deyi-
şi “[k]entlinin mutluluk kaynağı, ilk bakışta vurulmaktan çok, son 
bakışta âşık olmaktır”ı (2004, s.140) hatırlatan bir nostaljiyi içerir. 
Belki de bir psikocoğrafya anlatısının en temel özelliği, kente aşkla 
bir kez daha bakmaya çağırmasıdır.
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Öz
Bu makale, Adalet Ağaoğlu’nun 1976 yılında yayımlanan Fikrimin İnce Gülü baş-
lıklı ikinci romanını, İngiliz psikanalist D.W. Winnicott’ın geliştirdiği “geçiş nes-
nesi” kavramı açısından çözümlemeyi amaçlıyor. Winnicott’a göre bebekler için 
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nesnelerle oynayarak gerçeklik ile yanılsama arasında bir ara alan yaratır. Win-
nicott, bebeklerin bu evreyi atlatabilmeleri için bir iyi anne figürüne ihtiyaç duy-
duklarını belirtir. Eğer bu evrede böyle bir anne figürü yoksa bebekler ileride bu 
nesnelerle ilgili rahatsızlıklar geliştirebilir. Örneğin çocuğun oynadığı bir nesne 
bir fetişe dönüşebilir. Bu kuramsal çerçeve Ağaoğlu’nun bu romanının başkişisi 
olan Bayram’ın takıntıların anlaşılmasını sağlayabilir. Ağaoğlu, bu romanında, 
Bayram’ın otomobiline olan takıntısına odaklanır. Annesiz bir çocuk olarak bü-
yüyen Bayram otomobilini güzel bir kadın olarak görür ve ona sanki onun kocası 
ya da âşığıymış gibi davranır;  hatta ona karşı kaba ve cinsel içerikli bir dil kullanır. 
Bu dil onun bütün ruhsal bozukluklarının nedeni olan bir çocukluk travmasının 
su yüzüne çıktığını ima eden bir ipucu olabilir. 
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The Tattered Object, The Missing Identity: 
A Psychoanalytical Study on  

Fikrimin İnce Gülü

Abstract
This article aims to analyze Adalet Ağaoğlu’s second novel, Fikrimin İnce Gülü, 
released in 1976, from the perspective of the concept of “transitional object”, de-
veloped by the English psychoanalyst D.W.Winnicott. According to Winnicott, 
the first object for infants is their mother and they are not able to see themselves 
as separate individuals. They may, however, find a transitional object and gradu-
ally discover reality. A blanket, a teddy-bear or various other items of this sort 
may function as a transitional object. So the child creates an intermediary area 
between reality and illusion, playing with these objects. Winnicott holds that 
babies need to have good enough mothers in order to be able to go beyond this 
developmental stage. If such a figure is lacking in this period of their lives, they 
may later develop psychological disorders related to these objects. For instance, 
an object that the child plays with could become a fetish. This theoretical frame-
work may explain the fixations of Bayram, the protagonist in Ağaoğlu’s novel. In 
this work, Ağaoğlu focuses on the neurotic fixation of the protagonist on his car. 
Bayram, who grew up without a mother, sees his car as a beautiful woman and 
behaves as if he is its husband or lover; he also uses a brutish language against 
the car. This use of  language may be taken as a clue which unveils his childhood 
trauma that caused his psychological disorders. 

Keywords: Transitional object, overdetermination, regression, fixation, motor car.

Adalet Ağaoğlu’nun 1976 yılında yayımlanan Fikrimin İnce 
Gülü adlı romanı, Almanya’da bir otomobil fabrikasında işçi olarak 
çalışan Bayram’ın 1974 model Mercedes marka otomobiliyle köyü 
Ballıhisar’a dönüş yolculuğunu anlatır. Romanın ilk cümlelerinden 
itibaren metnin merkezinde Bayram’ın ya da başka bir karakterin 
değil, Mercedes’in olduğu görülmektedir. Bayram’ın otomobiline 
olan tutkusu hayatı kolaylaştıran bir nesneye sahip olmanın getirdiği 
mutluluğu aşmış; yaşamının yegâne anlamı hâline gelmiştir. Ağaoğ-
lu, Bayram’ın Mercedes’ine duyduğu bu saplantıyı romanın adına da 
bir mecaz olarak yansıtmıştır. Bayram’ın çocuk yaşlarından itibaren 
“fikrine takılan ince bir gül” vardır; ve bu gülün ne anlama geldiği-
ni anlamak için öncelikle onun niçin bir otomobille simgelendiği-
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ni keşfetmek gerekmektedir. Bayram neden bir otomobile takıntılı 
bir şekilde bağlanmıştır ya da niçin yaşamının ancak bu nesneyle 
anlamlı bir hâle geleceğini düşünmektedir? Öyle anlaşılıyor ki bu 
saplantı, Bayram’ın, Mercedes’ine baktığında, bilinçdışı olarak, bir 
otomobilden fazlasını hissediyor olmasından kaynaklanmaktadır. 
Çünkü bir nesnenin örtük anlamı, o nesneye yüklenmiş insani bir iş-
lev olabilir. Bu romanı anlamak da Bayram’ın Mercedes’ine yüklediği 
bu insani anlamın ne olduğunu keşfetmekle mümkün olabilir. Ro-
man incelendiğinde Bayram’ın Mercedes’ine karşı hissettiği bu derin 
bağlılığın travmatik bir çocukluk anısıyla bağlantılı olduğu anlaşı-
labilir. Ağaoğlu’nun metne titizlikle yerleştirdiği bu anı, romandaki 
otomobil takıntısının kilidini çözmek için bir anahtar işlevi görebilir. 
Saplantının travmatik bir çocukluk anısıyla ilişkili olması bu çalış-
manın yöntemini de belirlemiştir. Bu yüzden roman irdelenirken 
psikanaliz bir çerçeve olarak kullanılmış; Bayram’ın çocukluğundaki 
travmatik bir ânın neden olduğu nesne takıntısı D.W. Winnicott’ın 
“geçiş nesnesi” (transitional object)  kavramı aracılığıyla çözümlen-
miştir.

Fikrimin İnce Gülü üzerine yapılan önceki çalışmaların ağır-
lık merkezi, tarihsel dönüşümlerin hızlı olduğu, kapitalist sistemin 
toplumu hazırlıksız yakaladığı bir dönemin insanlar üzerindeki et-
kisidir. Henüz şehirleşmemiş bir toplumda kapitalist sistemin göz 
alıcı ve fetişleşmeye uygun nesneleri, özellikle köy insanının ken-
di muhitini aşma hırsıyla bu nesneleri tutkuyla arzulamasına ne-
den olmuştur. Aslına bakılırsa Ağaoğlu, 1981 yılında Fikrimin İnce 
Gülü’nün sakıncalı bulunup mahkeme kararıyla toplatılması üzerine 
yazdığı itiraz dilekçesinde romanının bu şekilde yorumlanmasına 
olanak tanıyan bir görüş bildirmişti. Bu dilekçede Ağaoğlu, roma-
nın Almanya’ya işçi olarak çalışmaya giden ve köyüne bir Mercedes 
alarak dönen Bayram’ın öyküsünü anlattığını ve amacının otomo-
bilin bir “fetiş nesnesi” hâline nasıl getirildiğini anlatmak olduğu-
nu belirtmişti (Ağaoğlu, 2000, s. 187). Onun bu görüşü romanının 
incelenmesinde etkili olmuş; araştırmacılar itilip kakılmış bir genç 
olan Bayram’ın Mercedes marka otomobili bir statü ve güç nesnesi 
olarak görüp ona karşı geliştirdiği saplantılı tutku üzerinde durmuş-
lardır. Başka bir ifadeyle, araştırmacılar, bu konuyu Türk toplumun 
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geçirdiği tarihsel dönüşümler bağlamında ele alıp Bayram karakte-
rinde somutlaşan davranış kalıbını kapitalist üretim biçiminin orta-
ya çıkardığı “yabancılaşma” (Narlı, 2002, s. 27) ve “meta fetişizmi” 
(İng. commodity fetishism) (Parla, 2003, 543) kavramları bağlamında 
değerlendirmişlerdir. Gerçekten de bu romanın çerçevesini oluştu-
ran ögelerden biri, Bayram’ın kendisini hor görüp itip kakanlardan 
intikam almak için köyüne bir statü nesnesiyle girip kırılan egosunu 
tamir etme çabasıdır (Parla, s. 543). Ancak roman irdelendiğinde 
farklı bir bakış açısı da geliştirilebilir. Bu bakış açısı şöyle formüle 
edilebilir: Bayram’ın kişiliği, kapitalist sistem içinde statü arayışını 
bir nesne fetişizmine dönüştüren bir karakterden ziyade, psikolojik 
açıdan ağır bir travmaya maruz kaldığı için doğru düşünüp davra-
namayan bir karaktere daha yakın görünmektedir. Eğer Bayram’ın 
davranışları sadece üstün görünme tutkusunu gösteriyor olsaydı, 
onun bir otomobile saplantılı bir şekilde bağlanması, kapitalist sis-
temde kendisini bir statü nesnesiyle var etmeye çalışan bir kişinin 
ruh hâline benzetilebilirdi. Oysa Bayram’ın otomobiliyle olan ilişkisi 
duygusal açıdan karmaşıktır ve psikolojik açıdan bakıldığında pato-
lojik belirtiler gösterir. Bayram, bu roman üzerine çalışan araştırma-
cıların da fark ettiği gibi, Mercedes’ini kişileştirir; bu otomobile san-
ki metresi ya da karısıymış gibi davranır; ve bir fetiş nesnesi olarak 
otomobil fikri onda hep cinsel çağrışımlar uyandırır (Narlı, 2002, s. 
24; Uğurlu, 2009, s. 1445; Güneş, 2012, s. 222). Öte yandan otomo-
biliyle kurduğu ilişkiye bakıldığında Bayram’ın davranışları ile dış 
dünya arasında bir uyumsuzluk sezilir; ve Bayram, iç dünyası ile dış 
dünya arasında açılan bu gedikten habersizdir. Bayram, insanları, 
otomobiliyle kurduğu saplantılı gönül bağını kabul etmeye zorlar; 
bu olmadığı zaman da öfkelenir. Böylelikle bir yanılsamaya hapsolur 
ve ruh hâli psikopatolojik bir tabloya dönüşür. Annesiz bir çocuk 
olarak büyüyen Bayram’ın bu durumu, sağlıklı bir çocukluk döne-
mi yaşamadığı için gerçeklik ilkesini içselleştirememiş bir yetişki-
nin durumuna benzemektedir. İlginç olan, Bayram’ın bu ruh hâline 
diğer karakterlerin de dikkat çekmiş olmasıdır. Onlar için Bayram, 
çocukluğundan bu yana bir “deloğlan”dır. Bu çalışmada toplumsal ve 
kültürel bağlama odaklanan bir yaklaşımdan çok Bayram’ın psiko-
lojik profiline yönelen bir yaklaşımın tercih edilmesi bu yüzdendir. 
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Çünkü Mercedes’in bir fetiş nesnesine dönüşmesi, Bayram’ın ruhsal 
gelişimi sırasında yaşadığı travmatik yaşantıların bir sonucudur. Bu 
travmatik ruh hâlinin oluşum sürecini ortaya çıkarmak için kulla-
nılacak kuramsal yaklaşımın ayrıntılarına geçmeden önce romanın 
kısa bir özetini vermek yerinde olabilir.

Bayram’ın yaşam öyküsü romanın kurgusu içinde, anlatıcının 
deyişiyle, hâzır ve nâzır bir böcek tarafından bilinir; okur bu yaşam 
öyküsünün ayrıntılarını hem Bayram’ın hem de anlatıcı böceğin ifa-
delerinden öğrenir. Bayram çocukluk günlerinde annesiz babasız 
kalır, amcası tarafından büyütülür, sığındığı akrabaları ve köy halkı 
tarafından hep itilir, kakılır. Askerlik yaptığı sırada da üstleri tara-
fından horlanır. Diyarbakır Siirt İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı’nda 
askerliğini yaptığı sırada bir cezaevi cipi kullanır, cipi haşin kullan-
dığı için dayak yer; siyasi suçluların dayak yediğini görür; hatta ne-
densiz bir biçimde kendisi de tutuklu bir Kürdü yumruklar. Bayram 
askere gitmeden önce bir minibüste yamak olarak çalışır. Bayram’ın 
tek tutkusu bir otomobil almaktır; ve bu nedenle para kazanmak zo-
rundadır. Ailenin ortak tarlasında hissesi olan Bayram, amcası razı 
gelmediği hâlde kendi hissesini satar ve bir benzin istasyonu kiralar. 
Benzin istasyonunu kiralamak için yanında çalıştığı minibüs şofö-
rünün tanıdığı olan Afyonlu bir tüccarın nüfuzunu kullanmıştır; an-
cak Bayram, kiraladığı istasyon güzergâhının kısa bir süre sonra yeni 
yapılan yolla birlikte işlevsizleşeceğinden habersizdir. Yol güzergâhı 
değişir, Bayram’ın umutları da suya düşer. Bayram askerden sonra 
Ankara’da, Temizel Oto Tamircisi’nde işe girer. Rıfat Usta’nın yanın-
da da hırpalanır, bir iş kazası sonucu yüzünü yakar ve yüzünde bir 
yanık izi kalır. Hastane masrafları yüzünden yine bir otomobil sahibi 
olamaz. 

Bayram ümidini yitirmek üzereyken köyden bir tanıdığı olan 
İbrahim, kendisine Almanya’ya gitmek üzere olduğunu bildirir. 
İbrahim, Almanya’ya gitme işlemlerini sağlık raporu dışında ta-
mamlamıştır. Bir otomobil alma tutkusu yeniden canlanan Bay-
ram, İbrahim’e yardım etme bahanesiyle sağlık raporunu almaya 
gider; kendisine verilen sağlam raporu almak yerine, laboranta 
rüşvet vererek bir çürük raporu hazırlatır. Hazırlattığı çürük rapo-
ruyla İbrahim’i Almanya yolunda devre dışı bırakmış olan Bayram, 
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İbrahim’in sırasını kapar, Almanya’ya gider ve BMW otomobil fab-
rikasında işçi olarak çalışmaya başlar. Bayram BMW fabrikasında 
da talihsiz olaylarla karşılaşır. Örneğin serçe parmağını makineye 
kaptırır; ama yılmaz, çalışır ve bir lüks otomobil sahibi olmayı ba-
şarır. Bayram’ın Türkiye’de bıraktığı bir de sevgilisi vardır: Kezban. 
Köy ortamında Bayram’la Kezban ileride karı koca olmaları gereken, 
adları birbiriyle anılan, birbirlerine yakıştırılan bir çift olmuşlardır. 
Ancak Kezban da tıpkı Bayram gibi yoksul bir ailenin çocuğudur. 
Buna karşın Kezban, Bayram’ı her koşulda kabul etmeye razıdır. Köy 
halkı her ikisiyle de alay eder. Çünkü onlara göre iki çıplak ancak bir 
hamama yaraşır ve Bayram’ın içmeye ayranı bile yoktur. Bayram’ın 
Ankara’ya gidişinin ardından Kezban ve ailesi de Ankara’ya gelmiş-
tir. Kezban’ın ısrarlarına karşın Bayram, otomobilsiz bir yaşamı iste-
mez; Kezban’ı bırakıp Almanya’ya gider. Bayram yol boyunca, geri 
döndüğünde Kezban’ı kendisini bekliyor durumda bulacağını hayal 
eder. Ancak Kezban’ın bekleyişi, Bayram’ın İbrahim için bir çürük 
raporu hazırlattığını öğrenmesi ile çoktan son bulmuştur. O sıralar 
bir bankada temizlikçi olarak çalışan Kezban’ın yanına, aldatılan, 
sırası alınan İbrahim gelip Bayram’ın kendisine yaptıklarını anlatır. 
Bayram’ın tavırlarından bunalan Kezban bu son olayı da duyunca 
bankanın ortasında hayata küfürler yağdırmaya başlar ve bu yüzden 
işten atılır. Kezban, Bayram’la birlikte dinledikleri “Fikrimin İnce 
Gülü” şarkısının olduğu bir plağı sitem edercesine Bayram’a gönde-
rir ve sonunda bir balıkçıyla evlenir.

Geçiş Nesnesi ve “Yanılsamanın Özü”
Cansız nesnelere olan aşırı bağlılık hem günlük yaşamda hem de 

edebiyatta görülür. İnsanoğlunun nesnelere olan ilgisi çeşitli açılar-
dan yorumlanabilir ama psikanalistler bu ilgiyi kişiliğin olgunlaşma 
sürecinin bir parçası olarak görmektedir. Konuya böyle bakıldığında 
nesnelerin kendilerinden çok onlara yüklenen anlam ve işlev önem 
kazanır. İngiliz psikanalist D. W. Winnicott bebeklikten itibaren 
başlayan nesne kullanımına yönelik kapsamlı bir kuram geliştirmiş-
tir. Bu kurama göre nesnelere verilen anlam insanoğlunun kültürel 
hayata adım atmasında hayati bir öneme sahiptir. Bu nedenle yaşa-
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mımın ileriki safhalarında da nesnelere yönelik ilgide hep bir parça 
simgeleştirme bulunur. Winnicott’ın çocukların nesne kullanımını 
irdelemeye başlamadan önce teolojiden ve edebiyattan örnekler ver-
mesi de bu yüzdendir. Örneğin ekmeğin İsa’nın bedenini, şarabın 
ise kanını simgelemesi insanoğlunun, kökleri bebekliğine kadar gi-
den, bir şeyin yerine başka şeyi koyma ya da bir nesneye insana özgü 
bir anlam yükleme becerisiyle ilgilidir. Winnicott, John Donne gibi 
metafizik şairlerin eserlerinde de bu tür yeniden cisimleştirmelere 
sık rastlandığını söylemektedir. Öte yandan Winnicott gözlemlerini 
bebek ve çocukların nesnelerle kurduğu özel ilişkiye yönlendirdiği 
için Charlie M. Schulz’un Snoopy ve Charlie Brown karikatürlerine 
bu tür nesnelerin kullanımı bakımından dikkat çekmektedir (1998, 
s. 15). Bunlar “geçiş nesneleri”dir. Öyleyse şu sorular sorulabilir: Bir 
geçiş nesnesi nedir ve ne anlama gelir? Bir çocuk bir ayıcığı koynuna 
alıp sevdiğinde onda gördüğü muhtemelen bir parça pelüş ile pamuk 
değildir. Çocuk bu sevimli oyuncağa neden bağlanmaktadır? Bunun 
bir çocuğun duygusal gelişimi açısından önemi nedir? Winnicott 
bu deneyimin insani varoluşumuzu anlamlandırmak için hayati bir 
işleve sahip olduğunu düşünmektedir. Bir bebeğin doğumundan 
sonra yaşadığı en temel problem; kendisinin, annesinin bir parçası 
olduğu yanılsaması içinde yaşıyor olmasıdır. Anne ve onun memesi, 
çocuğun bütün ihtiyaçlarını karşılar; bu âdeta büyülü bir kontroldür 
çocuk için. Buna karşın bebeklerin zamanla parmaklarını emmeye, 
bir battaniyenin kenarıyla oynamaya başlamaları, daha sonra bir 
oyuncak ayı ve benzeri nesnelere bağlanmaları, onların dış dünyaya 
alışmalarını ve böylelikle sağlıklı bir şekilde gerçeklikle tanışmaları-
nı sağlayacaktır (s. 20). 

