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Yayın Kurulu
Naim Atabağsoy
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Sunuş 

Monograf için yola çıkarken çoğul perspektiflerden edebiyata/
edebiyat eleştirisine bakmayı önemsediğimizi vurgulamıştık. Bizi zi-
hinsel olarak hareket ettiren birçok dergiden öğrendiğimiz en önem-
li bilgi buydu. Farklı deneyim sahalarıyla paylaşıma açık olacak, bir 
sığınağa kapanmayacaktık. Bu bir formül değil, “heyecan bilgisi”ydi. 
Üç yıldır düzenli olarak yılda iki kez yayımlanan Monograf’ın altıncı 
sayısı, bu iddiayla yoluna devam ediyor. 

Bu sayının odak konusu: “Tür Tartışmaları”. Odak’ta ilk olarak 
Didem Balta “Küçük Ağa Yeniden Doğarken: Ulusal Bir Romans Ola-
rak Küçük Ağa’nın Akladığı Tarih/Tür” başlıklı makalesiyle, Küçük 
Ağa romanının, “kurtuluş savaşı anlatısı türü” ile kurduğu bağı Ateş-
ten Gömlek ve Nutuk metinleri üzerinden açıklayarak ve metnin türe 
aidiyeti yerine katılımını saptayarak, yazarın bir aklama metni ortaya 
koyup koymadığını tartışıyor. “Metnin Türle İmtihanı: Leylâ Erbil ve 
Türsüzlüğün Dili” başlıklı çalışmasında Mustafa Demirtaş, Erbil’in 
dilinin toplumsal ve siyasal hakikatle ilişkisine odaklanarak türsüzlü-
ğe nasıl imkân tanıdığını yazma eylemi üzerinden inceliyor. D. Burcu 
Eğilmez, “Metinlerarasılık Bağlamında Temaşa, Sinema, Tarih: Ha-
civat Karagöz Neden Öldürüldü?” başlıklı makalesinde, Ezel Akay’ın 
Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? filminin Karagöz ve Osmanlı ku-
ruluş tarihi yazını ile ilişkisini metinlerarasılık kavramı çerçevesinde 
değerlendiriyor ve Akay’ın Brechtyen epik tiyatroyu nasıl takip etttiği-
ni irdeliyor. “Eremya Çelebi Kömürciyan’ın Yahudi Gelini’ni 17. Yüzyıl 
Edebiyatlarında Konumlandırmaya Çalışmak” başlıklı çalışmasında 
Azra Sancak, ara bir formun ürünü olan Yahudi Gelini’ni, şairin kimli-
ği, Avrupa romans geleneğindeki bozulmalara dayalı dönüşüm süreci 
ve klasik Osmanlı mesnevi geleneğindeki kırılmalardan hareketle ko-



numlandırıyor. Tür konusunu teorik açıdan ve Türk Edebiyatı bağla-
mında çalışan Erol Köroğlu ile Ömer Faruk Yekdeş “Tür Tartışmaları” 
odağı kapsamında bir söyleşi gerçekleştirdiler. Köroğlu, yazarla okuru 
metin üzerinden buluşturmada en verimli yollardan birinin türsel çö-
zümleme olduğunu vurguluyor. Odak’ta iki çeviri yer alıyor. Daniel 
Chandler’ın “An Introduction to Genre Theory (Tür Kurmaına Giriş)” 
başlıklı makalesini Jale Özata Dirlikyapan, Timothy Clark’ın “Not 
See ing the Short Story: A Blind Phenomenology of Reading (Öykü-
yü Görmemek: Kör Bir Okuma Fenomenolojisi)” başlıklı makalesini 
Hivren Demir-Atay Türkçeye çevirdi. Her iki çeviriyi de, Türkçe lite-
ratürdeki tür çalışmalarına bir katkı olarak sunuyoruz.