Bu konuyu daha iyi anlamak için Winnicott’ın selefi olarak ka-
bul ettiği Melanie Klein’ın kuramına kısaca göz atmak yararlı ola-
bilir. Psikanalizde nesne ilişkileri dendiğinde, öncelikle, anne ve 
onun memesi kastedilir. İlk nesne anne memesidir ve Melanie Klein 
(1999) Haset ve Şükran adlı eserinde, bir çocuğun annesinin meme-
siyle kurduğu ilişkinin biri olumlu diğeri olumsuz iki duyguyu orta-
ya çıkardığını öne sürmüştür. Ona göre bunlardan ilki “haset”, diğeri 
ise “şükran”dır. Ona göre haset, bebeğin anne memesiyle olan duy-
gusal ilişkisinin kötüye gitmiş olmasından kaynaklanır: “Haset du-
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yulan ilk nesne besleyen memedir, çünkü bebek bu memede kendi 
arzuladığı her şeyin bulunduğunu, memenin sınırsız süt ve sevgi ve-
rebileceğini ama bunları kendi doyumu için alıkoyduğunu sanıyor-
dur” (s. 25). Klein bir bebeğin annesinin memesine karşı olan sadist 
saldırılarını da bu ilk haset duygusuna bağlar. Çünkü çocuğun arzu 
ettiği şey oradadır ama anne bunu ondan sakınıyordur. Şöyle söylü-
yor Klein: “Anne memesine yönelen sadist saldırıların yıkıcı itkilerce 
belirlendiğini daha önce de sık sık öne sürdüm. Şimdi hasetin bu 
saldırıları özellikle şiddetlendirdiğini eklemek isterim” (s. 25). Anne 
memesiyle kurulan bağın olumlu sonucu ise çocukta sevgi ve aşk 
duygularının gelişmesidir. Klein’a göre bir çocuğun anneden istediği 
şeyi doyurucu bir şekilde alabilmesi, şükran duygusunun temelini 
atar; bu da çocuktaki sevme kapasitesini arttırır (s. 31).

Winnicott’ın kuramı da bu anlamda önem kazanır. Çünkü 
Winnicott’a göre bir çocuğun anneye olan bağımlılığından sağlıklı 
bir şekilde kurtulup kişilik kazanmasını sağlayan şey o çocuğun an-
nenin yerini tutan nesnelerle oynamaya başlayıp bir anlam dünyası 
kurmasıyla mümkün olabilir. Ama Winnicott’ın kuramını özgün kı-
lan, geçiş nesnesinin simgesel değerinden çok onun maddi oluşuna 
ve çocuk tarafından kullanılma biçimine yaptığı vurgudur. Çocuk, 
ihtiyaçlarını karşılayan annesi üzerinde bir kontrolü olduğunu dü-
şünür; çünkü o ne isterse annesi de ânında o ihtiyacı karşılamakta-
dır. Bu bir yanılsamadır ve çocuk gerçekliğe geçiş aşamasında buna 
benzer bir kontrolü ikame bir nesneyle yeniden yaşar (s. 12). Eğer 
çocuk bu geçiş evresini sağlıklı bir şekilde atlatırsa, geçiş nesnelerine 
yapılan yatırım da yavaş yavaş çekilir ve nesne anlamını kaybeder 
(24). Bunun yanı sıra, bir bebeğin bir nesneyle ilgilenip onunla oy-
nayamaya başlaması Winnicott’a göre düşünme ve fantezi kurmanın 
da başlangıcıdır (s. 22). Winnicott’ın kuramının en çarpıcı yönle-
rinden biri ise çocuğun bir geçiş nesnesiyle oynaması ile kültürel 
yaşamın inşası arasında gördüğü bağlantıdır. Bu yüzden, ona göre 
bir “geçiş nesnesi”, sanat, edebiyat ve müziğin ilksel formu olarak 
değerlendirilmelidir (aktaran Woodward ve Beckett, 1985, s. 144). 
Ama geçiş süreci içinde psikopatolojik durumlar da yaşanabilir. Eğer 
geçiş sürecinde yeterince iyi bir anne figürü yoksa çocuğun bu döne-
mi sağlıklı bir şekilde atlatması mümkün olmaz (Winnicott 1998, s. 
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29). İşte bu nedenle geçiş nesneleri, fetişizmin, yalan söyleme ve hır-
sızlığın, şefkat eksikliğinin, uyuşturucu bağımlılığının ve takıntıya 
dönüşmüş ritüellerin de kökeni olabilir (s. 24). Eğer geçiş sürecinde 
yeterince iyi bir anne figürü yoksa çocuğun bu dönemi sağlıklı bir 
şekilde atlatması mümkün olmaz (s. 29). Bu da çocuğun ileriki yaş-
larda ağır travmatik sorunlarla boğuşacağı anlamına gelebilir. Çün-
kü yetersiz anne figürü çocuğun anne eksikliğiyle başa çıkabilmesini 
sağlayacak beceriyi kazanmak için yeterli zamanı ona vermemiştir 
(s. 30). Bu noktada Winnicott’ın şu sözleri anlam kazanır: “Geçiş 
nesnesi sonunda bir fetiş nesnesine dönüşebilir ve yetişkinin cinsel 
hayatının tanımlayıcı bir özelliği olarak varlığını sürdürebilir” (s. 
28). Winnicott’ın geçiş olgularının patolojik bir biçimde yaşanma-
sına ilişkin verdiği örnekler bu sorunu anlamaya yardımcı olabilir. 
Örneğin depresif annesinin kendisini terk edeceğini düşünen bir 
çocuk, iple ilişkili bir saplantı geliştirmiştir. İpin çocuk için bilinçdışı 
anlamı, onun işleviyle ilişkilidir; ip bağlar, ayrılmayı, dağılmayı ön-
ler, başka deyişle çocuk terk depresyonuna, ipin “bağlama” işlevinin 
bilinçdışı içeriğiyle, yani anne ile kendisi arasındaki bağı koruyan bir 
metaforla tahammül etmeye çalışır (s. 35-38). Winnicott, bu çocu-
ğun ergenlik çağına geldiğinde uyuşturucu gibi başka bağımlılıklara 
saplandığını da ekler (s. 39). Bir başka örnek ise terk korkusunun 
fantezilerle aşılma çabasıyla ilgilidir: Savaş yüzünden anne ve baba-
sından ayrılmak zorunda kalmış bir çocuk, bağlılıkla ilişkili fante-
ziler geliştirmiştir. Hasta hayal ettiği ama sonra gerçek sandığı fan-
tezisinde “bileğine zincirlenmiş bir kartal” görmektedir (s. 42). Öte 
yandan hastanın beyaz bir atı vardır; ve o atla her yere gidebilmekte-
dir. Hastanın şu cümlesi önemlidir: “Hiçbir zaman çekip gitmeyecek 
bir şey istiyorum ben galiba” (s. 43). Kısaca ifade etmek gerekirse bir 
çocuğun geçiş dönemi psikopatolojik bir mahiyet kazanırsa, bu ara 
evre, anneden kopup gerçekliği tanıma; ama bununla birlikte oyun 
kurma, düşünme ve fantezi kurma becerileri gibi olumlu özelliklerin 
değil, sağlıksız bir ruh hâlinin ortaya çıkmasına da neden olabilir. Bu 
durumu Winnicott, şu sözlerle anlatır:

Ben burada bir bebeğin gerçekliği tanıyıp kabul etme konusundaki ye-
teneksizliği ile giderek artan yeteneği arasında bir ara durum olduğu-
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nu iddia ediyorum. Bu yüzden yanılsamanın özünü inceliyorum; yani 
bebeklerde izin verilen, yetişkinlerin hayatında sanat ve dinin içinde 
bulunan, ama bir yetişkin başkalarının inanma yeteneklerinden fazla 
güçlü bir talepte bulunup onları kendilerine ait olmayan bir yanılsa-
mayı paylaşmaya zorladığında bir delilik alametine dönüşen şeyi. (s. 
21)

Öyleyse yanılsama sayesinde ortaya çıkan yaratıcı düşünme-
nin sınırları gerçeklik ilkesiyle belirlenmediğinde; yani bir kişi oyun 
ile gerçeklik arasındaki sınırı göremez bir hâle geldiğinde, onun bu 
yanılsamaya hapsolup gerçeklik ile bağının koptuğu; bunun da psi-
kopatolojik bir ruh hâline tekabül ettiği söylenebilir. Ağaoğlu’nun 
Bayram karakteriyle çizdiği kişilik bu psikopatolojiye uymaktadır. 
Çünkü Bayram kendi kurduğu bir oyunun içinde sıkışmış ve ger-
çeklik algısı bozulmuş bir roman karakteridir. Eğer bu varsayım 
doğruysa, erkenden annesiz babasız kaldığı için itilip kakılarak bü-
yümüş Bayram’ın niçin bir otomobile saplantılı bir şekilde bağlan-
dığı, onu niçin cinsel bir fetiş nesnesine dönüştürdüğü geçiş nesnesi 
kavramından yola çıkılarak anlaşılabilir.

Gecikmiş Bir Geçiş Nesnesi: Mercedes 230
“Deloğlan Bayram”ın Mercedes’ine takıntılı bir şekilde bağ-

lanması, bu nesneye karmaşık iç dünyasından gelen pek çok anla-
mın—bilinçdışı olarak—yüklenmesinden ileri gelmektedir. Başka 
bir ifadeyle, Mercedes, Bayram’ın hayatının çeşitli noktalarından 
kaynaklanan birden fazla sorunu bünyesinde toplamış; yani pek çok 
farklı ögeyle belirlenmiş (İng. overdeterminated) bir nesnedir. Ro-
manda Bayram’ın çocukluk günlerine ait bir olay geçmektedir. Bu 
olay onun hem bebeklik dönemini, hem de bu olaydan sonraki ha-
yatını, yani yetişkinlik yıllarını aydınlatabilecek bir özelliğe sahiptir. 
Öyle görünüyor ki romanın bu bölümünden hareketle Bayram’ın 
psikolojik profili hakkında bir kurgulama faaliyetine girişilebilir; 
ama bu yapılırken metinden bağımsız hiçbir yoruma başvurulması-
na gerek yoktur. Aslında bu tür bir yorumlama faaliyeti psikanalitik 
kuramın mantığını doğrudan yansıtır. Sigmund Freud, “Biz hastanın 
unutulmuş yıllarını yansıtan bir resmin peşindeyiz; öyle bir resim ki 
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hem güvenilir olacak hem de hiçbir ögeyi dışarıda bırakmayacak” 
derken bir hastanın geçmiş yıllarını aydınlatacak bir kurgulama fa-
aliyeti sırasında izlenecek yolu gösterir. Onun şu sözleri ise konuyu 
bir analojiyle daha da berraklaştırır: “[Psikanalizin] giriştiği kurgu-
lama işi, ki isterseniz yeniden-kurgulama da diyebilirsiniz buna, ar-
keologun yıkılmış ve toprak altında kalmış bir iskân alanını ya da bir 
yapıyı ortaya çıkarmak için yaptığı kazı çalışmalarını andırır” (ak-
taran Klein, 1998, s. 19). Tabii bu çalışmadaki inceleme nesnesi bir 
“hasta” değil, bir “metin”dir ama bu metnin gerçek hayata özgü bir 
ruh hâlini taklit ettiği varsayılabilir. Bir psikanalist bir hastayı teda-
vi ederken onun bilinçdışı ortada yoktur; ama bu bilinçdışına özgü 
belirtiler (İng. symptoms) ortadadır. Bir roman söz konusu olduğun-
da da karakterlere ait anlatılmayan olaylar, bir tür metnin bilinçdışı 
olarak yorumlanabilir. Belirtiler romandadır ama onlara sebep olan 
süreçler bütün ayrıntılarıyla “yazılı” değildir. Oysa bu belirtiler ara-
sındaki bağıntıları kurarak bir romandaki karakterlerin psikolojik 
profillerini oluşturan olayların muhtemel kökenleri hakkında fikir 
yürütmek psikanalitik kuramın mantığına uygundur. Öyleyse bu yol 
takip edilerek Bayram’ın Mercedes’inin fetişleşmiş bir geçiş nesnesi 
olduğu iddia edilebilir.

Geçiş nesnesi kavramının bir çocuğun annesiyle olan duygu-
sal yaşamıyla bağlantılı olduğu belirtilmişti. Eğer bir çocuk anne-
nin ilgisine yeterince mazhar olmamışsa ya da annesiz büyümüşse, 
muhtemelen, geçiş dönemi aksayacak ve çocuğun psikolojisinde 
sorunlar ortaya çıkacaktır. Zaten romanda Bayram’ın annesiz ve ba-
basız büyümüş olduğu açıkça vurgulanır. Örneğin, Bayram Merce-
des’iyle gümrükten geçerken memureyle arasında tatsız bir diyalog 
geçer. Memure, Bayram’ın nüfusa geç yazılmasıyla dalga geçmekte, 
Bayram da bunun sebebini açıklamaya çalışmaktadır: “Okula geç gi-
dersiniz biir… Askere geç gidersiniz, ikii… Eşşek kadar olunca bile 
ananızın yanında hamama gidersiniz üüüçç…” (Ağaoğlu, 2004, s. 
33). Bu alaya Bayram’ın yanıtı şöyledir: “Ben anamı ne bileyim? O 
yüzden hamama da gitmedim. Babamı bile bilmiyorum. Amcamgil 
öyle etmiş. Aklım ne ersin benim?.. […] Öyle ya, ne anamı bilirim, 
ne babamı… Ben böyle, kimsiz, kimsesiz” (s. 34). Bayram hem an-
nesiz hem de babasızdır ama onun asıl eksikliğini hissettiği figü-
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rün “anne” olduğunu söylemek daha doğru olur. Çünkü romanda 
Bayram’ın babası yoktur ama Bayram babasının yerini tutabilecek 
kişiler vardır. Amcası Raşit, Temizel Oto Tamircisi’ndeki Rıfat Usta 
ya da askerdeyken onu horlayan komutanları, iyi ya da kötü birer 
ikame baba rolü üstlenmiştir. Oysa romanda, olumlu ya da olumsuz, 
bir ikame anneye rastlanmaz. Bu durum, Bayram’ın nesne takıntısı-
na yol açan ana olgu olarak görülebilir. Ama Bayram’ın annesizliği 
yüzünden çektiği sıkıntılar, özellikle bir bebekken yetersiz annenin 
yol açtığı travmatik anlar romanda verilmemiştir. Bununla birlikte, 
romanda, Bayram’ın, bu eksikliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkan 
araba takıntısını oluşum hâlinde gösteren bir hatırasından söz edi-
lebilir. Bayram’ın bu hatırası ilk kez bir otomobil gördüğü ândır ve 
bu sahneler onun psikolojik profilini anlamak için hayati bir öneme 
sahiptir. Şimdi bu travmatik hatıra irdelenebilir: Bayram 5-6 yaşla-
rındayken köy kahvesinde konuşulanları dinlemektedir. Düldüllerin 
Osman Efendi, Adnan Menderesçi bir köylüdür ve Menderes iktida-
ra geldiğinde herkesin bir taksisi, yani otomobili olacağını iddia et-
mektedir. Bayram’ın amcası Dazlakların Raşit ise İsmet İnönücü’dür. 
O, herkese bir araba vermenin gerçekleşmesi imkânsız boş bir vaat 
olduğu düşüncesindedir. Bayram bu tartışmayı dinlerken hep bir 
eksiklik duygusuyla tasvir edilir; yani arzu edip de elde edemediği 
nesneler vardır:

Bayram, amcası Raşit’in dizleri dibinden sıyrılıp uzaklaşıyor. Niye 
inansın amcasına sanki? Hiçbir gün, bakkaldaki boyalı şekerler-
den alamadı çocuklarına ve Bayram’a. Hiçbir gün, bir kağnıya binip 
Sivrihisar’a gidemedi. Gidip, dönüşte torbasında urbalık, leblebi şekeri 
ne getirmedi. Osman efendinin çocukları evlerinin önünde yoyo oy-
nuyorlar. Bayram hiç yoyo oynamadı. (s. 72)

Bu paragraf, Bayram’ın, büyüklerinin otomobil üstüne yaptığı 
sohbeti bir mahrumiyet duygusu içinde dinlediğini göstermektedir. 
Amcası Raşit, diğer çocukların sahip olduğu şeylerden onu mahrum 
bıraktığı için inandırıcı değildir. Ayrıca amcasının, yaşlandığı, artık 
işe yaramadığı gerekçesiyle vurduğu kır atın son bakışı da Bayram’ın 
aklından çıkmaz (s. 66). Böylece Bayram, duygusal yakınlık kura-
bileceği bir hayvandan da mahrum kalmış olur. Oysa Düldüllerin 
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Osman’ın sözlerinde bir umut vardır. Nesnelere dönecek olursak şu 
fark edilebilir: Bu sahne boyunca Bayram’ın elinde bir yoyo değil 
ama bir zerdali çekirdeği vardır. Başka bir ifadeyle, Bayram’ın sahip 
olabildiği, eline alıp oyalanabildiği tek nesne bu çekirdektir. Aşağı-
daki cümlelerde Bayram’ın bu çekirdekle nasıl oynadığı görülüyor:

Kuru çeşmenin başında zerdali çekirdeği kırarken, kabuğun yarılıp 
dağılmasıyla ortaya çıkıveren ve her seferinde kendisini şaşırtan; kü-
çük, dolgun, esmer; acılığına karşın yine de yenilebilir olan içini, bü-
tünlüğü bozulmadan elde edebilmenin çabasındadır. Bir zerdali çekir-
değini istediği biçimde kırabilmek, çekirdek içini istediği bütünlükle 
elde edebilmek dışında, henüz elde edilebilecek başka şey tanımıyor. 
(s. 72)

Bayram’ın bebekliği romanda yer almıyor ama onun 5-6 yaş-
larındayken bir nesneye sahip olup onunla diğer çocuklar gibi oy-
nayamamanın acısını yaşadığı, bunu da eline geçirdiği bir zerdali 
ile aşmaya çalıştığı söylenebilir. Bayram’ın annesiz ve kendisini 
oyalayabilecek nesnelerden yoksun olması, onun bütün dikkatini 
Menderes’le birlikte gelme ihtimali bulunan taksiye yönlendirmiştir. 
Zaten bir süre sonra Bayram, Menderes’in değil ama onun adamla-
rından birinin Ford marka bir otomobille köy meydanına girdiği-
ni görür. Bu sahne iki nedenden ötürü Bayram’ın ana travmasıdır. 
Bunlardan ilki, Bayram’ın devasa bir nesneyle karşılaşmış olması ve 
bu nedenle elindeki zerdali çekirdeklerini atıp otomobile takılıp kal-
masıdır. İkincisi ise Menderesçi Düldüllerin Osman Efendi’nin, tut-
tuğu siyasi partinin herkese bir otomobil vaadini savunurken Raşit’e, 
Bayram’ı korkutan şu sözlerle sataşmış olmasıdır: “Ülen çulsuz, üç 
yıla kalmaz ben de seni bi tomofil taksi üstünde görüym de bak o 
zaman, götürüp doğru Menderes’in elini öptürmezsem sana. Öptür-
mek ne? Şu Bayram’ı kurban kestiririm alimallah Menderes’in önün-
de” (s. 72). İşte bu nedenle Bayram, hem saygı duyulan olağanüstü 
bir nesne karşısında olduğundan hem de bu sözleri yanlış anlayıp 
köye bir otomobil geldiğinde kurban edileceğini sandığından bu 
otomobil karşısında âdeta şoka girer:

Bayram, önce elindeki zerdali çekirdeğini ne yapacağını, nereye ko-
yacağını bilememişti. Koşanların arasına katışıp gelen Remzi abisinin 
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ardından “Bunu şimci ne yapıym?” diye bağırmıştı. Sonra, kendisi de 
dere boyu koşup köy ortasına vardığında, kalabalığı başıyla yara yara 
öne çıktı. Zerdali çekirdeklerini nereye attığını, ne yaptığını hiç anım-
samıyor artık. Alçılı tozun altında maviliği belirli o arabayı ilk gör-
düğünde, güneşin altında ikinci ve üçüncü birer güneş benzeri parıl-
dayan ön lambaları bombeli camlarını ilk seçtiğinde afallamış, yüreği 
çırpınmış, epeyce de korkmuştu. Kirli bacaklarında bir titreme. Güneş 
ve kil soluğu basma mintanı altındaki karnından kasıklarına doğru 
inen bir kaşınma. (s. 73)

Bu sahne romanın ilerleyen sayfalarında daha ayrıntılı bir şe-
kilde geçmektedir. Bayram hem böyle bir nesne gördüğünden hem 
de arabanın önünde kurban edilme korkusundan dolayı büyük bir 
heyecana kapılmış ve altını ıslatmıştır. Üstelik otomobilden çıkan 
kişiye gösterilen saygı da onu derinden sarsmıştır. Yoyosu olmayan, 
Ford’u görünce tutunduğu tek nesne olan zerdali çekirdeklerini fır-
latıp atan Bayram, bu otomobile saplanıp kalmıştır. Ama asıl çarpıcı 
olan bu otomobilin önünde kesilen kurban kanının Bayram’ın yüzü-
ne sıçraması ve bu olay neticesinde Bayram’ın bu otomobille kendisi 
arasında bir özdeşlik kurmuş olmasıdır: “Ötekiler, orada, ortadaki 
açıklıkta bir koyunun kanını akıttılar, acele. Koyunun kanı fışkırdı; 
arabaya sıçradı. Bayram da sıçradı. Kan, kendinden, kendi yüzüne 
fışkırmış gibi irkildi. Yüzü araba olmuştu Bayram’ın. Bayram o araba 
olmuştu” (s. 129). Bu olayın hemen ardından Ford hızla uzaklaşma-
ya başlar; Bayram arabanın peşinden koşarken o zamanlar küçücük 
bir kız olan Kezban’ı yere düşürür ve üstüne basar.

Romanda geçen bu travmatik olay, öncelikle, Ford marka oto-
mobilden Mercedes’e olan dönüşümün nasıl gerçekleştiğini göste-
rir. Çünkü Bayram’ın bu arabayla karşılaşması, Adnan Menderes’in 
propagandasının yapılmasıyla doğrudan ilgilidir ve zaten bu ara-
cın sahibi de Menderesçi biridir. Dolayısıyla, Bayram’ın zihninde, 
Menderes’ten Mercedes’e doğru bir çağrışım zincirinin kurulmuş ol-
duğu anlaşılmaktadır. Romanın bir yerinde şöyle söylüyor Bayram: 
“Benim gözüm ilk taksiyi Menderes başa geçerkene gördü” (s. 93). 
Öte taraftan Bayram, bu sahnede, zerdali çekirdeklerini fırlatıp at-
mıştır; yani oynadığı tek nesneyi bu büyük nesne için terk etmiştir 
ki bu yerine geçme işlemi Kezban’la olan ilişkisinde de tekrarlanır. 
Büyüdüğünde Kezban’la evlenmek ister ama vazgeçip Almanya’ya 
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kaçar; bu olayın kökeni ise Bayram’ın daha her ikisi de çocukken bir 
araba uğruna Kezban’ı ezip geçmesidir. Büyüdüklerinde de Bayram, 
Kezban’ı ezip geçecek, yani bir otomobil sahibi olmak için işçi olarak 
Almanya’ya gitmeyi tercih edecektir. Bayram’ın bu sahnede arabayla 
özdeşleşmesi ise onun bir otomobille kurduğu kan bağını gösterir. 
Yüzüne kan sıçramış ve artık Bayram, o araba olmuştur. Bayram’ın 
niçin otomobilini bir metrese ya da bir eşe benzettiği bu ayrıntı sa-
yesinde anlaşılabilir.

Bayram’ın bir otomobille özdeşleşmesi ile onu bir başka kişi ye-
rine koyması aslında aynı travmatik kökenden beslenmektedir. Bu 
iki ayrı duygusal tepki, Bayram’ın, bir geçiş nesnesi özelliği olarak, 
hem kendisi hem de kendisi olmayan bir nesneyle oynama dürtü-
sünü gösterebilir. Bu yüzden Bayram’ın otomobil takıntısı, etrafına 
karşı duyarsızlaşıp bir geçiş nesnesiyle oynayan bir çocuğu andır-
maktadır. Yetişkin bir insanın geçiş nesnesiyle oynayan bir çocuk-
muş gibi davranması ise bir tür gerileme (İng. regression) hâli olarak 
görülebilir. Eğer böyleyse, Bayram’ın Mercedes’iyle oyun oynayarak 
gerçeklik ile fantezi sınırında duran bir ara dönemi yeniden yaşadığı 
öne sürülebilir. Onun bu ruh hâli, bu oyunu ciddiye almayan kişilere 
neden bu kadar öfkelendiğini gösterir. Çünkü Bayram, Mercedes’iy-
le kurduğu bağın herkesçe kabul edilmesini talep eder ve bu talebin 
tuhaflığını fark etmez.

Bayram Mercedes’ini kişileştirir ve onu, öncelikle, ilgiye muh-
taç bir kadına benzetir. Mercedes, bal rengidir ve Bayram bu yüzden 
ona “Balkız” adını vermiştir. Bayram’ın tutkuyla sevdiği aracına bu 
ismi vererek dişi olan bir canlıya sahip olma arzusunu dışavurduğu 
söylenebilir. Bayram için Mercedes, “Kız gibi araba”dır (s. 22); bu 
arabanın kornası, “Kadın sesinden güzel”dir (s. 11). Bunun yanı sıra, 
Bayram, otomobillerle kurduğu bu fantezi dünyasında diğer araçları 
da kadına benzetir: Örneğin Almanya’dan dönüş yolcuğu sırasında, 
kendisini yolda rahatsız ettiğini düşündüğü bir kamyonetin şoförü-
ne değil, doğrudan kamyonete kızar ve ona şöyle hakaret eder: “Yaşı 
geçmiş boyalı orospu” (s. 7). Bayram, Mercedes’ini gümrükte yal-
nız bıraktığı sırada, başka bir otomobilin, yani bir Opel’in Balkız’ına 
çarpacağını sanıp olay çıkarır. Tartışma sırasında aracın sahibinden 
ürken Bayram, adamın yanındaki kadına sığınmak ister ve ona doğ-
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ru bakar. Bunun üzerine Opel’in sahibi bu fırsatı kaçırmaz ve onu şu 
sözlerle aşağılar: “Biz çok araba gördük. Lakin sen hiç karı görme-
mişsin anlaşılan. Bas hadi!” (s. 24). Bayram’ın yanıtı ise manidardır: 
“O senin nikâhlınsa bu da benim Mercedes’im!”; ama aynı zaman-
da Bayram aşırı bir ifade seçmiş olduğunu düşünüp şunu da söyler: 
“Bana bilmem neremden önemli Mercedes’im anladın mı? Çarptır-
mam sana! Çarptırmam…” (s. 25). Bununla birlikte Bayram’ın şu 
sözleri otomobilini bir kadınmış gibi tasavvur ettiğini açıkça ortaya 
koyar: “Metresten farkı yoktur bu arabanın sana şimdi. Hem yer, 
hem yaşlanır” (s. 112). Üstelik Bayram, Mercedes’ine, onun en ufak 
bir kusurunu gördüğünde, hoyrat bir kocanın karısına ya da sözde 
âşığına davrandığı gibi hakaretamiz sözlerle sataşır. Kendisi de bir 
otomobil fabrikasında, BMW’de işçi olan Bayram, montajı Pazarte-
si ve Cuma günü yapılan arabaların kalitesiz olduğunu düşünmek-
tedir. Ona göre Pazartesi, hafta sonu tatili dönüşüdür; Cuma günü 
ise işçiler zaten yorgundur. O nedenle bu günlerde çıkan araçların 
montajı baştan savma yapılmıştır. Bu şüpheyle şöyle söyler Bayram: 
“Kız, yoksa sen Pazartesi doğumlu musun, orospu? Yahut, Cuma? O 
Cuma arabaları, Pazartesi arabalarından daha beterdir. Daha baştan 
savma. Biz Cumaları hiçbir vidayı doğru dürüst sıkıştırmayız” (s. 
113). Şu cümleler ise Bayram’ın Mercedes’ini artık arzu edilmeyen 
bir eş gibi gördüğünü açıkça gösterir: “En sonunda seninle başgöz 
olduk da iyi halt mı ettik, bilemem” (s. 115). Bir otomobille “başgöz 
olmak” Bayram’ın cinsel hayatına da ket vurmuştur. Çünkü Bayram, 
bir arzu nesnesi olarak libidinal yatırımını cansız bir nesneye yönelt-
miştir; bu da onun gerçek bir seksüel hayatı olmadığı anlamına gele-
cektir. Bu yüzden cinsellik Bayram’ın sözlerinde vardır ama eylemle-
rinde değil; zaten ilişkisi olduğu Solmaz’ın şu sözleri de bunu açıkça 
ortaya koyar: “Amaaan, sankileyin sen de erkek misin Bayram?” (s. 
21). Bayram’ın şu sözleri Solmaz’ı doğrular: 

Solmaz karısının lafı da büsbütün yalan değil haa… Erkekliğimizi bi 
yana koyduk nerdeyse. İşte ondan zahir, bir fırlak meme gördük mü, 
bastığımız yeri tanıyamaz oluyoruz. Hani diyeceğim Balkız, adam 
kavgaya atıldı mı bir yol, kendine de, yanına yöresine de hiç ziyan ver-
mesin, olmazmış. Benim kavgam, seni kazanmaktı diyelim. (s. 161)
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Öte yandan romanın anlatıcısı, Bayram’ın duygularının iç yüzü-
ne dair önemli ipuçları vermeyi de ihmal etmez. Romanın bir yerin-
de anlatıcı şu ifadeleri kullanır: “Gerdekte kız çıkmayan gelin kocası 
gibi onuru kırılmış, kötü bir kuşkunun kucağına yuvarlanmış; bu 
Mercedes’i almadan önce, ordan oraya koşuşlarını tek tek yeniden 
yaşıyor” (s. 114). Bu sözler anlatıcıya aittir ama Bayram’ın bakış açısı 
da farklı değildir. Onun için bir araba satın almak, onunla evlenmek 
demektir; bu yüzden Bayram, arabasının namusundan da sorumlu 
hisseder kendisini. Bayram, Mercedes’inin yol boyu geçirdiği kazalar 
nedeniyle hasar görmesini, Balkız’ın namusunun kirletilmesi olarak 
görür. Hatta bu kaza izlerini de bir tecavüzün ardından vücutta ka-
lan diş izi ve morluklara benzetir. Ayrıca bütün bunlar, Bayram’ı çok 
sevdiği otomobilinden soğutur:

ırzına geçilmiş karısına dosdoğru bakamayan kocalar gibi, gözlerini 
bütün o eksikliklerden kaçıra kaçıra bakıyor arabaya.
Yedi saatin içinde şu başına gelenler!..
Ve birden önünde duran Mercedes’i kendine yabancılayıveriyor. 
Saflığının, el değmemişliğinin büyüsü bozulmuş, artık kendisinin 
olmaktan çıkmış bir yavuklu, bir eş, bir sevda şimdi Mercedes onun 
için. Onunla yeniden yanyana olması; bu balrengi gövdede yabancı diş 
izlerini, başkalarının bıraktığı morlukları, başkaları tarafından açılmış 
yarıkları, yırtıkları bile bile beslediği ilk gölgesiz sevgiyi duyması ola-
naksız artık. (s. 158)

Otomobilin ufak tefek kazalar sonucunda hasar görmesiyle 
bir kadına yapılan sadistçe saldırılar arasında kurulan bu bağlan-
tı, Bayram’ın annesiz büyümesi nedeniyle travmatik bir bebeklik 
yaşadığını ima ediyor olabilir. Çünkü otomobile yapılan bu saldırı 
Bayram’ın yaşamının çeşitli yönleriyle benzerlik taşımaktadır. Bu 
benzerlikler akla şu soruyu getirir: Bayram, Mercedes’ine baktığın-
da ne görmektedir? Öyle görünüyor ki Bayram bir geçiş nesnesine 
sahip bir çocuğun bu nesneyle yaşadığı paradoksal ilişkiye benzer 
bir sürecin içindedir. Çünkü bir geçiş nesnesi hem “ben olmayan” 
hem de “ben olan”dır; bu karmaşanın gerçeklik ilkesine doğru çö-
zülmesi gerekir; ama Bayram’ın durumunda böyle sağlıklı bir çözüm 
göremeyiz. O, iki uçlu bir paradoksun içinde sıkışıp kalmış görün-
mektedir.
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Bunlardan ilki, otomobile yönelik saldırı iması ile Bayram’ın 
kadın memesine yönelik saldırgan dürtüleri arasındaki benzerliktir. 
Yani bu romanda Mercedes, Bayram’ın hiç tanımadığı annesini ve 
onun memesini temsil ediyor olabilir. Bayram, Mercedes’iyle Yalo-
va feribotuna bindiğinde bir kadınla tanışır; ama tanışmadan önce, 
onun göğüslerine bakmaktadır: “Bayram, gözleri kaymış, yara izi tıp 
tıp atarak göğüslerine bakıyor” (s. 149). Bu bakış olağan bir cinsel 
ilginin ötesinde, hoyrat bir dürtüyle doludur: “Şu vapur bir yanaş-
sa hayırlısıyla karaya. Kendimden korkar oldum valla. Dizim dizim 
insan ortasında ısırıveresim geliyor şunun memelerini” (s. 152). Bu 
cümleler, öncelikle, anne memesine karşı duyulan güçlü haset duy-
gusuyla ilişkili görünmektedir. Bayram, annesiz büyüdüğüne göre 
annesinden ve onun memesinden yeterli ilgiyi görememiş ve bu 
nedenle de kadınlara karşı “oral-sadistik” bir davranış geliştirmiş 
olabilir. Öte yandan, eğer onun Mercedes’i bir geçiş nesnesiyse, an-
nenin yerini tutuyordur; ve bu nedenle otomobildeki diş izleri de 
bu oral-sadistik saldırının romandaki temsili olabilir. Bu bakış açısı, 
Mercedes’in hasar görmesiyle birlikte değersizleştirilmesini de açık-
layabilir. Çünkü Bayram arabasının yıpranmasını ona karşı girişilen 
bir tecavüz olarak görmekte; tam da bu yüzden bu arabanın değeri 
onun gözünde azalmaktadır. Değerinden düşürme davranışına güç-
lü haset duygusu geliştirmiş kişilerde sık rastlandığı bilinmektedir. 
Böylelikle Bayram gerçek yaşamında yetersiz (ya da tamamen eksik) 
anne figürü nedeniyle yoğun haset duygularıyla dolmuş; bu da ön-
celikle başkalarının hakkını gasp etme şeklinde ortaya çıkmış ola-
bilir. Zaten kendisi gibi Almanya’ya gitme arzusuyla yanıp tutuşan 
İbrahim’in sırasını çalması ondaki haset duygusunun bir göstergesi-
dir. Öte taraftan arabanın insanda ana rahmi benzeri bir etki bırak-
tığı da söylenmiştir (Uğurlu, 2009, s. 1430). Bu açıdan bakıldığında, 
anneyi temsil eden Mercedes’in bir metrese, bir eşe dönüştüğünü 
hesaba katarsak bu eşte oluşan diş izleri, morluklar, Bayram’ı duygu-
sal açıdan sarsar; Mercedes’in hasar görmesi, temsil ettiği nesnelerle 
yeniden anlam kazanır; çünkü Mercedes birden fazla öge tarafından 
belirlenmiştir ve onun gördüğü hasar, annenin, metresin ya da bir 
eşin bir başkası tarafından elde edildiği anlamına gelecektir.