Her sayı Türkçe edebiyatın çağdaş yazarlarından birine yer ve-
receğimiz Dipnot’ta, bu sayı Sema Kaygusuz edebiyatı ele alınıyor. 
İlk olarak, Ezgi Hamzaçebi “Yere Düşen Dualar’da Yaralı Bedenlerin 
Dili” başlıklı makalesinde, edebi bir metnin bedensel duyumsama-
lara odaklı bir dil vasıtasıyla duygulanım alanları yaratıp etik üzeri-
ne düşündürme etkinliğini nasıl gerçekleştirebileceğini Yere Düşen 
Dualar üzerinden gösteriyor. “Bir Açmış, Bir Tokmuş: Sema Kaygu-
suz Öykülerinde Dönüşümün Hâlleri” başlıklı çalışmasında Özcan 
Kaya, yeme eyleminin yazınsal anlam olanaklarını ve işlevselliğini, 
açlığın veya doyumun kavurduğu bedenler, tahrip ettiği doğal ya-
şam formları ve etkilediği yazınsal özellikler üzerinde durarak, öy-
külerde tezahür eden bedensel, ruhsal ve varoluşsal dönüşümün çe-
şitliliği ve nedenselliği bağlamında araştırıyor. Erhan Kıvanç “Sema 
Kaygusuz’un “Engereğin Oğlu” Hikâyesinin Psikanalitik Çözüm-
lemesi” başlıklı makalesinde, Kaygusuz’un Sandık Lekesi kitabında 
yer alan “Engereğin Oğlu” öyküsünü, S.Freud’un psikanalitik teo-
risinin “Oidipus karmaşası” kavramına dayanarak inceliyor. “Sema 
Kaygusuz’un Romanı Yere Düşen Dualar’da Gözün Serüveni” baş-
lıklı çalışmasında Yeşim Vesper, Yere Düşen Dualar’da görünür ile 
okunur olanın arasındaki ilişkiyi, yazarın bakışın etiğine dair sorgu-
lamaları bağlamında çözümlüyor. Fatih Altuğ’un Sema Kaygusuz ile 
gerçekleştirdiği, Kaygusuz’un yazarlığını Türkçe edebiyat içerisinde 
konumlandırışı, eserlerinin gelişim süreci, edebî türlerle ilişkisi ve 
kullandığı izlekler gibi konuları kapsayan söyleşi “Fark, Yeryüzünün 
Bence En Büyük Dersidir.” başlığını taşıyor.



Pasaj bölümünde ise Zeliha Dişçi, Türkçeye Elif Bildirici ve 
Melike Işık Durmaz tarafından çevrilen Roland Barthes’ın Eleştiri 
ve Hakikat adlı kitabını “Yasak, Tutsak ve Açık: Barthes’ın Eleştiri ve 
Hakikat’inin İzinde” yazısıyla ele alıyor.

Bu sayı, makalelerin değerlendirilme sürecinde Alphan Akgül, 
Deniz Aktan Küçük, Olcay Akyıldız, Yalçın Armağan, Pelin Aslan 
Ayar, Naim Atabağsoy, Gökçen Başaran İnce, Firdevs Canbaz Yumu-
şak, Esra Dicle Başbuğ, Ezgi Metin Basat, Ali Serdar, Zeynep Sevi-
ner, Şehnaz Şişmanoğlu Şimşek, Gülşah Taşkın, Mehmet Fatih Uslu, 
Zeynep Uysal ve Ozan Yılmaz yazarlara katkı sundular, teşekkür 
ederiz. Daniel Chandler’a ve Timothy Clark’a makalelerinin Türkçe 
çevirilerinin yayımlanma konusundaki yardımları, Oxford Literary 
Review ve Edinburg University Press’e Timothy Clark’ın makalesi-
nin yayın hakkı izni destekleri için teşekkür ederiz.

Monograf ’ın yedinci sayısının Odak bölümünde “Mekân” ko-
nusu, Dipnot bölümünde “Ayfer Tunç” edebiyatı incelenecek. Pasaj 
bölümü için de, dosya dışı makalelerinizi, çevirilerinizi ve kitap eleş-
tirisi yazılarınızı bekliyoruz.

Melek Aydoğan
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Küçük Ağa Yeniden Doğarken: 
Ulusal Bir Romans Olarak Küçük Ağa’nın 

Akladığı Tarih/Tür

Didem Balta*1

Öz
Margaret Cohen herhangi bir eseri, edebiyat tarihi içinde doğru konumlandı-
rabilmek için yazarların içinde bulundukları edebi-tarihsel ânın terimleriyle 
birlikte düşünmemizi önerir (Cohen, 1999, s.23). Bu ânın terimlerinin ise dö-
nemin beklenti ufku ve yazılma anının etkileştiği bir alanda üretilen metinlerle, 
bunların tür ile kurdukları karmaşık ilişki neticesinde ortaya çıktığını varsa-
yarız. Üretim faaliyetinin belki de saptanması en zor unsuru tür ile kurulan 
ilişkidir; zira herhangi bir türün kurucu metni bilindiğinde bile bu anlatı ile 
aynı temayı işleyen bir başka metin arasında tür kuramları açısından nasıl bir 
ilişki olduğunu saptamak kolay olmayabilir. Örneğin, bu çalışmanın odaklana-
cağı metinlerden biri olan Halide Edip Adıvar’ın Ateşten Gömlek (1922) roma-
nı ulusal anlatı türünün kurucu metni olarak kabul edilmektedir ancak resmi 
söylemle kurduğu ilişki, cumhuriyetin genesis anlatısıyla uyuşmadığından tür 
açısından bir problematik olarak ortaya çıkar (Köroğlu, 2009, s.81). Türü kuran 
ve türsel özellikleri aktaran metin olduğu halde bir istisna oluşturur ve kaideyi 
belirleyen bundan sonra gelerek resmi söylemi kuran Atatürk’ün yazdığı Nu-
tuk (1927) olur. Bunun nedeni, üretildikleri edebi-tarihsel ânın bu tür anlatılara 
yüklediği farklı tür işlevselliklerdir. Aynı nedenle Küçük Ağa romanı tür ile Nu-
tuk üzerinden ilişkilendiği halde, bu romanda epik bir kahraman gibi konum-
landırılan İstanbullu Hoca aracılığıyla kurulan milli mukaddesatçı söylem ile 
resmi söylem arasında bir ayrım yapılabilir. İşte bu ayrım Küçük Ağa’nın tür 
içindeki hareketini, türe hem katkı yapıp hem bunu nasıl değiştirdiğini orta-

* Boğaziçi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Doktora öğrencisi, 
didemarvas@gmail.com
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ya koyabilecek türsel farklılığıdır. Bu çalışma Küçük Ağa romanının, “kurtuluş 
savaşı anlatısı türü” veya alt türü ile kurduğu bağı, Ateşten Gömlek ve Nutuk 
metni üzerinden açıklayarak bunun bir aklama metni ortaya koyup koymadı-
ğını saptamayı hedefliyor. Ancak Derrida’nın ifade ettiği gibi bu, metnin türe 
aidiyetini değil katılımını saptamaya çalışan, metinden hareket ederek bunun 
tür ile bağını ortaya çıkarmaya dönük bir çabadır. Çünkü türün sabit olmadığını 
varsayarız; oysa metin, çok anlamlı yapısıyla beraber hep oradadır.

Anahtar Kelimeler: Kurtuluş anlatısı türü, aklayan metin, Küçük Ağa, Ateşten 
Gömlek, Nutuk

The Rebirth of Küçük Ağa: A History/
Genre Dignified by Küçük Ağa as a 

National Romance

Abstract
In order to locate any literary work properly in the history of literature, Marga-
ret Cohen suggests that we think with the terms of the historical-literary mo-
ment (Cohen, 1999, s.23). The terms of this moment are supposed to be a result 
of the complicated relationship established between the genre and the texts cre-
ated in an area where the horizon of expectations and the moment of writing 
are in interaction. The most complicated element of the activity of production 
is the relationship with the genre because even if the foundational is already 
known, it may still not be easy to determine via genre theories what kind of a 
relationship exists between this text and an another text which also deals with 
the same genre-specific subject. For instance, Halide Edip’s novel Ateşten Göm-
lek (1922) is known as the foundational text of Turkish nationalism, but the way 
it relates itself to the official discourse is problematical regarding genre since it 
is in conflict with the narative of the Republic’s genesis. Even though it is the 
foundational text that has transferred the characteristic features to the genre, it 
constitutes an exception and the text that will determine the official discourse 
will be Nutuk (1927) written by Atatürk. The reason for this is the different kinds 
of functionalities of genre imposed by the literary-historical moment to the text 
produced. Due to the same reason, although Küçük Ağa relates to the genre via 
Nutuk, a distinction still can be made between the formal discourse and the na-
tional traditional discourse that is established through “İstanbullu Hoca” who is 
the epic hero of the novel. This distinction stands as a genre-specific difference 
indicating the movement of this literary work within the genre by revealing both 
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its transgression of and contribution to the genre. This article aims to investigate 
whether the novel Küçük Ağa is a text dignifying the genre, by explaining the 
novel’s relationship with the genre or subgenres of the “foundational narrative 
of the national war” with reference to Ateşten Gömlek and Nutuk. However, in 
line with Derrida’s views, this is an effort to clarify the text’s contribution to and 
links with the genre, rather than whether the text belongs to the genre or not. 
This is because we assume that the genre is not stable but the text is always there 
with its polysemous structure. 