Paradoksun ikinci yönü ise bu nesnenin aynı zamanda Bayram’ı 
temsil etmesi; yani Bayram’ın Mercedes’iyle özdeşleşmiş olmasıdır. 
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Çünkü Bayram, Mercedes’ine baktığında sadece diş izleri ve mor-
lukları nedeniyle artık hazzetmediği bir anne, metres ya da bir eş 
imajı görmez; aynaya baktığında—tıpkı Mercedes’inde olduğu 
gibi—kendi yüzünde de morluk, yanık ve kesik izleri görür. Böylece 
Mercedes’in gövdesindeki diş izleri, morluk ve yarıklar ile Bayram’ın 
iş kazası sonucu yüzünde oluşan yanık izi, kamyoncudan yediği 
yumruk nedeniyle gözünün altında oluşan morluk ve berberin yü-
zünde bıraktığı çizik birleşir. Bayram nasıl hasar gördüğü için Mer-
cedes’inden soğumuşsa, kendi yüzünü aynada görünce de kendin-
den soğur; yüzünü beğenmez ve aynaya küser (s. 241). Bu olaydan 
hemen sonra, küçük bir çoban çocukla sohbete başlar. Sohbetten 
sonra Bayram Mercedes’ine biner ve hızla uzaklaşır. Sürü çobanının 
şu sözü Bayram’ın hasarlı Mercedes’inin bir benzeri hâline geldiğini 
açıkça gösterir: “Sürü çobanı, bir toz bulutu içinde iri bir sonbahar 
yaprağı gibi uzaklaşan Mercedes’inin ardından bakıyor. Üle, kim ola 
bu herif? Her yanı yara bere. Kim dövmüş bunu böyle?” (s. 255). 
Çocuk bu sözleri söylerken Mercedes’e bakmaktadır ama aklındaki 
Bayram’dır. Yol boyu her tarafı çizilen, dökülen, kırılan, yara bere 
içinde kalan Mercedes’tir; ama Bayram’ın yüzü de yara bere içinde-
dir. Bu yüzden sürü çobanının bu ifadesi, tıpkı Bayram’ın travmatik 
çocukluk anısı anlatılırken söylendiği gibidir. Ford marka otomo-
bilin önünde kesilen kurbanın kanı yüzüne sıçradığında Bayram, 
sanki kan kendinden kendi yüzüne fışkırmış gibi irkilmiştir: “Yüzü 
araba olmuştu Bayram’ın. Bayram, o araba olmuştu” (s. 129).

Sonuç
Bu romanın konusu saplantılı nesne takıntısının çocukluk trav-

malarıyla olan bağlantısıdır. Ağaoğlu, romanın merkezine bir nes-
neye tutkuyla bağlı bir karakter koymuş ve onun bu nesneye olan 
takıntısının psikanalitik arka planını ayrıntılı bir şekilde kurmuş-
tur. Bu romanda “fikre takılan ince gül”ün bir kişi değil, bir nesne 
olması Bayram’ın kendisinin kurmuş olduğu bir oyuna hapsolmuş 
olduğunu göstermektedir. Annesinden mahrum büyüyen Bayram, 
bir yanılsama dünyasından gerçekliğe sağlıklı bir geçiş dönemi ya-
şayamamış; anne eksikliğini giderebileceği arzu nesnelerine de sa-
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hip olamamıştır. Buna rağmen, romanda Bayram’ın tutunduğu tek 
bir nesne vardır; o da bir zerdali çekirdeğidir. Bu basit ama onun 
için anlamlı nesne köye gelen bir otomobilin görkemi, otoritesi ve 
ürkütücülüğü altında ezilip yok olmuştur. Bu sahne, Bayram’a ara-
dığı geçiş nesnesini verir; ve böylelikle Bayram bütün yaşantısını bir 
otomobil sahibi olmaya adar. Bayram, arzu ettiği arabaya kavuşur 
ama bu kez de onu koruyup kollamakta sıkıntı çeker. Bu noktada 
Bayram’ın patolojik ruh hâli su yüzüne çıkar. Çünkü Bayram, oto-
mobiline bir kadınmış gibi davranır; onun kusurlarıyla alay eder; 
onu namusu gibi görür; hatta ufak tefek kazaları cinsel saldırı şek-
linde yorumlar. Bunun yanı sıra, Bayram, kimi zaman otomobiliyle 
kendisini özdeşleştirir; yüzündeki yara bere ile Mercedes’indeki ha-
sar arasında bağlantı kurar. Böylelikle Bayram’ın hem kendisi hem 
de kendisi olmayan bir nesne kurguladığı anlaşılır. Bu nesne kimi 
zaman ikame anne olarak bir kadını simgeler. Ama bu anne imgesi 
doğrudan değil, bir eşe ya da bir metrese dönüşmüş bir şekilde yer 
alır romanda. Öte taraftan tıpkı bir bebeğin anne memesine duy-
duğu hislerin çift değerli olması gibi, Bayram da otomobiline ara 
sıra hınç duyar. Böylelikle Bayram’ın dışarıda gördüğü bir kadının 
memesini ısırmak istemesi ile otomobiline hınçlanması arasında bir 
bağlantı kurulabilir. Kısaca ifade edilirse, anne eksikliği Bayram’ın 
ruhunda derin bir boşluk bırakmış; bu boşluğu yoğun bir şekilde 
hissettiği bir evrede Bayram büyük bir nesneyle karşılaşmıştır. Bu 
yüzden, Bayram önce annesine, sonra da başka kadınlara yöneltmesi 
gereken cinsel dürtülerini otomobiline yöneltmiştir. Ama bunu ya-
parken Bayram’ın bir ara dönemde saplanıp kaldığı, bu dürtülerini 
kimi zaman bir kadına, kimi zaman da farkında olmadan arabasına 
yönelttiği, bu karmaşık ruh hâli içinde cinselliğini de körleştirdiği 
anlaşılır. Öyleyse şu söylenebilir: Fikrimin İnce Gülü’nde Bayram, 
kendisini bir yanılsama dünyasından kurtarıp gerçeklik ilkesiyle ta-
nıştıracak bir ara dönemi oldukça geç bir yaşta ve sağlıksız bir şe-
kilde, otomobiliyle oynayarak tecrübe etmektedir. Onun “deloğlan” 
olarak anılması bu yüzdendir. Çünkü geçiş dönemi bebeklerde izin 
verilen bir şeydir ama bir yetişkin bu yanılsama dünyasına saplanıp 
kalırsa bu bir delilik alametidir.
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Eren Buğlalılar’ın titiz çevirisiyle İletişim Yayınları’ndan çıkan 
Tarih ile Edebiyat Arasında Burjuva (2015) adlı kitabında Fran-
co Moretti, Dijital Beşeri Bilimler’in (Digital Humanities) imkan-
larından yararlanarak edebiyat eleştirisine ve tarihçiliğine yeni bir 
soluk getirir. Kitabın giriş kısmında edebiyat ve tarih çalışmaları 
arasındaki ilişkiye değinen Moretti, edebiyat eserleri nasıl bir tarih 
anlatısı, ne tür bir kanıt sunar diye sorar. Cevabı ilk önce, burjuva 
olarak nitelendirebileceğimiz roman karakterlerinde arayan Mo-
retti, bu karakterlerin içinden çıktıkları toplumun burjuvazisine 
dair “kesinkes doğrudan bir tarih ya da kanıt” sunmadıklarını söy-
ler. Kapitalist modernleşme sancıları aynı anda hem Rusya’da hem 
İngiltere’de görülen koşut tarihsel olaylardır fakat edebi karakter 
analizi bu toplumların kendi burjuvazileri hakkında kesin veriler 
sunmaz. Aradığını üsluplarda bulduğunu söyler Moretti. Üsluplar-
dan kastı düzyazıda yazarın kullandığı dilbilgisi yapıları (örneğin, 
bağ-fiiller) ve metinlerdeki çoğunluğu sıfatlardan oluşan birtakım 
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sözcüklerdir (Moretti bunlara anahtar sözcükler adını verir). Kısa-
cası “dilbilgisine ilişkin bilinçsizce üretilmiş şablonlar ve anlamsal 
çağrışımlar” (s.28) gibi dilin gizli kalmış bir boyutu burjuva kültü-
rüne has özellikleri gözler önüne serecektir. Kitap boyunca beklen-
medik bir şekilde şapkadan tavşan çıkarır gibidir Moretti.  Öyle ki, 
Viktorya dönemine ait sıfatları kastederek “dilin önemsiz görünen 
ayrıntıları, büyük fikirlerin maskelediği sırları açığa çıkarır’’ (s.29) 
der. Peki nedir bu sırlar? “Yeni arzularla eski alışkanlıklar arasındaki 
ihtilaf, hatalı çıkışlar, çekinceler, ödünler; yani tek kelimeyle kültürel 
tarihin yavaşlığı”dır (s.29).

Moretti, Viktorya dönemi İngiliz edebiyatı başta olmak üzere 
Avrupa edebiyatının klasik eserleri üzerinde iz sürer. Peşine düştüğü 
kelimelerin tarih içinde kazandığı ve kaybettiği anlamlara odaklanır. 
Moretti’nin kelimelere, hatta kelime ölçeğinde eklere odaklanışı sa-
vunduğu uzak okuma (distant reading) yöntemine ters düşüyormuş 
izlenimi verebilir. Bu yanılgıya düşmemek için “uzak okuma”nın 
anlamına bir göz atalım. Uzak okuma yüzlerce, hatta binlerce ede-
biyat metninin bir bilgisayar programında taranması sonucu elde 
edilen veriler üzerinde inceleme yapabilme, çıkarımda bulunabilme 
imkanı tanıyan bir araştırma yöntemidir. Bir bakıma teknolojinin 
imkanlarından yararlanılarak bir ya da birkaç araştırmacının uzun 
süren çalışmalar sonucu elde edeceği verilere bilgisayar ortamında 
kısa bir sürede ulaşılır. Metinlere bir nevi uzaktan bakılır ve harita-
ları çıkartılır.1 Buna karşılık kitapta pek çok örneğine rastladığımız 
gibi elde edilen verileri Moretti alabildiğine yakından okumaktadır. 
Dolayısıyla Moretti’nin Burjuva’da uzak okuma ile yakın okumayı 
harmanladığını söyleyebiliriz. Burjuva’yı bilindik edebiyat eleşti-
rilerinden ayıran da Moretti’nin bu metodolojik seçimidir işte. Bu 
da edebiyat eleştirisi alanında yeni bir yönelime işaret eder. Dijital 
Beşeri Bilimler’in (Digital Humanities) bünyesinde toplanan araç-

1 Moretti’nin kurucuları arasında olduğu Stanford Edebiyat Laboratuvarı’nın yayımladığı 
raporlardan ikisinin çevirisini Monograf’ın 3. ve 4. sayılarında bulabilirsiniz. Bahsettiğim 
haritalandırma bu raporlarda görülebilir. Ayrıca, bu veriler bilgisayar ortamında zahmetsiz 
ve süratle elde ediliyor izlenimi verebilir. Oysa raporlarda ayrıntısıyla anlatıldığı gibi birçok 
ayrıntının beklenmedik pürüzler çıkardığı, zaman zaman elde edilen verilerin güvenilirliği-
nin sorgulandığı meşakkatli bir süreçtir söz konusu olan.
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gereçlerin (çeşitli bilgisayar programları, yazılımlar vs.) edebiyat 
metinlerinin yorumlanmasında sunduğu imkanlar “uzak okuma” 
yöntemini belirler.

Moretti kitabın “Çalışan Bir Efendi” başlıklı birinci bölümünde 
“burjuva edebiyatının büyük klasiği” dediği Daniel Defoe’nun  Ro-
binson Crusoe (1719) romanına odaklanır. Romanın ilk yarısını “er-
ken dönem uzak mesafe ticaretinin macera zihniyetinin mükem-
mel bir tasviri” (s.36) olarak yorumlar. Endüstri kelimesinin zaman 
içinde kazandığı yeni anlamlar gösterir ki, zekice çalışmanın yerini 
çok çalışmak almıştır. Az enerji harcayarak çok daha uzun süre ça-
lışmak burjuvanın özelliklerinden biri haline gelmiştir. Bu minvalde 
Robinson Crusoe bir nevi kapitalist maceraperestten çalışan efendiye 
geçişin romanıdır. Macera kültürü zamanla yerini rasyonel çalışma 
ahlakına bırakmıştır. Bu romanda Moretti’nin üzerinde durduğu ilk 
anahtar kelime “faydalı” kelimesidir. Faydalı kelimesi gözardı edile-
meyecek bir ısrarla tekrar tekrar kullanılmıştır. Örneğin, kendisi için 
“faydalı” olacak alet edevattan bahseder Robinson. Bu “faydalı” alet-
leri kullanarak çalışacaktır. Batık gemisinden çıkardığı aletler ancak 
çalışma sonucu “faydalı” hale gelecektir. Romanın hikaye edilişinde 
yazarın kullandığı dilbilgisi yapılarına ve kelime dizilişlerine odak-
lanan Moretti, şimdiye dek gözden kaçmış bir şeye dikkat çeker: 
Romanda olaylar, Horkheimer’ın  “araçsal akıl”, Weber’in  “amaçsal 
rasyonalite” adını verdiği “neden-sonuç” ya da “araç-amaç” çerçeve-
sinde gelişir. Örneğin, daha fazla avlayabilmek için barut ve saçma 
alır Robinson yanına; hasadını yaptığı mısırın bir gün daha verimli 
ürün vereceğini düşünerek çuval yerine büyük ve derin küfeler yapar 
(s.49). Örneklerde de görüldüğü gibi burjuva zihniyetinde faydalı ol-
duğuna inanılan her araç ya da eylem “araç-amaç” bağlamında dola-
yıma girer. En nihayetinde “araçsal akıl modern düzyazının önemli 
ilkelerinden biridir” (s.55) der Moretti. Kapitalist rasyonalizasyonun 
ve Avrupa sömürgeciliğinin izini “verimlilik” ve “konfor” kelimeleri 
üzerinden sürmeye devam eden Moretti, “çalışma kültürünün yara-
tılması, belki de burjuvazinin bir sınıf olarak elde ettiği en önemli 
simgesel başarıdır” (s.54) der.

Uzunca süre anlamı aynı kaldıktan sonra ani ve köklü değişim-
ler geçirir sözcükler. Bu değişimleri tarihsel bağlamından koparma-
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dan ele alır Moretti. Rahatlama, yardım, güçlendirme, cesaretlendir-
me anlamına gelen “konfor” kelimesinin 18. yüzyıl itibariyle “haz 
ve tatmin sağlayan şey”, günümüze yaklaştıkça ‘’gündelik gereklilik-
lerin zevkli hale getirilmiş biçimi’’ anlamına gelmeye başlamasını 
nasıl açıklamalı? Neredeyse 100 yıl sonra sözcüğün ilk anlamların-
dan olan “rahatlama” anlamına bir geri dönüş var gibidir. Fakat bir 
farkla; bu kez “rahatlama” hastalıktan kurtularak değil çalışmaktan 
kurtularak sağlanır. “Birçok modern konforun doğrudan doğruya 
çalışmaktan kaynaklanan o ihtiyaca seslendiğini görmek şaşırtıcıdır: 
Dinlenme ihtiyacı” (s.60). Moretti, Robinson’un arzu ettiği ilk kon-
forun bir sandalye olduğunu hatırlatır bize. Robinson’un sandalye 
arzusu, “konfor” kelimesinin, “lüks” ve “gereksinim”den farklı bir 
yerde durduğunun kanıtıdır.

Moretti’nin de dikkat çektiği gibi Robinson, hikayesini çok sayı-
da geçmiş zaman bağ-fiili kullanarak anlatır: “Direği ve yelkeni takıp, 
sandalı deneyerek çok iyi yüzeceğimi anladım”. İlk eylemin başarısı 
bir sonraki eylemi tetikler gibidir; ilerleme güdümlüdür. Weber’in 
Protestan Ahlakı’nda kapitalist birikim için sarfettiği sözleri hatırla-
tır Moretti; kapitalist birikim “daima yenilenen” bir faaliyet gerekti-
rir (s.68). Bunun yanı sıra, bağ-fiilin “bitmişlik” ifade eden anlamına 
dikkat çeker Moretti. Bu dilbilgisi yapısı eylemlerin tamamlandığı 
ve geçmişin kontrol altına alındığı izlenimi uyandırır. Northrop 
Frye’dan yola çıkarak “devamlılığın ritmi” adını verir buna Moretti 
ve Defoe’nun düzyazı ritmini ölçülü, düzenli, ilerlemeye odaklı diye 
tanımlar. Büyümenin dilbilgisidir bu (s.69). Çağdaş ilerlemenin, 
kapitalist ruhun üslubudur Moretti’nin Defoe’da bulduğu.  Kısacası 
Moretti, üslupla toplumsal sınıf arasındaki asırlık bağı, bağ-fiil kul-
lanımı ve “faydalı”, “konforlu” vb. gibi sıfatlara odaklanarak görünür 
kılar. Yani, tavşanı şapkadan tam olarak böyle çıkarır.

Kitabın “Ciddi Yüzyıl” başlıklı ikinci bölümü bir başka anah-
tar sözcükle açılır: Ciddi. Moretti bu kısımda Hollandalı ressam 
Vermeer’in tablolarındaki gülmeyen, vakur figürlere odaklanır ve bu 
figürlerin varlığını Vermeer’in “tür” resmi denilen resimle yaşadığı 
kopuşa yorar. Peki ‘’ciddi” kelimesi edebiyatta ne anlama gelmek-
tedir? Moretti’nin cevabı şöyle: “Ciddi, burjuvazinin egemen sınıf 
olma yolundaki halinin adıdır” (s.88). 
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Bu bölümde ağırlığı 19. yüzyıl edebiyatını işgal etmiş dolgulara 
verir Moretti. Dolgulardan kasıt gündelik hayata dair ayrıntılardır. 
Bir nevi gündelik olan ilginç olmayı başarmıştır. Romanlarda pek 
bir şey olmaz ama ayrıntıyla verilen gündelik hayat, romanı ilginç 
kılmaya yetmektedir. Peki ne olmuştur da gündelik hayata dair ay-
rıntılar roman evrenini neredeyse işgal etmiştir? Kişisel hayatın gi-
derek artan düzenliliğine değinen Moretti, bu sorunun cevabını bur-
juvanın özel hayatında aramamız gerektiğini söyler. Dolguların 19. 
yüzyıl sonu romanlarında bu denli yaygınlaşmış olmasının sebebi 
yeni burjuva hayat düzenine uygun bir anlatı hazzı sunmalarında 
gizlidir. Fiziksel haz için gerekli olan “konfor”un hikaye anlatıcılı-
ğındaki karşılığı “dolgular”dır. Gündelik hayata dair ayrıntılardan 
oluşan dolgular roman evreninde anlatıya dönüşür. Moretti’nin 
deyişiyle “dolgular roman evrenini rasyonalize eder; süprizlerin az, 
maceranın daha da az olduğu, mucizelerin ise hiç olmadığı bir dün-
yaya dönüştürür.” (s.97) Moretti’ye göre dolgular burjuvanın büyük 
keşfidir. Bu bölümün sonlarına doğru romanlardaki betimlemelerin 
yoğunluğuna dikkat çekip 19. yüzyıl okuru için neden bu kadar ilgi 
çekici olduklarını sorar. Ne de olsa dolgular zaten romanın ritmini 
düşürmektedir. Bunun üzerine romanın ritmi bir de betimlemeler 
aracılığıyla yavaşlatılır (s.107). Peki neden? Çünkü bu yolla roman; 
yemekler, ofis planları, piyano dersleri, evle iş arası yolculuklar (s.96) 
gibi tekrarlanan faaliyetlerin belirlediği burjuva hayat düzeninin rit-
mine ayak uydurmaktadır. 19. yüzyıl gerçekçi romanı, burjuva varo-
luşu ve muhafazakar inançlar gibi temelde farklı ideolojik sistemler 
arasında uzlaşı yaratma gayretindedir (s.109-10). Moretti’nin betim-
lemeler ve dolgulara odaklanarak gün yüzüne çıkardığı, romanın 
nasıl da burjuva hayatının ritmine ayak uydurduğudur.

Kitabın “Sis” başlıklı üçüncü bölümünde Moretti, Viktorya dö-
nemi romanlarındaki sıfat bolluğuna dikkat çeker. “Güçlü” sıfatının 
nitelendirdiği isimlere bakar. Robinson Crusoe’da bu sıfat çoğunluk-
la somut şeyleri nitelerken yüz elli yıl sonra Elizabeth Gaskell’in yaz-
dığı Kuzey ve Güney (1854) romanında irade, istek, arzu, hakikat gibi 
kelimeler için kullanılır olmuş. 1859 yılında yazılmış Self-Help kita-
bında ise “güçlü” sıfatı sıklıkla irade, yaratıcı yetenek, iç güdü, meyil, 
ruh gibi kelimeleri niteler. Yani zamanla sıfatlar eğretilemeli hale gel-
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miş ve “güçlü irade” örneğinde olduğu gibi duygulara ilişkin olumlu 
ya da olumsuz kanaat bildirmeye başlamış. “Dolayısıyla anlamları 
ve daha da önemlisi doğaları değişmiştir” (s.147) der Moretti. Yani 
sıfatlar betimlemeden çok değerlendirme yapmak için kullanılmaya 
başlanmış. Sıfatlar bir nevi değer yargıları haline gelmiş. Bu noktada 
Stanford Edebiyat Laboratuvarı’nda yürüttükleri bir çalışmadan ba-
his açar Moretti. 19. yüzyıl İngiliz romanlarındaki “soyut değerler”, 
“ahlaki değerlendirmeler” ve “hisler” gibi anlamsal alanların kulla-
nım sıklığındaki düşüşü haritalandıran bu çalışmada hislere ve ah-
laki değerlendirmelere Viktorya dönemi edebiyatında daha az yer 
verildiği sonucu ortaya çıkmış. Bu bulgu Moretti’yi ikna etmese de 
açıklanabilir bir sonuçtur; her şeyden önce sonuç değer yargıları-
nın 19. yüzyıl kurgusunda birden fazla biçim aldığını göstermekte-
dir. Öncelikle sıfatların sıklıkla kullanılır hale gelmesiyle “hem daha 
kapsamlı (çünkü sıfatlar artık her yerdeydi) hem de daha dolaylı 
olan ikinci bir yargı türü kullanılır hale gelmişti” (s.148). Bunu belli 
bir zihniyetin tipik göstergesi olarak nitelendirir Moretti; ahlaki de-
ğerler kendi başlarına ön plana çıkmazlar çünkü bu değerler duygu-
larla ayrılmaz bir şekilde karışmıştırlar (s.150). Moretti buna “etik-
duygusal karışım” adını verir. İşte bu etik-duygusal karışım Viktorya 
dönemi sıfatlarına gerçek anlamını veren şeydir. “Viktorya dönemi 
sıfatları: Etik berraklık az, duygusal güç ise yüksek; daha az kesin-
lik, daha fazla anlam” (s.150). Öyle ki Viktorya dönemi sıfatlarının 
tamamen anlamla ilgili olduğu bile söylenebilir. Gerçeklerin üzeri 
(ahlaki) değer yargılarıyla kaplanmıştır ve bu durum sıfatları dö-
nemin kültürünün bir örneği haline getirir (s.150). Peki anlamı her 
şeyden daha itibarlı konuma taşıyan nedir? Bu sorunun izini de bir 
başka kelime üzerinden sürer Moretti. “Ağırbaşlı” kelimesine odak-
lanır. “Ağırbaşlı” kelimesi zaman içinde ciddi kelimesini tabiri caiz-
se tahtından etmiştir. Bunun nedeni kelimenin anlamında gizlidir; 
eylemin sonuçlarından ziyade hangi ruh haliyle yapıldığını betim-
lemektedir “ağırbaşlı”. Yani kişinin kendi oluşuyla ilgili bir duruma 
işaret eder, ahlaki bir unsur içerir. Ciddi kelimesiyle karşılaştırıldı-
ğında ağırbaşlı kelimesi yüklendiği duygusal-etik anlam katmanıyla 
burjuva edebiyatında daha çok tercih edilir hale gelmiştir. Erken dö-
nem burjuvayı Viktorya dönemi burjuvasından ayıran özellikler bu 
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sıfatlarda gizlidir ve sıfatlar aracılığıyla gerçekliğin üzerine eğretile-
meli bir peçe örtülmüştür (s.155). Modern dünyayı “anlamlı” kılmak 
için pek çok yol var, der Moretti. Anlam, kesinlikten daha önemli 
hale gelmişse ve erken burjuvazi, tabiri caizse bir bilgi ehli olmuşsa, 
Viktorya dönemindeki inkar ve duygusallık onu bilgiden korkan ve 
nefret eden bir varlığa dönüştürmüştür (s.155).

“‘Ulusal Şekil Bozuklukları’: Yarı-Çevredeki Dönüşümler” adlı 
dördüncü bölümde Moretti, Fransız yazar Balzac’ın Kayıp Hayal-
ler  (1837) romanı ile Brezilyalı yazar Machado’nun Ölümünün Ar-
dından Bras Cubas’ın Hatıratı  (1881) adlı romanlarından yola çı-
karak “burjuva gerçekliğinin kişisel keyfiyeti”nden bahis açar. Bu 
durumu en iyi açıklayan kelime “kapris”tir. “Amacında hiçbir sürek-
lilik” sergilemeyişiyle kendini belli eden “kapris”, burjuva gerçekliği-
ni tanımlar. Kapris aynı zamanda romanların anlatı temposu üzerin-
de de etkilidir; kaprisli bir burjuvanın amaçlarında hiçbir süreklilik 
sergilemeyişi gibi bu tür karakterleri merkezine almış romanların 
olay örgüsü de birçok ufak bölüme ayrılmıştır: “Bir iki sayfa içinde 
bir tema ortaya atılır, geliştirilir, abartılır ve bir kenara bırakılır. Her 
bölümün sonunda, kaprisin etkisiyle geriye dönülüp neler olup bitti-
ğine bakılır ve omuz silkilir” (s.170).

Peki nasıl oluyor da, Balzac ve Machado örneğinde olduğu gibi, 
farklı coğrafyalarda yazılmış öykülerin anlatı temposu bir akrabalık 
bağı sergileyebiliyor? Moretti bu durumu kapitalist sistemin dinin 
emirlerini gölgelemeye başlamasıyla açıklar ve “eski metafizik ile 
yeni nakit bağı” arasındaki tuhaf kucaklaşmaya değinir. Kapitalizm 
ile din eksenli metafizik inançların romanlardaki “çatışmalı bir ara-
dalığı” (s.172) ve bu bir aradalığı bünyesinde toplamış burjuva ka-
rakterler, Moretti’nin kitabın giriş kısmında da dediği gibi, içinden 
çıktıkları toplumun burjuvazisine dair “kesinkes doğrudan bir tarih 
ya da kanıt” sunmazlar belki ama dünya edebiyatını karşılaştırmalı 
bir eksende okumak için uygun bir zemin sunarlar. Moretti, ilerle-
yen sayfalarda Roberto Schwarz’dan alıntılayarak sermayenin gro-
tesk ve yıkıcı yürüyüşünün yarattığı “ulusal şekil bozuklukları”ndan 
dem vurur. “Ulusal şekil bozuklukları” şu şekilde örneklendirilebi-
lir: Batı’nın fikirleri (Alman bilimi, İngiliz aritmetiği vs.) Rus ede-
biyatında “tekinsiz bir şekilde radikalleştirilir, öyle ki yıkıcı gizil 
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güçleri açığa çıkar” (s.192). Özgün bir karışımdır elde edilen. De-
nilebilir ki, dördüncü bölümün başlığına da taşıdığı “ulusal şekil 
bozuklukları”na odaklanarak Moretti dünya edebiyatını karşılaştır-
malı olarak okumaya koyulur. 

“Ibsen ve Kapitalizmin Ruhu” adlı son bölümde burjuva dün-
yasına yalın bir şekilde odaklandığını söylediği Ibsen’in eserlerini 
ele alır Moretti. Moretti’ye göre Ibsen’in oyunları burjuva yüzyılına 
ilişkin büyük “hesaplaşmalar”dır (s.194). Ibsen’in oyunlarında işçi 
sınıfına mensup karakterlere pek az rastlanır. Moretti bu durumu 
tuhaf bulur çünkü 19. yüzyıl sonu sendikaların, sosyalist partilerin 
ve anarşizmin Avrupa politikasının çehresini değiştirdiği yıllardır 
(s.195). Oyunlarda işçi sınıfına mensup karakterlerin seyrekliğini 
Ibsen’in burjuvazinin kendi iç çatışmasına odaklanmak isteyişine 
bağlar Moretti. Bu bölümde anahtar sözcükler peşine düşülmez. Her 
yana yayılmış, “ortamı asla netleşmeyen, kaçamak bir gri bölge”den 
bahseder Moretti. “Bu gri bölge Ibsen’in burjuva yaşamına ilişkin 
duyduğu bir sezgidir” (s.195). Gri bölgede sır saklama, sadakatsiz-
lik, iftira, ihmal, yarı doğrular vardır (s.196). Bütün bu eylemler için 
genel bir kavram yok, der Moretti. Tam da bu sebeple, önceki dört 
bölümde yaptığı gibi burjuva değerlerinin ipuçlarını veren anahtar 
sözcükler peşinden gidemez. Gri bölgeyle ne anlatmak istediğini 
açıklamaya şu şekilde devam eder: Gri bölgede şüpheli eylemler 
kuşkularla sarmalanır (s.197), kazalar birbirini kovalar, gözden kaç-
ması mümkün olmayan, yılan hikayesine dönmüş yalanlar hayatın 
ta kendisi olup çıkar (s.197). Gri bölge bir sis gibi her yanı kaplamış-
tır. Bu gri bölge, kendini haklı çıkarmak için burjuvazinin dünyaya 
sunduğu değer olan ve burjuva sınıfını diğer sınıflardan ayıran dü-
rüstlüğün üzerine gölge düşürür (s.198). Dürüstlüğün bir burjuva 
fazileti olarak ön plana çıkarılışını kapitalizmle olan kusursuz bağına 
atfeder Moretti: “Piyasa işlemleri güven gerektirir, dürüstlük bunu 
sağlar ve piyasa da ödüllendirir. Dürüstlük işe yarar” (s.198). Oysa 
Ibsen’in tiyatrosunda karşımıza çıkan burjuva karakterler başka bir 
tablo çizer: “Entrikalar, manipülasyon, vicdan, esnek bir ahlak… 
Gri bölge’’ (s.198). Peki nedir Ibsen’in meselesi? Ibsen’e gri bölgede 
çekici gelen nedir? Sanıldığı gibi dürüst ve sahtekar burjuva arasın-
daki uzlaşmaz çelişki değildir (s.199). Cevap, gri bölgenin burjuva 
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yaşamının çözünmemiş uyumsuzluklarını mutlak bir açıklıkla or-
taya çıkarmasında gizlidir (s.203). Burjuva yaşamı çatışmalarla de-
ğil, uyumsuzluklarla doludur ve bu durum hem sinir bozucu hem 
rahatsız edicidir. 

Hatırlarsak, burjuvayı üsluplarda yani düzyazıda (çoğunlukla 
sıfatlardan oluşan anahtar sözcükler, dilbilgisi vs.) bulduğunu söy-
lemişti Moretti. Ibsen’in oyunlarındaki gri bölge başlı başına bir 
üsluptur ve bütün bir burjuva yüzyılını ifşa eder: Ibsen’in oyunları 
hem Sanayileşme öncesinde ayrıntılara ve gerçeğe odaklanan burju-
vanın üslubunu hem de hayal gücüne prim veren ve mümkün olanın 
peşinden giden Sanayileşme sonrası burjuvanın üslubunu bir arada 
bulundurur fakat bir çelişki değildir sunduğu. 19. yüzyıl sonu bur-
juvası Robinson Crusoe gibi geçmişi kayıt altına almaya çalışmaz; 
geleceği cesurca şekillendirmeye çalışır, “kurgular”, uzak geleceğe 
bakar (s.210). Kapitalizmin çemberinden geçmiş bu Sanayileşme 
sonrası devrinin burjuvası karşısında erken dönem burjuva gerçek-
çiliğinin düştüğü aciz durumu gözler önüne serer Ibsen.

Moretti’nin argümanını desteklemek üzere alıntıladığı kaynak-
lar zaman zaman serbest çağrışım yoluyla metne dahil olmuş izle-
nimi verse de, burjuva kültürünü tamamlanmamış bir tasarı olarak 
gören, geçmişin bilgisini günümüzün eleştirisi için kullanmak is-
teyen bir edebiyat tarihçisinin ufuk açıcı eseridir Tarih ile Edebiyat 
Arasında Burjuva.

Son olarak şunları söyleyebiliriz: Dijital ortama aktarılmış kül-
liyatlardan yararlanılarak elde edilen sıklık analizleri (frequency 
analysis), en basitinden belli kavramların belli bir coğrafyada ve za-
man diliminde yazılmış kitaplarda hangi sıklıkta ve bağlamda kulla-
nıldığının tespit edilmesine imkan tanır. Bu durum sadece edebiyat 
çalışmalarına değil tarihten sosyolojiye kadar pek çok disipline yeni 
bir araştırma yöntemi sağlaması açısından gözardı edilemez bir öne-
me sahip. Yine de bu tür çalışmaların İngilizcenin başı çektiği belli 
başlı Avrupa dillerinin egemenliğinde oluşu akla şu soruyu getiriyor: 
Günümüzde Dijital Beşeri Bilimler’in sunduğu olanaklar Avrupa ve 
Kuzey Amerika merkezli araştırmalarda artan sıklıkta kullanılırken 
dijital ortamda yeterli veri tabanlarının bulunmadığı ya da dijital be-
şeri bilimler alanındaki çalışmaların yeterli teşviki görmediği, haliy-
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le Dijital Beşeri Bilimler’in nimetlerinden yeterince yararlanamayan 
ülke akademileri için bu durum ne ifade ediyor? Dijital Beşeri Bilim-
ler çatısı altında toplanabilecek çalışmalara göz attığımızda Kuzey 
Amerika ve Avrupa merkezli hiyerarşik bir yapılanmayı fark etmek 
güç değil.2 1Bu durumun yaratacağı olası sonuçlar tartışılmaya değer. 
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kümeleme vs. çalışmalara imkan tanıyan Kemik Doğal Dil İşleme Grubu’ndan (Bkz. http://
www.kemik.yildiz.edu. tr/?id=1) ve Çetin Altan ile Yaşar Kemal’in eserlerini içeren bir kül-
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Mutman, aynı zamanda İletişim ve Tasarım Bölümü’nün kuruluşuna 
katılmış, 1998-2005 yıllarında bölüm başkanı olarak görev yapmış-
tır. Mutman, 2010’dan bu yana İstanbul Şehir Üniversitesi İletişim 
Fakültesi’nde öğretim üyesidir ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans 
Programı’nın koordinatörlüğünü yürütmektedir. Fuat Keyman ve 
Meyda Yeğenoğlu ile birlikte Oryantalizm, Hegemonya ve Kültü-
rel Fark (1996) başlıklı bir derleme kitap yayınlamıştır. The Politics 
of Writing Islam: Voicing Difference (2014) adlı bir inceleme kita-
bı, Türkçe ve İngilizce yayınları bulunmaktadır. Politics of Culture, 
Photography and Culture, Monograf ve Cultural Studies dergilerinin 
danışma kurulu üyesidir. İlgi alanları eleştirel teori, postyapısalcılık, 
postkolonyalizm, edebiyat, film ve medyadır.

Eski Yunan’dan günümüze kadar farklı anlamlarda kullanı-
lan “akademi” kavramını düşündüğümüzde, bu kavramın sizin 
için neyi ifade ettiğini sormak istiyorum. Bu kavrama yüklediği-
niz değerle bugün akademinin de facto durumu arasında nasıl bir 
ayrım görüyorsunuz?