Key words: National foundational narrative, dignifying text, Ateşten Gömlek, 
Nutuk, Küçük Ağa.

Edebiyat tarihini, önceden belirlenmiş bir kanon üzerinden 
betimleyen çalışmalarla karşılaştığımızda duyduğumuz eksiklik 
duygusu kimi zaman bizi yeniden ve eleştirel bir gözle bu tarihi 
incelemeye çağıracak kadar güçlü olur. M.E.B.’in ortaöğretim için 
hazırladığı 100 temel eser listesine şöyle bir göz atmak bu çağrıyı 
duymak için yeterlidir. Buradaki eserlerden biri olarak yer alan Kü-
çük Ağa romanı, edebiyat tarihimizin başyapıtlarının bir dökümünü 
yapma iddiasında olan bu listelerdeki seçici mantığın ne olduğunu, 
dahası başyapıt nosyonunun kendisini sorgulamamıza neden olur. 
Yunan edebiyatının kanonlaştırılması üzerine önemli bir çalışmaya 
imza atmış olan Gregory Jusdanis, modern kanonlaştırmanın, bir 
es geçme ve seçim sürecinin sonucunda milli karakter ve kökenleri 
öne çıkaran bir geleneği icat ederek bugünü geçmiş başarılarla irti-
batlandırma projesi olduğunu belirtir. Böylece bir cemaat hikâyesini 
düzgün hiyerarşiler içinde muhafaza eder (Jusdanis, 2015, s.7). Bir 
de meselenin yazarı ilgilendiren boyutu vardır ki, yazarları, roman-
cıya özgü kodları biçimlendiren edebi alanın dinamiği içinde değer-
lendirmenin yanı sıra, Margaret Cohen’in temas ettiği gibi yeni bir 
pazar içinde kendilerine yer arayan edebi üreticiler olarak düşün-
memizi sağlar (Cohen, 1999, s.23). Bunları toplayan varsayımsal bir 
an olarak anlamlandırdığımız yazarların içinde bulundukları edebi-
tarihsel ânın terimleri; tür ile kurdukları karmaşık ilişkiyi belirler. 
Bu ilişkiyi saptamak için bağlamı en geniş haliyle bize verecek olan 
bu terimlerin metinden hareket ederek ortaya çıkarılması önemlidir.

Ulusal anlatı türünün kurucu metni olarak kabul edilen Ateşten 
Gömlek’ten sonra gelerek türün kaidesini belirleyen Nutuk aracılı-
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ğıyla kurulan resmi söylem, kendinden önceki tüm çelişkileri silerek 
kurucu metnin türe göre bir istisna oluşturmasına neden olur. Bu, 
istisnaların kaideyi bozmadığı bir başka durumdur ancak istisna bu 
sefer farklı bir işlev üstlenir ve kaidenin ideolojisini görünür kılar; 
tıpkı Ateşten Gömlek’in gördüğü türsel işlev gibi. Nitekim, Kurtu-
luş Savaşı halen devam ederken yazılan bu eserin milli hareketin ge-
nesis’ine dair ortaya koyduğu yorum, bu hareketin benliğini, “kurt, 
koza, kelebek” olarak bilinen organisist bir dönüşüm anlatısı içinde 
bir iç savaş deneyiminden geçerek bulduğunu ima eder. Bu ise cum-
huriyetin ilânından sonra biçimlendirilen resmi söylemin devlet an-
latısıyla uyuşmamaktadır. Çelişkileri yok etme zorunluluğu, bu tür 
anlatılara üretildikleri edebi-tarihsel ânın dayattığı farklı işlevsellik-
lerden biridir.

Kronolojik olarak 1922’de yazılan Ateşten Gömlek’ten sonra 
1927’de yazılmış Nutuk, ulusal anlatımızın omurgası olarak tasar-
lanmıştır. Dışarıda duran ama türü revizyonist anlamda geriye dö-
nük olarak etkileyerek belirleyen tarihsel anlamda söylem kurucu 
bir metin olmuştur. Nitekim 1963’te yayımlanan Küçük Ağa da tür 
ile bu metin dolayımıyla ilişkilenecektir. Küçük Ağa’da tarihselliğe 
ve dönüşüm anlatısına özellikle dikkat edilmelidir çünkü roman 
anakronilerini saklayan bir anlatı özelliği göstermesinin ötesinde 
Erol Köroğlu’nun dediği gibi tarihsel söyleme müdahalede bulunan 
bir aklama (apoloji) metnidir. Her ne kadar Ateşten Gömlek’tekine 
benzer bir yapısal formül uygulayıp bir “biz” anlatısı kurmuş olsa da 
ondan farklı bir biçimde kodlanmıştır. Bu kodlamada resmi söylem 
kadar etkili olan diğer bir söylem de milli mukaddesatçı söylemdir. 
Söylemdeki bu değişim Küçük Ağa’nın türe dönük olarak revizyon 
hedefleyen bir metin olduğunu düşündürür. Derrida’cı anlamda 
metnin türü kapsaması değil ama tür içinde bıraktığı işaretin (de-
marcation) izini sürebilmek ve türün eserle kurduğu ilişki içinde 
nasıl işlediğini ortaya çıkarabilmek (Derrida, 2000, s.223) için ilk 
adım öncelikle Küçük Ağa’daki yazarsal niyetin metin ile ilişkisin-
den doğan anlamı bulmaktır. Çünkü ancak bu yolla üretim anına 
sızarak metnin içine sinen dünyanın etkilerini kapsayan bütüncül 
anlama (eserin) ulaşılabilir. Bu anlama dair bir varsayımda bulun-
duğumuzda ise, Küçük Ağa’nın ulusal anlatı türünün kurucu metni 
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olan Ateşten Gömlek ve resmi söylemi belirleyen Nutuk ile türe has 
hangi özellikler temelinde ilişkilendiğini ve hangi noktalarda ayrıl-
dığını tespit edebilir, tür içindeki hareketini gözlemleyebilir duruma 
geliriz. Böylece türle kurduğu karmaşık ilişki içerisinde eseri ko-
numlandırabilmek bir miktar kolaylaşır.