Plato’nun Akademi’yi ailesinden kalan mirasla kurduğu söyle-
nir. Yani bir bina, oturacak yerler, vb. şeyler gerekiyor. Bence tüm 
tartışmalardan ve yüceltmelerden önce bu basit ve maddi noktayı 
hatırlamakta yarar var. Tabii, bunun yanı sıra bazı kurallar ve dü-
zenlemeler gerektirdiğini de hatırlamakta yarar var. Akademi kav-
ramdır ama aynı zamanda kurumdur. Tabii kurum da kavram da 
Antik Yunan’dan bu yana çok değişti. Gerek Avrupa gerek İslam 
ortaçağında gerekse Çin’de... (Bu Batı’lı olmayan toplumlarda da 
“akademi’nin karşılığı sayılabilecek kurumlar vardı.) Avrupa’nın 
Aydınlanma dönemi hepimizin bildiği o büyük dönüşümü gerçek-
leştirerek modern üniversite kurumunu yarattı. 19. yüzyıl sonundan 
alarak 20. yüzyılın ortasına kadar bu modern kavramın yaşadığını 
ama geçen yüzyılın sonlarından itibaren hızla değişmeye başladığı-
nı ve son yıllarda ise “sektörlerle bütünleşme” ve benzeri nosyonlar 
altında giderek ticarileştiğini söyleyebiliriz. Sizin sorunuz, benim 
değerlerim ile üniversitenin de facto durumu arasında bir çatışma 
olduğunu varsayıyor. Üniversite gibi devasa bir modern eğitim ve 
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araştırma aygıtına sadece kendi değerlerim açısından bakmam sağ-
lıklı olmayabilir. Ben üniversite yıllarımda, 3. sınıftan başlayarak hep 
üniversitede kalmayı düşündüm ve sonunda bunu başardım. Üni-
versiteye asistan olarak girişim çok zor bir dönem olan 12 Eylül 1980 
sonrasında oldu (1983’te); ama yıllar sonra, daha olgunlaştıkça an-
ladım ki, aslında üniversiteye biraz da sol görüşümü koruyabilmek 
için, yani kendi fikirlerimi, duygularımı, öznelliğimi en iyi, müm-
kün olan en az tavizle yaşayabileceğime inandığım yer olduğu için 
girmişim. Tabii ki, hep entelektüel bir insan oldum ve üniversiteyi 
seçmemde asıl etmen bu entelektüel eğilimdi. Kısacası, sanırım 12 
Eylül dönemi olmasına rağmen hala tam bir ticarileşme de yoktu 
(YÖK projesi bir anlamda yenilgiye uğramıştır; o projenin istediği 
biraz oldu, ama YÖK sayesinde değil). Bugün ticarileşme olduğunu 
söylüyoruz, ama bunun ne olduğunu iyice anlamamız lazım. Kendi 
değerlerim açısından bakarsak, sanırım ben çalışma konuları, tarzı 
açısından hala Aydınlanma’nın özerk üniversitesine ve o üniversite-
de oluşan “scholarship” kavramına bağlı, bu genel yaklaşımın içinde 
daha ziyade “humanities” geleneği içine yerleştirilebilecek biriyim. 
Sevdiğim ve uğraştığım konular olan kıta felsefesi, edebiyat eleşti-
risi, siyaset ve kültür kuramları beni buraya yerleştiriyor—ki bunlar 
artık üniversitede gitgide az revaçta olan alanlar... Bu alanları tekno-
rasyonaliteye ve neoliberal pazar kavramına uygun biçimde değişim 
değerine çevirmeyi daha zor buluyorlar. 

Akademi kavramından gelen “akademisyen” sözcüğünü 
siz ce nasıl tanımlayabiliriz? Zira “akademi” kavramı felsefi bir 
nosyon olarak Platon’dan beri kullanılagelmektedir. Kısacası 
düşünen, bilgiye ulaşan ve buna göre edimde bulunan kişilerin 
mekânı olarak tanımlanabilir. Fakat burada bulunanların aris-
tokratik nitelikleri de bilinmektedir. Bu gibi bilgiler düşünüldü-
ğünde, akademisyenin Platon’un Akademia’sındaki aristokratik 
niteliğini geçen zamana rağmen koruduğu söylenebilir mi? Baş-
ka bir ifadeyle, akademisyen içinde yaşadığı toplumun neresinde 
konumlanmaktadır?

Tanımlara çok inanan birisi değilim. Sizin “düşünen, bilgiye 
ulaşan ve buna göre edimde bulunan kişi” tanımınıza katılırım; bu 
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güzel bir tanım. Ama ben buna “araştıran” sözcüğünü ve “araştırma” 
kavramını eklemek isterim. Kendimi “üniversite öğretmeni ve araş-
tırmacı” olarak görüyorum—benim için akademisyen bu. Örneğin 
bankacının “bankada çalışan” birisi olması, manavın “sebze ve mey-
ve satması” gibi... Ama bu Plato’nun “işlevsel” tanımı değil mi, diye 
sorabilirsiniz. Akademi gibi “yüce” bir işi mesleksel ve işlevsel biçim-
de tanımlamak siyaseten yanlış olmuyor mu? Hayır, sadece pratik ol-
maya çalışıyorum—yoksa, hani Plato gibi bir toplum anlayışım yok.

Sorunuzu biraz kaydırayım. Hem akademisyen hem akademis-
yen olmayan insanların akademiye ve üniversiteye yükledikleri yüce 
değerler ve büyük ahlaki işlevler beni her zaman çok rahatsız etti. 
Açıkçası bunun, entelektüel olmayan insanların entelektüellere duy-
duğu hınç (ressentiment—Nietzsche anlamında) ve intikam duygusu 
ile ilgili olduğunu düşünüyorum. “Akademisyen” sözcüğünü aşağıla-
mak için kullananlar var! Ama doktor veya manav sözcüğünü aşağı-
lamak için kullanmıyorsak, akademisyeni de böyle kullanmayalım. 
Eninde sonunda akademi veya üniversite de diğer kurumlar gibi bir 
kurumdur ve her kurum gibi bu kendinden çok büyük sistemin bir 
parçasıdır ve kuralları, hiyerarşileri vardır, vb. İstiyorlar ki, akade-
misyen tüm sorulara cevap versin ve her şeyi bilsin. Ama bir yan-
dan da, aynı insanlar durmaksızın akademisyenlere ders veriyorlar, 
“pratik hayattan hiçbir şey anlamıyorsun” diye. Bunun çok tehlikeli, 
çok yanıltıcı bir elitizim eleştirisi olduğu kanısındayım. Teorik fizik 
veya retorik kuramı niçin sizin kanalizasyon veya çevre probleminizi 
çözsün? Üniversite sadece kanalizasyon sorunuyla uğraşamaz; varlık 
sorunuyla da uğraşır, dalga kuramı mı parçacık kuramı mı diye yıl-
larca tartışır da. 

Öteki yüze dönersek... Bu eleştiriyi akademi içinden de duyuyo-
ruz. Çünkü her akademisyen entelektüel değil. Bence hiç entelektüel 
olmayan akademisyenler var ya da “sosyolojik” anlamda entelektüel 
bu insanlar, ama yaptıkları araştırmanın gerçekten önemli bir en-
telektüel içeriği yok, tamamen “policy” alanında kalan, tekno-ras-
yonaliteye uygun araştırmalar bunlar... Dolayısıyla entelektüeli biraz 
idealize ettiğim söylenebilir—doğrudur, bence entelektüel yalnız 
kalmayı bayağı göze alabilen biridir ve bu sandığımızdan çok daha 
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korkunç bir şeydir. Teorik fizikçi, hiçbir teknik uygulaması olmadığı 
halde evrenin yapısını merak ediyor, araştırıyor, günlerini yıllarını 
iki tane matematik formüle adıyor ya da benim gibi şiire götüren de-
neyimin ne olduğunu anlamaya çalışıyor (son günlerde uğraştığım 
bir şey)... Dolayısıyla benim için akademisyen, alanı neyse onunla 
uğraşan biridir. Ayrıca toplumun belki daha aydın bir kesimi olarak 
toplumsal sorunlara şu veya bu yönde ilgi duyabilir, ama ben akade-
misyenden özel bir misyon beklemiyorum. İyi eğitim versin, düzgün 
ve anlamlı araştırma yapsın, bana yeter.  

Günümüzde “akademi” kavramının adını taşıyan kurum-
ların sayısının, kavram hakkında konuşma yoğunluğumuzu dü-
şündüğümüzde, çok fazla olmadığını görüyoruz. Polis Akademisi 
ya da Harp Akademisi diyoruz, fakat doğa bilimleri ve sosyal bi-
limlere dayalı eğitim kurumlarımızın isimlerini genellikle “üni-
versite” kavramıyla birlikte karşılıyoruz. Siz, “akademi” kavra-
mıyla “üniversite” kavramı arasında nasıl bir fark görüyorsunuz?

Bugün adına “üniversite” deniyor. Eğer “akademi” ile, Pla-
to’nunki gibi, “hakikat”, “devlet” ve “idea” gibi felsefi sorunların yüz 
yüze, karşılıklı tartışıldığı “sıcak” bir ortamı kastediyorsanız, o yok 
artık. Tabii bunu, imkan dahilinde bazı ortamlarda, yazın veya se-
minerlerde veya düzenlediğimiz konuşma, konferans ve atölyelerde 
gerçekleştirebiliriz. Ama bu bile, niye ideal görülüyor? Bir anıştır-
ma yapayım; herkes Bourdieu deyince, “evet çok önemli, materyalist 
adam, sosyal sınıf, helal olsun” filan der de, Bourdieu’nün en ağır 
eleştirdiği şeylerden biri yüz yüze ilişkilerin daha insani ve daha ha-
kiki ilişkiler olduğu fikridir (ki bir anlamda antik akademide de aynı 
yüz yüzelik söz konusu), bunu kimse hatırlamaz; Bourdieu toplum-
sal sınıfı anlamak istiyorsak yüz yüze ilişkilerde kalmanın tamamen 
aldatıcı olduğunu vurgulamıştı. Ben herhangi bir yerde “otantik” 
bir hayat veya teori olduğuna inanan biri değilim. Siz mutlaka öyle 
diyorsunuz demiyorum, ama yine de söyleyeyim; antik akademi ve 
modern üniversite arasında yapılan ayrım üzerine bir entelektüel 
pratik inşa etmek bana pek akıllıca görünmüyor. Üniversite var ve 
burada. Brecht’in dediğini sadece sanatta geçerli diye düşünmeye-
lim; eski iyi şeylerden değil, yeni kötü şeylerden başla!
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“Sosyal bilimlerde hiç unutulmaması gereken, öğrencinin 
zaten sınıfa pek çok bilgiyle geldiğidir. Bu bilgiler ise çoğu zaman 
kendi yaşam tecrübesine ve topluma dayanır.”

Peki, akademi, “okul” ile benzer bir kategori midir? Burada-
ki kişiler arasındaki ilişki biçimini basitçe hoca-öğrenci, bilgili 
kişi-cahil kişi arasındaki ilişkiye indirgeyebilir miyiz? 

Bu güzel bir soru, sıkıştırın beni! Öncelikle şunu söyleyeyim; 
okulun bugünkü kuruluş, kurumlaşma ve işleyiş tarzını Türkiye’de 
de dünyada da eleştirebiliriz. Ama eğitim işinden vazgeçmek müm-
kün değil. Bunu tartışalım. Benim açımdan soru şudur: Her durum-
da eleştirel düşünen, kendine söylenen her şeye inanmayan bir zihin 
yapısını nasıl verebilirim? Yani mesele, basitçe bir mesleki beceri 
vermek değil, kavramları öğretmek de yeterli değil, eleştirel düşüne-
bilme yetisini nasıl oluşturabiliriz?

Sorunuzda güzel ifade ettiğiniz hoca-öğrenci, bilgin-cahil bi-
çimindeki klasik yaklaşımı eleştiren önemli bir çalışma, Jacques 
Ranciere’nin Cahil Hoca başlıklı ünlü çalışması. Fransız devrimi son-
rasında kuramlarıyla zamanını etkileyen Jacotot’nun tezinden hare-
ket ediyor. Unutmayalım ki, Ranciere’in analizinin Fransız bir bağla-
mı da var: Bourdieu eleştirisi yapıyor (ki malum, Bourdieu, sosyalist 
Mitterand hükümetinin eğitim reformu çabasına katkıda bulunan 
raporlar yazmıştı). Ranciere’in Bourdieu’ye yönelttiği eleştiride ben 
haklı yönler buluyorum. Ama kendi getirdiği konumun sorunsuz 
olmadığı kanısındayım. Öncelikle bana öyle geliyor ki, Ranciere bu 
ilişkiyi düşünürken iktidar ilişkisi olarak alıyor; ama bu iktidar iliş-
kisini yeteri kadar özgül biçimde düşünmeden örtük olarak sömü-
ren-sömürülen ikiliği üzerinden modelliyor. Dolayısıyla tüm bir bilgi 
ekonomisinin Eski Yunan’dan (yani Akademi’den) bu yana eleştirisini 
sunan Ranciere’in, hocanın hiçbir şey bilmeden öğretebilmesi para-
doksunu, örneğin hala “iki makul insan arasındaki iletişim” gibi hayli 
klasik bir anlayışa dayandırıyor olması ilginç. Doğrusu ben bu nokta-
da, hocanın ister istemez bir şey öğretme konumunda olduğu, bunu 
minimal düzeyde kabul etmeksizin herhangi bir eğitim aktivitesinin 
mümkün olmasının zor olduğu kanısındayım. Klasik, buyurgan eği-
tim modelini eleştirelim ve daha önemlisi eleştirel düşünme biçimini, 
özellikle soyut bir nesne veya ilişkiyi düşünebilme yetisini geliştirme-
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ye çalışalım; ama size bir kavramı öğretmek zorundaysam ve siz bunu 
bilmiyorsanız, önceden bilmediğiniz bir şeyse, orada öğrenmek için 
oturuyorsanız, her ikimiz de zaten bir asgariyi kabul etmişiz demek-
tir. Bunun gözden kaçmaması gerekir. 

İkinci söylemek istediğim şu; ayrıca ve özellikle sosyal bilimler-
de hiç unutulmaması gereken, öğrencinin zaten sınıfa pek çok bil-
giyle geldiğidir. Bu bilgiler ise çoğu zaman kendi yaşam tecrübesine 
ve topluma dayanır. Ama sınıfta öğreneceği şey, basitçe “yeni” veya 
“başka” değildir. Yeniliğini ve başkalığını ancak öğretmen eski bilgi-
yi, zaten bilineni değiştirebildiği ölçüde kazanır, çünkü bilimsel bilgi 
toplumsal bilgiden farklıdır, farklı olabildiği ölçüde bilimsel olur. Siz 
günlük hayatta kullanılan bir kelime kullansanız bile, o bilgisel bağ-
lamda aynı kelime farklı bir anlam veya boyut taşır, vb. Burada en 
aldatıcı olan şey, öğrencinin duyduğunu zaten daima bildiğine ter-
cüme ederek yanlış anlasa bile öğrenmiş olduğunu düşünmesidir—
çoğu zaman sonuç yarım anlama, tam kavrayamama olur. Bunu size 
yanıt verdiğinde hemen anlarsınız. Dolayısıyla bu bayağı zor bir iş... 
Öğrenciyi tamamen masum ve “tabula rasa” (üzerine istediğinizi ya-
zabileceğiniz boş bir levha) gibi gören bir anlayışın cazibesine ka-
pılmadan önce iyi düşünmek lazım. Öğrenmek bu nedenle biraz acı 
çekmeden, uğraşmadan olmayan bir iş ve öğretmenin bunu bilerek 
öğrenciye mümkün olduğu kadar yer ve zaman bırakması lazım. 
Eğitimin halihazırdaki örgütlenme biçimi, özellikle üniversitelerde 
aşırı kalabalık ve ders sisteminin zamansal örgütlenişi bu olmazsa 
olmaz özeni müthiş zorlaştırıyor.

Akademi kavramıyla birlikte düşünürsek, günümüzde aka-
demisyenin içinde bulunduğu topluma ve dünyaya karşı nasıl bir 
sorumluluğu vardır? Akademi alanını Pierre Bourdieu’nün alet 
çantasından hareketle bir oyun alanı –ödülün, faydanın, cezalan-
dırmanın ve belirli sermaye türlerinin olduğu bir alan– olarak 
değerlendirdiğimizde akademisyenin sorumluluğunu yerine ge-
tirebilmesi için bu alanda nasıl bir stratejiye sahip olması gerekir?

Takdir edersiniz ki, tüm akademisyenler için bir strateji öner-
mem mümkün değil. Bu biraz çapı büyük bir soru, ne benim ne de 
herhangi bir bireyin yanıtlayabileceği kanısında değilim. Bir genel-
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leme tehlikesi var burada. Örneğin benim sorunuza şöyle bir yanıt 
vermem gibi: “Toplumsal sorumluluk sahibi akademisyenler, savaşa, 
sömürüye ve iktidara karşı çıkmalı, barıştan, özgürlükten ve eşitlik-
ten yana olmalı; üreteceği bilgi de buna uygun bir epistemolojik ya-
pıda olmalı, yani (sizinle ben görüştüğümüze göre) post-yapısalcı, 
vb.” Evet, ama bu dergiyi okuyacak insanlar zaten bunlara inanıyor. 
Tekrarlamanın yararı yok. 

Siz sanırım kasıtlı olarak muğlak biçimde “belirli sermaye 
türleri” diyorsunuz... Sorunuz Bourdieu’nün akademisyenler üze-
rine araştırmasına ve bu sosyoluğun “sermaye” kavramına işaret 
ediyor. Yukarıda Bourdieu’yü savunmuştum, şimdi de eleştireyim. 
Bourdieu’nün sermaye kavramının tamamen Weber’ci olduğu ve üs-
telik neoliberal iktisatçı Gary Becker’ın “insan sermayesi” kavramıy-
la “konuştuğu” kanısındayım... Buna göre, sermaye, insanın veya bir 
sosyal aktörün sahip olduğu şeylerdir. Ben Bourdieu’nün nasıl daha 
farklı bir şey söylediğini anlayamıyorum. Ve, bence bu tamamen 
pazar düzeyinde, yani değişim düzeyinde geçerli bir sermaye kav-
ramıdır. “Bu aktörün pazarda neleri var?” sorusuna yanıttır. Ama 
örneğin Marx’ın kıyasıya eleştirdiği soru tam da buydu. “Sermaye bir 
toplumsal ilişkidir” derken Marx şunu kasteder; değer değişim de-
ğeridir, ama metalar arasında bir meta vardır ki, onun sermaye için 
“kullanım değeri” vardır, insan bedeni. Sermaye, insan bedeninin 
kendini yeniden üretebilmek için gerekli olandan fazlasını üretmeye 
muktedir olduğunun varsayılması ve ortaya konulmasıdır, yani insan 
bedeninin aşırı-yeterli kılınmasıdır. Bu analiz, pazar değil, üretim 
düzeyine çıkarsak mümkündür (yani soyutlama düzeyini yüksel-
tirsek). Bourdieu neoliberalizme karşı, niyeti iyi, ama bence somut 
teorisi onun karşısında zayıf. Örneğin Bourdieu “kültürel sermaye” 
veya “entelektüel sermaye” dediğinde hayli karmaşık bir alana benim 
biraz aşırı “rahat” ve “güvenli” bulduğum bir giriş yapıyor. Akade-
minin ekonomi politiği hiç yapılmadı. Birebir uygulamanın olama-
yacağı bana açık geliyor... Üniversite dışına çıkalım; mesela bugün, 
piyasada parça iş yapan sayısız tasarımcıya ne diyeceğiz? Muazzam 
entelektüel emek sömürüsü karşısında ne diyeceğiz? Bu zor sorulara 
Bourdieu, biraz fazla rahat ve güvenli yanıtlar vermiyor mu? 