Ateşten Gömlek’te, olay örgüsünü biçimsel anlamda belirleyen 
yaralı bir askerin günlüklerine sızan travmatik bir “hatırlama” edimi, 
Küçük Ağa’da yerini pragmatik bir “unutma” eylemine bırakır. Olay 
akışı da bunun üzerinden sağlanır. Roman boyunca “rasyonalize 
etme,” “yok sayma” ve “unutma” tekrar tekrar karşımıza çıkarak be-
lirleyici bir davranış koduna dönüşür. Açılış sahnesi, savaştan peri-
şan bir halde dönen Salih’in, çocukluk arkadaşı Niko ile karşılaşması 
ve kasabada yaşanan değişimi fark etmesi ile başlar. Salih, kardeşi 
gibi gördüğü Niko’nun karşı cepheden savaşa gireceğini tesadüfen 
öğrenmesiyle bir karar ânı yaşar ve Kuva-yı Milliye hareketine ka-
tılır. Bu esnada kasabaya gelen ve anlatıcı tarafından hem fiziksel 
hem karakter özellikleriyle güçlü bir biçimde idealize edilen İstan-
bullu Hoca geleneğe bağlılığıyla hareketin önündeki tek engel gibi 
görünmektedir. Doktor Haydar’ın kışkırtması ve Salih’in meydan 
okuması, Hoca’yı da harekete bağlayacak ve onun kimlik değiştire-
rek “Küçük Ağa” olmasına neden olacaktır. Birlikte Çerkez Ethem’in 
çetesine katıldıktan sonra hikâyenin bu noktasına kadar önemli olan 
Doktor Haydar ve Salih birden hikâyeden çıkar ve bir daha görün-
mez. Kitabın başında olay akışı içerisinde en az başkahraman kadar 
önemli pozisyonda bulunan bu karakterler son bölüme dahi gire-
mezler. Üstelik bir daha adları bile anılmaz, hikâyeden yitip giderler; 
bir bakıma “unutulurlar”. Bunun nedeni olay örgüsü boyunca zaman 
zaman öne çıkan Salih, Doktor Haydar, Ali Emmi gibi karakterle-
rin tümünün işlevsel kullanılmalarıdır; onlar görevlerini yaptıktan 
sonra sanki hiç orada olmamışlar gibi roman akmaya devam eder. 
Böylelikle bir noktaya kadar sadece romanın önemli karakterlerden 
biri olan Küçük Ağa, romanın ağırlık noktasını belirlemeye başlar. 
Kuvayı Milliye ile Çerkez Ethem’in çetesi arasındaki mücadelede 
ve meclis hazırlanırken Ankara’da oynadığı aktif rol ile Küçük Ağa 
mücadelenin merkezdeki kahramanlarından biri haline gelir. Bu 
bütün romana damgasını vuran “unutma” eyleminin yalnızca ka-
rakterizasyon üstündeki etkisidir. Bunun olay örgüsüyle bağını açık 
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bir biçimde ortaya koyan benzer bir “unutuş” ya da “yok sayış” İs-
tanbullu Hoca’nın Küçük Ağa’ya dönüşümü üstünde de etkili olacak 
ve önünde çarpışan iki dünya arasındaki çelişkileri “rasyonalize” et-
mesini sağlayarak bir seçim yapmasını kolaylaştıracaktır. Hareketin 
tarafından Hoca’ya yöneltilen ölme/öldürme tehdidi romandaki olay 
akışı açısından ihtiyaç duyulan bir dönüşümü hızlandırır. Çelişkile-
rini aşıp dönüşmesi sayfalar sürebilecekken ölüm ile tehdit edilmesi 
akışı ivmelendirir ve Hoca tam dönüşmeden, sahip olduğu erdemle-
ri ile beraber harekete eklemlenir.

Romanın merkezinde duran bu dönüşümün nasıl gerçekleştiği 
romanın genelinden yansıyan anlamı çözümlemek için önemlidir. 
Bunun için metnin nasıl kurulduğunu Küçük Ağa’nın “Önsöz”ünde 
ve arka kapakta yer alan metin parçalarından itibaren incelemek 
gerekir. Böylece yazarın nasıl bir muhatap ya da varsayımsal okur 
belirlediği ve bu metni neden tarihsel bir roman olarak tasarladı-
ğı dönemin beklenti ufku içinde anlamlandırabilir. Burada Thomas 
Beebee’nin türsel farklılığı tespit etmek için incelediği dört unsura 
başvurulabilir. Beebee, türün kuralları için yazarsal niyete, türün or-
tak özelliğe sahip grupları için tarihsel bağlamına, türün metinsel 
özelliklerinin unsurları için metnin kendisine ve türün okur alışkan-
lıkları için okura yönelmeyi önerir (Beebee, 2004, s.6). Metnin bü-
tüncül anlamını kavramak için kullanılan olay akışı, karakterizasyon 
ve mekânlaştırma gibi metin içi unsurları olduğu kadar, Beebee’nin 
türün kurallarını saptamak için önerdiği yollarla etkisi ortaya kona-
bilecek metne sinen dünyayı da hesaba katarak Küçük Ağa’nın türü 
biçimlendiren anlatılardan farklılaşarak aldığı pozisyonu ve bunun 
türsel işlevini saptamaya çalışacağım. Bunun için öncelikle Küçük 
Ağa’nın kurtuluş anlatısı türünün kurucu metni olan Ateşten Gömlek 
ve türü yeniden biçimlendirmiş olan Nutuk ile olan ilişkisini çözüm-
lemem ve çıkarsadığım bilgileri “tür” kavramı üzerinden sorunsal-
laştırmam gerekecek.