Tabii siz sorunuzda “oyun” kavramını da kullanıyorsunuz. Hak-
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lısınız, bu bayağı ciddi bir kavram. “Oyun” kavramı, nihai bir epis-
temolojik garanti kurmanın imkansızlığını açığa çıkarır. Oyun kav-
ramı bizi gerçekliğin dışına gönderir ve bir boşluk varsayar; böylece 
bir garanti arayışı (veya buluşu) olan epistemolojiyi paralize eder. 
Oyunun kuralları olur, yasası değil (çocukların oyun oynarken na-
sıl bir hayal gücü kullanabildiğine bakalım). Oyunda hep bir açıklık 
kalır, oyunun oynanırken kuralların değişebildiğini görürüz. Oyun, 
zeminin de oyuncularla birlikte hareket ediyor olmasına yol açabilir, 
bu en azından zorunlu bir olasılıktır. Şunu demek istiyorum: Oyun, 
imgelemin güçleriyle, yani edebiyat ve sanatla konuşur; onlarla ben-
zer hamurdan yapılmıştır.

Böylece sanırım sizin sorunuzda ifade ettiğiniz stratejik derde 
yaklaşmış oldum, farkında olmadan... Genel bir strateji öneremem, 
ama bugünlerde ülkemizde ihtiyaç duyduğumuz sık söylenen etiko-
politik duyarlığın önemli bir kısmının edebiyat ve sanat alanından 
geçtiği kanısındayım. Biliyorum, hele bugün, bunu söylemek nere-
deyse skandal, ama ahlaksal-siyasal duyarlık kazandıran güç dinden 
ziyade edebiyat ve sanattır. Üniversitede bugün en büyük mücadele 
bu küçücük alanda yapılıyor belki de. Edebiyat bölümünde kaç kişi 
var? Ne okutuluyor edebiyat diye? Nasıl okutuluyor? Edebiyat bölü-
mü var mı? Ya “güzel sanatlar”, peki? Ya felsefe? Ne okutuluyor felsefe 
bölümünde? Bir veya birkaç alanı imtiyazlı kılmak istemiyorum, sa-
dece bir noktaya dikkati çekmek istiyorum, en “lüzumsuz” görülen 
noktaya...

“İstediğimiz şeyi de eleştirdiğimiz şeyi de iyi çalışmalı, boş ve 
genel ahlaki eleştirilerden uzak durmalıyız. Başka türlü, hayatta 
kalma mücadelesini kaybederiz.”

Akademiyle neoliberalizm arasındaki ilişkiyi nasıl değer-
lendiriyorsunuz? Akademi alanı giderek piyasa toplumuna yeni 
girişimciler yaratması gereken bir alan olarak görülüyor. Hatta 
yeni getirilmeye çalışılan ödüllendirme ve teşvik sistemiyle aka-
deminin başlı başına kendisi bir piyasa alanına dönüştürülüyor. 
Niceliğin ve piyasaya dayalı hızlı bilimsel üretimin değer kazan-
dığı bir alanda akademiyle toplum arasındaki ilişki farklı (daya-
nışmacı) bir boyuta nasıl taşınabilir?
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Bu söylediklerinizin hepsi doğru, ama bir saptamayla başlama-
ma izin verin. Akademi veya üniversite, kapitalizme hizmet etme-
ye neoliberalizmle başlamadı; bu zaten iki asırdır böyle! Dolayısıy-
la burada bayağı ciddi anlamda köklü ve yerleşik bir sistemle karşı 
karşıyayız. Öncelikle bu konuda yanılmayalım. Bugün durum daha 
kötüye gitmiyor mu? Evet haklısınız, ama ne zaman durum iyiye git-
mişti? Valla ben hiç hatırlamıyorum; sadece yerel kazanımlar oldu. 
Örneğin, benim okuduğum bölüm olan ODTÜ Sosyoloji 1970’li yıl-
larda çok iyi bir bölümdü; en son kuramlar en yakından takip edilir-
di ve düşünüyorum da gerçekten çok iyi hocalarımız olmuştu, ama 
o ileri yaklaşımdan bugüne neredeyse hiçbir şey kalmadı. 1970’li 
ve 1980’li yıllarda, ABD’de edebiyat, antropoloji ve alan çalışmala-
rı bölümleri hızla ilerici bölümler haline geldi... Dolayısıyla bugün 
Türkiye’de şikayet edilen pek çok şey, aslında örneğin ABD’de ilerici 
akademisyenler tarafından kendi lehlerine çevrilmiş şeylerdir. Be-
nim meslektaşlarımdan önemli bir şikayetim çoğu zaman özgürlük 
zannettikleri şeyin, yani belirli profesyonel kuralları ve formları izle-
meme ve takmama tavrının, aslında keyfi ve demokrasi dışı durum-
lara yol açtığı. Çünkü, hele Türkiye gibi bir yerde bunu yapmadığı-
nız takdirde tüm kurumsal ilişkiler, kuralların yokluğunda tamamen 
kişisel kalır. Varolduğunuz birimde işe almadan değerlendirmeye 
kadar hiçbir sivil ve profesyonel ilke ve kural çalışmayınca demok-
rasi (yani eşitlik, açıklık ve anonimlik) ortada kalmaz, daha doğrusu 
gerçekleşmemiş olur. Böylece kuralsız ve “kişiler arası” yani feodal 
ilişkiler setini yeniden üretmiş olursunuz, ama siz ve bölüm arkadaş-
larınız demokrat olduğunuz (ve herhalde ölümsüz olduğunuz) için 
kurala, forma karşı çıkmakla demokratik bir şey yaptığınızı düşü-
nürsünüz. İşte bu nedenle kurallaştırmak, profesyonalize etmek ve 
üniversiteyi ahbap-çavuş ilişkilerinden kurtarmak gerekir. Örneğin 
citation index’te çıkan ilerici yüzlerce dergi varsa, citation index’te 
yayın yapmanın kendisine karşı çıkmanın bir manası var mı?

Uyarmak istediğim nokta şu; istediğimiz şeyi de eleştirdiğimiz 
şeyi de iyi çalışmalı, boş ve genel ahlaki eleştirilerden uzak dur-
malıyız. Başka türlü hayatta kalma mücadelesini kaybederiz. Bunu 
idrak ediyorsak, örneğin citation index’in bir iktidar ve denetleme 
mekanizması olduğunu görme şansımız olur. Ben bir yazısı dört 
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dergi tarafından reddedilmiş biriyim, çünkü bu yazı ABD cultural 
studies’indeki önemli bir ismi rahatsız ediyordu (bana da açık açık 
söylendi). Övünmek için değil, yukarıda sözünü ettiğim arkadaş-
lara yönelttiğim eleştiriyi yaparken bedavadan konuşmadığım, çok 
iyi bildiğim, tecrübe ettiğim bir alandan söz ettiğim anlaşılsın diye 
söylüyorum. 

Foucault’nun biyopolitika üzerine dersleri bize liberalizm ve 
neoliberalizm arasındaki farkı öğretiyor (örneğin David Harvey’in 
yaklaşımı sağlam bir ekonomi politik açıklama getirmekle birlikte 
liberalizmi neoliberalizmin uzantısı, bugünkü biçimi gibi görür). Te-
mel nokta, liberal ve neoliberal “homo economicus” farkıdır. Kabaca 
söylersek, birincisi pazarda çıkarlarını rasyonel olarak hesaplayan 
bir alışveriş öznesidir. Ama neoliberal ekonomik özne sadece pazar-
da değil, hayatın her alanında ekonomik rasyonaliteye göre davra-
nır; bu nedenle neoliberalizmde ilke değişmiş ve neoliberal özne, te-
şebbüs veya şirket (enterpreneur, enterprise) haline gelmiştir. Bugün 
artık sadece bireyler değil örneğin sivil toplum örgütleri dahil tüm 
örgütlenmelerin, hatta hükümetlerin bile bir şirket gibi organize ol-
duklarını, en azından ilkenin bu olduğunu söylemek yanlış olmaya-
caktır (AKP, tipik bir neoliberal parti). 

Örneğin üniversitelerde gitgide yaygınlaşan yıllık akademik 
değerlendirme formunu ele alalım. Bu, aslında Foucault’nun “disip-
liner” diyeceği, yani klasik liberalizme ait bir bilgi-iktidar teknolo-
jisidir. Bilindiği gibi Foucault bu modern iktidar türünün en ayırıcı 
özelliğinin pozitif ve üretken olmak olduğunu söyler. Yani her bir 
çalışanın bir dosyası vardır; her türlü mesleki bilgi ve tüm kurum 
hayatı bu dosyada yer alır, bunun düzenli değerlendirmesi yapılır, 
vb. Bu Foucault’ya göre, sizi bireyleştiren bir mekanizmadır, yani 
özellikleriniz, yaptığınız iş, güçlü ve zayıf yönleriniz, vb. bilinir; bir 
geçmiş ve performans oluşur, iktidar özgül gücünüzü ve marifetinizi 
buna göre kullanır. Geçerken belirteyim; bu forma da karşı çıkma-
mak gerekir, çünkü hele sivil toplumu zayıf Türkiye koşullarında bu 
tür formların ister istemez eşitleyici, anonimleştirici ve demokratik 
boyutunu görmeliyiz. Hala da bu boyutu ister istemez koruyorlar. 
Dolayısıyla onların hazırlanmasına müdahele etmeli, onu iyi düzen-
lemeye çalışmalı. 
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Tabii bu klasik liberal değerlendirme formunun neoliberalizm-
de değiştiğini de görüyoruz... Artık bu formların kişisel sayfalarda 
yayınlanması, ayrıca değişik akademik sitelerde hem bunların hem 
de yayınlarınızın yayınlanması, vb. pratikler her öğretim üyesini 
kendini akademik bir “enterprise” veya “müteşebbis” gibi kurmaya 
zorlamaktadır. Tüm bunlar, artık neoliberal bir modaliteye geçmekte 
olduğumuzun işaretleri. Bugün, aynı biçimde bir işe başvurduğunuz 
zaman sadece yayınlarınız ve dersleriniz, uzmanlık alanınız sorul-
muyor; halen çalıştığınız veya bir sonraki projeniz soruluyor, yani 
sürekli bir teşebbüs içinde olmanız gerekiyor, hatta başvurduğunuz 
kuruma, bölüme ne gibi katkılarda bulunacağınızı anlatmak zorun-
dasınız, vb. Oldukça gevşek ve tamamen kişisel, feodal ve siyasal 
ilişkiler üzerinden yürüyen Anadolu’daki devlet üniversitelerinde 
bunların hiçbiri yok; ama tüm ciddi ve büyük özel üniversiteler aşa-
ğı yukarı bu ilkelerle çalışmaya yöneldi. Eğer Türkiye, içine düştüğü 
lümpen-kapital çıkmazından kurtulmaya gerçekten karar verir ve 
Şevket Pamuk, vb. iktisatçıların tavsiye ettiği ARGE’ye dayalı tekno-
lojik yenileşme yoluna girerse üniversiteler daha çok bu hale gelir. 
Ama bunun tüm etkileri ne olacak bilemeyiz. Yani üniversitelerin 
zenginleşmesi tüm üniversite bölümlerine yaygın genel bir refah da 
getirebilir belki... Bence, bizim gibi insanların yapacağı en temel iş, 
üniversitede profesyonel koşulları en iyi biçimde yerine getirmeye 
çalışarak “humanities”in en az zararla hayatta kalmasını sağlamak 
olmalıdır.  Çünkü bu alanlar, ahlaksal-siyasal duyarlığın üretim ve 
eğitim alanlarıdır ve müteşebbis akademinin en az değişim değerine 
çevirebildiği için en lüzumsuz gördüğü alanlardır.

Neoliberalizmin daha sinir bozucu tarafını ben “sektörle bütün-
leşme” talebinde buluyorum. Bu sadece üniversiteyi sermaye gücü-
nün yedeğine bağlamaya değil, aynı zamanda neredeyse meslek oku-
luna dönüştürmeye yol açacak bir gelişme. Bu noktada en tehlikeli 
argümanlardan biri üniversitelerin aşırı-teorik düşünen, hayattan ve 
gerçeklerden uzak bilim insanlarıyla dolu olduğu... Bunu özellikle iş 
adamlarından duymak ürkütücü ve bunu söylemeyi çok büyük bir 
marifet sanıyorlar, yani çok haklı olduklarını düşünüyorlar. Adeta 
entelektüel olmak bir suç. Geçen yıldı sanırım, televizyonda duydu-
ğum bir şey, bir iş adamı, “eğer” dedi bir fizik profesörüne “üniversi-



195

“Entelektüel Yalnız Kalmayı Göze Alabilen Biridir”

monograf 2016/5

te bölümleri ait oldukları sektöre çalışmıyorlarsa hiçbir işe yaramı-
yorlar demektir!” Korkunç bir şey bu! Düşünebiliyor musunuz, bu 
mantıkla üniversitenin dörtte üçünü hallaç pamuğu gibi atarsınız!    

İlk ve orta öğretimde öğrencilere mutlaka onların anlayacağı 
bir dilde konuşulması gerektiği, hayattan kopuk eğitim verilmeme-
si gerektiği biçimindeki sözüm ona ilerici pedagojik öğütlerin de 
(ki televizyonda mebzul miktarda rastlanıyor) aynı mantığı yaşat-
tıklarını görüyoruz. Aslında bu insanların düşünmemelerini, daha 
doğrusu tüm düşüncelerini tekno-rasyonaliteye göre ayarlamalarını 
çok küçük yaştan sağlamaya yönelik feci bir yaklaşım. Sonuçta üni-
versitenin ticarileşmesi dediğimiz neoliberal üniversite olgusu bence 
çok değişik boyutları olan ve homojen biçimde değerlendirilmemesi 
gereken etraflı bir konu. Bizden, genel siyasal argümanları tekrarla-
manın ötesinde ciddi, yapıcı ve uyanık bir tavır bekliyor.

Akademisyenin içinde yer aldığı toplumla ilişkisini düşündü-
ğümüzde, toplumun farklı kesimlerinden (örneğin işçilerden, göç-
menlerden vb.) kopuk olduğunu düşünüyor musunuz? Eğer böyle 
düşünüyorsanız, bu kopukluğu gidermek için sizce ne yapılmalı?

Elbette kopuk, ama başka nasıl olabilirdi ki? Öğretim üyeleri 
dünya harikaları değil, orta sınıf insanlar. Mühendisler, doktorlar 
veya elbise dükkanı sahipleri gibi. Peki, öğretim üyelerinin işçiler 
veya göçmenler gibi kendilerinden farklı kesimlerle özel bir ileti-
şim kurmaları veya onlardan kopuk olmamaları gereksin, bu iyidir... 
Ama bunu söylerken şu hiç düşünülmüyor; aynı gereklilik ayakka-
bıcılar, kuaförler veya tuhafiyeciler için yok mu? Mesela kimse ayak-
kabıcılardan ayakkabıları fabrikalarda üreten işçilerle daha ciddi bir 
ilişkiye geçmelerini istemiyor, neden? Niçin sadece öğretim üyeleri 
bazı toplumsal kesimlerden ayrı görülüyor? Ayrıca, öğretim üyeleri 
oldukça geniş bir sosyal grup. İçlerinde her dünya görüşü ve siyasal 
görüşten insan var; birbirinden son derece değişik alanlarda çalışı-
yorlar. Dolayısıyla böyle genel bir gerekliliğin anlamını ben anlamı-
yorum. Söylediğim gibi, toplum akademisyene yüce bir statü veri-
yor, ama üniversite de bir kurum, o da bir meslek. Biraz ters gittğim 
için tekrar ve tekrar bağışlayın, ama benden malum genel sözleri 
tekrarlamamı beklemeyin. 
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Bir arkadaşım var, görüş olarak da daha anaakıma yakın bilim 
yapar. Konusu göçmenler. Böyle kravatlı, takım elbiseli, citation in-
dex yayınlı bir insan. Göçmenler için deli gibi çalışıyor, o toplan-
tıdan ötekine koşturuyor, elinden geleni ardına koymuyor... Hay-
ranlıkla izlerim yıllardır. Adamın konusu zaten göçmenler ve işini 
yapıyor. Bunu bir kimyacıdan isteyemeyiz. Ondan isteyeceğimiz şey, 
şu ilaç ve gıda sektörlerinde karıştırılan işlerle uğraşmasıdır. Geçen 
yıl bir panele davet edildim, “bilimsel bilgiye erişim sorunları ve açık 
erişim” konusunda. Bir meslektaş, kendi yönettiği ve müthiş kolaylık 
sağlayan bir siteye öğretim üyelerinin yeteri kadar itibar etmediğin-
den şikayet etti, “kimse üye olmuyor, 15 dakika ayırmıyor” diye... 
Unuttuğu şey, öğretim üyelerinin de başkaları gibi, karınlarını do-
yurmak, yaşlı anne ve babalarına bakmak ve çocuklarını okutmak 
zorunda olduklarıydı. 

Bunları söyledikten sonra sorunuzu gerçekten düşünmeye ge-
çebilirim: Bir üniversite öğretim üyesi nasıl bir işçiyle konuşur? Ama 
siz hiç bu soruyu kendinize sordunuz mu? Ben bir işçiyle nasıl ko-
nuşurum? Biliyor musunuz, bu hiç o kadar kolay bir şey değil. Çün-
kü herkes konuşmaktan bahsediyor, ama kimse konuşmanın nasıl 
olacağını düşünmüyor. Yani kimse, “yahu ben Weber, Foucault ve 
Bourdieu okuyan bir adamım, bir işçiyle ne konuşacağım, nasıl ko-
nuşacağım?” diye sormuyor bile... Taksiye bindiğimizde sürücüyle 
yaptığımız beş dakikalık taksi muhabbeti değil bu, bayağı ciddi bir 
iş. Düşünmüyoruz, çünkü işçiye ne söyleyeceğimizi biliyoruz, ona 
nasıl sömürüldüğünü anlatacağız. İşçiler nasıl sömürüldüklerini 
bilmiyorlar mı? Belki bizim kastettiğimiz (ve tabii ki öğrenmele-
ri gereken) analitik anlamda bilmiyorlar, ama yine de pek çok şey 
biliyorlar ve hiç saf değiller. Bence incelememiz gereken bir nokta 
işçilerin nasıl hissettikleri. Ben bunu anlamaya çalışıyorum, tam 
anladığımı söyleyemem, ama bir tahminim var; bence bugünlerde 
çoğunun hissiyatı AKP’nin kendilerini kapitalizmden (yani şu çılgın 
trafik, bitmeyen yol, kömür parası, durmadan çıkan sağlık sorunları, 
kızı veya oğlanı evlendirme, çocuğu okutma, kira artışına yetişme, 
vb.’den) koruduğu. AKP onları koruyor, bence böyle hissediyorlar, 
böyle bir şeye inanmışlar... Bu korunma duygusu, bu ihtiyaç nasıl 
bir şey ve AKP onları nasıl “koruyor”, bunu anlamak lazım. Mesela, 
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yine hissettiğim bir şey örtünmenin de bu korunma ile bir ilişkisi 
olduğu. Bunun ekonomik tarafı var, ama basitçe ekonomik değil bu 
korunma duygusu, sosyal, psişik... Çünkü saldırmaya da dönüşebili-
yor, dikkatli olmak lazım. 

Bu durumla doğrudan alakası yok, ama Ranciere’in Cahil 
Hoca’dan çok daha iyi araştırması Proletarian Nights’ın getirdiği 
bilmeceyi hatırlamamak zor. 1871 devriminden sonra devrime ka-
tılan işçiler ne yaptılar? Ranciere, önemli bir kısmının geceleri ken-
di kulüplerinde birbirlerine yazdıkları şiirleri okuduklarını, müzik 
çaldıklarını ve kafayı çektiklerini anlatıyor. Sosyalist işçiler bunlar. 
Belki de, diye sormuştu Ranciere, istedikleri ne fabrikaların mülki-
yeti ne de iktidar, sadece çalışmaktan ve sömürülmekten başka bir 
kader, başka bir hayat istiyorlar... 

“Bence sorun, Türklerin veya Türkiyelilerin kavramsal ve 
entelektüel kültürlerinin çok zayıf olmasında. Ve bunun oluşması 
öyle hemen olacak bir şey değil, ama Türkiye’nin demokratik geri-
liğinde bunun büyük rolü var.”

Türkiye’deki akademik hayata biraz daha derinlemesine bak-
maya başlarsak, Türkiye akademisi için bilimsel bir gelenekten ya 
da kurumsallıktan bahsetmek mümkün mü? Türkiye akademi-
sinde bilimsel bir geleneğin oluşması için nelere ihtiyaç var? 

Hayır, tabii ki mümkün değil. Nasıl oluşur, ona da yanıt vermek 
zor. Gelişme sosyolojisi olur gibi oldu biraz 1960-1970’li yıllarda, ama 
o da tam olmadı. Sonra modernleşme, Batılılaşma tarihi incelenmesi 
hayli revaçta bir konu oldu, ama özellikle bu ikincisi tam bir endüstri-
ye dönüştü, kalıp lafları tekrarlayan bir dizi ampirik-enformatif çalış-
ma ortaya çıktı ve bunlar gerçekten konuyu boğdular... Bence sorun, 
Türklerin veya Türkiyelilerin kavramsal ve entelektüel kültürlerinin 
çok zayıf olmasında. Ve bunun oluşması öyle hemen olacak bir şey 
değil, ama Türkiye’nin demokratik geriliğinde bunun büyük rolü var. 
Bu entelektüel geri kalmışlığın çarpıcı bir örneği var: Türkiye’deki ka-
dar köşe yazarını dünyanın hiçbir gelişmiş veya gelişmemiş yerinde 
bulamazsınız! Bunların bir kısmı da akademisyen veya oradan gel-
me. Dert, bir gazete köşesinde yazmak olunca bilimsel bir gelenek 
oluşması zor. Ne demek köşe yazısı? Aslında bir fikir ürünüymüş gibi 
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duran ama hiçbir entelektüel içeriği olmayan tamamen aldatıcı bir 
nesne. Her büyük gazetede haftalık herhalde 20-25 tane köşe yazarı 
var siyasetinden sporuna kadar. Benjamin bu konuşma-yazı tarzına 
“empty phrase” (boş deyiş) derdi. Entelektüel olarak boş, ama hiçbir 
şeyi olmayan, sadece geçinmeye çalışan toplumun zihnini ve ağzını 
doldurmaya yeterli. Bizdeki durum Foucault’nun “kanaat toplumu” 
dediği nesnenin zıvanadan çıkmış hali bence. Foucault’ya göre bu 
herkesin kanaatlerini belirtmek ve toplumun kanaatlerinin mutlaka 
bilinmek zorunda olduğu bir sorunsaldır ve liberalizmle birlikte 18. 
yüzyılda belirmiştir. Tabii “kanaat”, toplumun, bireylerin sahip olmak 
zorunda olduğu ve ne olduğunun yönetimler, şirketler, vb. tarafın-
dan bilinmesi gereken bir şeyse, aynı anda hemen bir manipülasyon 
nesnesi haline gelir, isteseniz de istemeseniz de. Yüzde şu kadar şöyle 
düşünüyor dediğiniz anda, insanları bir karar vermeye, belirli yönde 
düşünmeye, davranmaya ve hissetmeye iteklemiş olursunuz. Niyeti-
niz iyi de olsa, kötü de olsa. Türkiye’de de pıtrak gibi yayılan ve her 
konuda otorite haline gelen kamuoyu araştırma şirketleri bu kanaat 
makinesinin kurucu unsurları arasında yer almaktadır. Köşe yazarla-
rı, kamuoyu araştırma şirketleri ve televizyon tartışma programları. 
Bunlar bir yandan demokratik konuşma araçları olarak ortaya çıkı-
yor, ama unutmayalım ki, aynı anda korkunç bir manipülasyon aygıtı 
olan kanaat makinesinin ana unsurları oluyorlar. Tabii bu Türkiye’de 
sadece entelektüel kültürün zayıflığını göstermiyor, aynı zamanda 
siyasal kültürün de nasıl zayıf olduğunu gösteriyor ve bunların her 
ikisini de, yani toplumun düşünme ve karar alma süreçlerini adeta 
felce uğratıyor. Yapılabilecek tek şey bunları demokratikleştirme-
ye çalışırken, öte yandan, aynı anda, zerre kadar aldırmaksızın, bir 
köşede entelektüel üretimi kararlı ve sakin biçimde sürdürmek, yani 
kanaat aygıtını kendi düşüncenizin ölçütü yapmamak. Şunları da not 
edelim. Adorno’nun kanaat üzerine çok güzel iki yazısı vardır, Baud-
rillard Simulations kitabında bazı iyi noktalar getirir. Ama bizim Ulus 
Baker kanaat üzerine kitabında bunlardan nedense söz etmez. Tabii 
o tek kişilik gelenek! 

Türkiye’deki üniversitelerin daha özgürlükçü, daha özerk ve 
daha özgürleşmiş bir alan olması noktasında sizce neler yapıla-
bilir?
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Sorunun cevabını siz de, ben de, okur da biliyoruz. Dolayısıyla 
verilmiş yanıta basitçe bir ek yapmama müsaade edin: Dünya felse-
fe, sosyoloji, teori, vb literatürünü çok iyi takip. Sadece Batı’yı değil, 
Asya, Afrika ve Latin Amerika’yı takip. Hem düşünceyi, hem de sa-
nat ve edebiyatı takip. Ama basitçe o lafları burada tekrar etmek için 
değil. Onların orada yaptığını burada yapabilmek için. Öğrenmek ve 
yaratmak için. 

Bugün Türkiye’de üniversitelerin ve akademisyenlerin sayısı 
giderek artıyor, fakat nicelik artışı nitelikli bir üniversite kadro-
sunun oluşmasına katkı sağlamıyor sanırım. Bir yandan merke-
zi sistemin atama yöntemini eleştirirken (ÖYP gibi programlar) 
öte yandan da inisiyatifin üniversitedeki bölümlere bırakılması 
durumunda başka çıkarların devreye girdiğini düşünüyor ve adil 
bir değerlendirme yapılmadığından yakınıyoruz. Üniversiteye 
akademisyen alımı sizce nasıl olmalı? Hangi koşullar göz önünde 
tutulduğunda daha adil bir değerlendirme yapılabilir?

Üniversiteye akademisyen alımının nasıl yapılmasını gerektiği-
ni, bu kadar basit bir şeyi sizin sormanız benim de anlatmak zorun-
da olmam, ne kadar acı değil mi? Bu bana o kadar basit geliyor ki, 
niçin ve nasıl yapamadıklarını anlamıyorum, inanın bana. Ama her 
şey ahbap çavuş ilişkileriyle yürüyor. Şöyle yaparsınız: Bölümünü-
zün ihityaçlarını bölüm kurulunda tartışırsınız, sonra bir “arama ko-
mitesi” teşkil edersiniz, bunlar iş ilanını yazar, istenen nitelikleri ve 
belgeleri belirtir; başvuran adaylar arasından 3-4 kişilik bir iş konuş-
ması-mülakatı listesi hazırlar, yani nihai adaylarınızı belirlersiniz. Bu 
arada, reddettiğiniz adaylara da medeniyet gereği (medeniyet, yani 
sivilin Türkçesi) reddedildiklerini bir kısa mektupla belirtir ve şans 
dilersiniz, ki zavallı aday aylarca bekleyip “beni çağırmadılar, her-
halde reddedildim” diye tahmin etmek zorunda kalmasın. Adayları 
ayrı ayrı günlerde alır, bilimsel konuşmalarını dinler, tanışır konu-
şur, hepsi bittikten sonra da birini seçersiniz. Benim bildiğim, aka-
demik aygıtı çok gelişmiş modern toplumlarda, ABD’de, İngiltere’de 
gördüğüm, tecrübe edip öğrendiğim bu...  

Kısacası, bir bölümü kendi arkadaşlarınızla dolduramazsınız. 
Herkes düşünce olarak, araştırma tarzı olarak, alan olarak kendine 
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yakın birini yanına ister. Ama iş kuralsız ve keyfi adam toplamaya 
gelince, demokratik bir durum oluşmaz. Çünkü sizin arkadaşları-
nız, hem arkadaşınız hem de dayanılmaz düzeyde demokrat olabilir, 
ama siz basitçe demokrat arkadaşlar değil sistem ve kurum olarak 
demokrasi istediğinize göre, yukarıdaki gibi sivil, formel ve profes-
yonel süreçleri kullanmanız gerekir. 

Son olarak, Türkiye’deki üniversitelerden bahsederken üni-
versite gençliği hakkında neler söylemek istersiniz? Gençliğin 
üniversiteleri ve toplumu değiştirmedeki rolünü nasıl görüyor-
sunuz?

Üniversite gençliği benim zamanımda bugün olduğundan daha 
örgütlüydü. Örneğin benim öğrenci olduğum dönemde ODTÜ’de 
Öğrenci Temsilciliği Konseyi vardı, pek çok sorunu yönetimle doğ-
rudan görüşebilmek mümkün oluyordu. Dolayısıyla 1974-1980 dö-
nemi çok lanetle anılır, bazı yönleri gerçekten kötüdür, ama başka 
olumlu tarafları da vardı. Bunların görülmemesi, tarihe geçmemesi 
acı veriyor. Bugün aynı örgütlülük düzeyini göremiyorum. Sözüm 
ona temsilcilikler var bazı okullarda ama öğrenci kitlesinin ihtiyaç-
larıyla hatta kitleyle bir ilgileri yok. Olanlar ve talepleri dile getiren-
ler ise genellikle üniversite yönetimleri tarafından dışlanıyor veya 
bir biçimde oyalanıyor. Öte yandan, öğrenci liderlerinin önündeki 
en temel sorun hem örgütlenmek hem de öğrenci kitlesinin gerçek 
yaşamsal ihtiyaçlarıyla aynı kitlenin siyasal talepleri arasındaki bağı 
gerçekten kurabilmek, yapay bir siyasallığın içine de düşmemek ve 
beni, kuşağımı da etkileyen hatalardan uzak durmak.



201

Tür Tartışmaları
2016 Sayı: 6

Monograf, altıncı sayısında edebiyatta tür kavramını incelemeyi 
amaçlıyor. Edebiyat araştırmalarının önemli tartışmalarından biri 
olan ve bugün etraflı bir tasnifine ulaşılamayan türleri, tarihsel süreç 
ve yazınsal dönemlerle ilişkilendirerek değerlendirmek istiyor. 

Monograf, aşağıdakilere eklenebilecek diğer alt başlıklarla tür kav
ramına ayırdığı altıncı sayısı için özgür ve özgün fikirlere dayalı metin
leri en geç 15 Nisan 2016 tarihine kadar info@monografjournal.com 
adresine bekliyor.

• Biçim ve içerik tartışmalarından hareketle türün tanımlanması
• Edebî türler arası etkileşimler, geçişler ve ayrışmalar
• Geleneksel edebî türlerin modern edebiyatlardaki temsilleri
• Edebiyat dışı türler ile edebî türler arası ilişkiler, etkileşimler
• Yeni türlerin oluşma biçimleri, bunların tür tasnifindeki yeri
• Farklı edebiyat geleneklerinde üretilmiş türlerin birbirleriyle iliş
kilendirilmesi
• Estetik kaygılar, dil ve kültürel kodların türlerin şekillenmesinde
ki rolü
• Melez türlerin oluşumu, temsili ve işlevi
• Edebiyat tarihi yazımında türlerin konumlandırılışı, buna ilişkin 
öneriler ve sorunlar
• Edebî türe özgü eleştiri pratikleri ve okuma önerileri
• İdeolojik, toplumsal, kültürel vs. etkenlerin türler üzerindeki etkisi 
• Postmodern anlatıda türün üretilme biçimleri: Metinleraraslılık, 
çokseslilik ve türlerarasılık vs.
• Çeviri ve adaptasyonlar üzerinden türün alımlanma problemi
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Debates On Genre
2016 Issue: 6

In its sixth issue, Monograf aims to analyze the concept of literary genre 
as one of the most controversial topics in literary studies that has not yet 
come up with a comprehensive categorization even today. The issue intends 
to evaluate literary genres by relating them to historical processes or literary 
periods.

Monograf invites original articles to be sent to info@monografjournal.com 
by April 15, 2016 for its sixth issue that will focus on the concept of literary 
genre. Subtopics in which contributions are sought include, but are not limi
ted to, the following:

• The definition of genre based on debates on form and content 
• Interaction, fusion and departure of literary genres 
• The representation of conventional literary genres in modern literature
• The relations and interactions between nonliterary genres and literary 
genres 
• The formation of new genres, their position in the categorization of 
genres
• Relating genres formed via different literary conventions
• Aesthetic concerns, and the role of linguistic and cultural codes in 
constructing genres 
• The formation, representation and function of hybrid genres
• The position of genres in writing literary history, along with related 
suggestions and problems 
• Criticism practices and reading suggestions particular to a literary genre 
• The influence of ideological, social, cultural factors and the like on genre 
• The strategies of producing genres in the postmodern narrative: 
Intertextuality, polyphony, intergenreality, etc. 
• The problematics of the reception of genre through translation and 
adaptation
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Dipnot: Sema Kaygusuz
2016 Sayı: 6

Monograf, altıncı sayısında Sema Kaygusuz edebiyatını odağına alıyor. Öy
kü, roman, oyun gibi türlerde 1997 yılından beri eser veren, Türkçede ve 
çevrildiği diğer dillerde hatırı sayılır bir okur kitlesine ulaşan yazarın ede
biyatını; içsel gelişimi, temel eğilimleri ve Türkçe edebiyattaki konumu gibi 
ana sorular üzerinden karşılaştırmalı ve derinlemesine bir şekilde değerlen
dirmek istiyor.

Monograf, dosyanın temel sorularına işaret eden aşağıdaki konu başlık
ları etrafında, Sema Kaygusuz edebiyatına yönelik başka yaklaşımları da ele 
alan özgün fikirlere dayalı makaleleri, en geç 15 Nisan 2016 tarihine kadar 
info@monografjournal.com adresine bekliyor.

• Başka metinler ve edebiyatlarla etkileşimi açısından Sema Kaygusuz ede
biyatı
• Sema Kaygusuz edebiyatının biçimsel ve izleksel süreklilikleri ve kesintileri
• 90 sonrası Türkçe edebiyat tarihi içerisinde Sema Kaygusuz’un konumu
• Sema Kaygusuz’un başka dil ve edebiyatlarda alımlanışı
• Sema Kaygusuz’da tür seçiminin dinamikleri
• Sema Kaygusuz edebiyatında bireysel ve kolektif hafızanın hâlleri ve işlevleri
• Doğa ve öznellik: Sema Kaygusuz edebiyatının ekolojik bağlamı 
• Kadınlık ve temsil: Sema Kaygusuz edebiyatında dişillik
• Sema Kaygusuz edebiyatında kutsallık ve dünyevilik
• İktidar, şiddet ve muhalefet: Sema Kaygusuz edebiyatının politikası
• Sema Kaygusuz metinlerinin anlatıbilimsel çözümlenmesi
• Sema Kaygusuz edebiyatında kültürel ve folklorik malzemenin temsili
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Footnote: Sema Kaygusuz
2016 Issue: 6

In its sixth issue, Monograf aims to focus on the literature of Sema Kay
gusuz as a writer who has been writing in multiple genres of the short story, 
novel and play since 1997 and whose works, both in Turkish as well as in 
the languages they have been translated into, have reached a considerable 
number of readers. The issue intends to evaluate both comparatively and 
comprehensively main topics such as the writer’s background, her primary 
tendencies and her position in Turkish literature.

Monograf invites original articles to be sent to info@monografjournal.com 
by April 15, 2016 for its sixth issue that will concentrate on Sema Kaygusuz’s 
literature. Subtopics in which contributions are sought include, but are not 
limited to, the following approaches to the writer’s works:

• The interaction of  Sema Kaygusuz’s works with other texts and 
literatures 
• The formal and thematic continuities and interruptions in the literature 
of Sema Kaygusuz 
• Sema Kaygusuz’s place in Turkish literary history after the 1990s
• The reception of Sema Kaygusuz in other languages and literatures
• The dynamics of Sema Kaygusuz’s choice of genre
• The nature and function of individual and collective memory in the 
literature of Sema Kaygusuz 
• Nature and objectivity: The ecological context of Sema Kaygusuz’s 
literature
• Women and representation: Femininity in the literature of Sema 
Kaygusuz
• Sacredness and worldliness in the works of Sema Kaygusuz 
• Power, violence and opposition: Politics in the literature of Sema 
Kaygusuz
• The semantic analysis of Sema Kaygusuz’s texts
• The representation of cultural and folkloric material in Sema Kaygusuz’s 
works
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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).



209monograf 2016/5

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 article must reflect the essential concepts and arguments. 

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).

Example: 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).