Tür Kavramı İçinde Küçük Ağa’ya Bir Bakış
Peter J. Rabinowitz, bir metnin türün diğer metinleriyle nasıl 

ilişkilendiğini gösterebilmek için “varsayımsal okur” ve “varsayım-
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sal yazar” kavramlarına ihtiyacımız olduğunu belirtir; zira yorumun 
sözel yapıdan fazlasına, üretim ânının koşullarına ya da bir bek-
lenti ufkuna dayanması söz konusudur (Rabinowitz, 1998, s.289). 
Düşünün ki, yazarın ve benim ufuklarım var, bunlar çatışarak da 
olsa bir araya geliyor ve yakınlaşarak metnin anlamını oluşturuyor. 
Yazar bunlarla ilgili varsayımlarda bulunmak zorundadır; çünkü 
bu anlamlar örtüşmelidir. Ancak farklı bilinçlerin metindeki var-
lığı üretici okur için anlamlandırma sürecini karmaşık hale getirir. 
Varsayımsal bir yazar ya da muhatap belirlemek bu nedenle met-
nin anlamlandırılmasını kolaylaştırır ve yazarın izlediği düşünsel 
yolu takip etmek bizi metnin anlamına bir adım daha yaklaştırır. 
Beebee’nin türsel farklılığı bulgulamak için önerdiği gibi türün or-
tak özelliğe sahip grupları için tarihsel bağlama bakarak, eserin tür 
ile nasıl ilişkilendiğine, dahası yazarsal niyete ve beklentiler ufkuna 
dair bir çıkarımda bulunmak mümkündür. Nitekim Hans Robert 
Jauss’un dile getirdiği gibi bir eserin beklentileri, sınırları aşsa da 
o sınırları varsayarak aştığını söyleyebiliriz; çünkü hâlihazırda her 
eser için mevcut olan bir beklenti ufku vardır (Jauss, 2000, s.130). 
Bu sınırları belirleyen türler, yazarların öznel olarak ürettikleri yahut 
teleolojik bir bakışla üretilen kategoriler değildirler. Türlerin bundan 
çok tarihsel ve sosyal bir olgu oldukları söylenebilir. Bu nedenle tü-
rün, döneminde üretilen diğer eserlerle ilişkisini kuran eş zamanlılık 
ve türsel evrimdeki art zamanlılığın yanı sıra tarih içindeki “sosyal 
işlevine” bağlı olarak belirlendiği söylenebilir. Frederic Jameson, 
belki bu nedenle türü sosyal bir kontrat olarak kabul eder ve bu-
nun, dönemin edebi alışverişleri içinde metnin pozisyonu hakkında 
önemli bilgi taşıyan ve seyircisiyle angaje olma yollarını açıklayan 
işlevini saptar (Jameson, 2000, s. 169). Thomas Beebee daha sonra 
bu sosyal kontratı, türler arasındaki farkı çıkarsamamıza yardımcı 
bir kavram olarak alıp bunu eserin “kullanım değeri” (use value) ola-
rak nitelendirecektir.   (Beebee, 2004,  s.5) Çünkü ona göre türsel 
farklılıklar, eserin içeriğinden, biçimsel özelliklerinden ya da üretim 
kurallarından ziyade kullanım değerinden kaynaklanmaktadır. Kul-
lanım değeri, bunlardan tümüyle bağımsız olmamakla birlikte edebi 
üretimin bağlamını etkileyen şartların bileşkesinin ortaya çıkardığı 
bir kavramdır. Küçük Ağa’nın tarihsel bağlamına baktığımızda böyle 
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varsayımsal bir okurun ve beklenti ufkunun etkilediği üretim ko-
şullarına bağlı olarak sosyal bir işlevin öne çıktığını, tarihselliğin bu 
işlev ya da kullanım değeri etrafında kurulduğu gözlenir. Bunu en 
açık görebileceğimiz yerlerden biri, yazarın tasarımını ortaya koy-
mak için seçtiği yolları ve bunun da ötesini gösteren yazarsal niyettir. 
Küçük Ağa’nın önsözünde yazarın ortaya koyduğu niyet, gerçekten 
de yazarın niyetinden fazlasını, dil ile olan, dolayısıyla tür ile olan 
mücadelesini göstermektedir. Önsözü incelediğimizde ilk olarak ki-
tabın arka kapağında duran metin parçası dikkatimizi çeker:

Küçük Ağa (…) Kurtuluş Savaşı’nın küçük bir Anadolu kasabasın-
dan görünüşüdür. Konuya ilk defa resmi olmayan bir gözle, aydın bir 
Türk’ün hür bakışlarıyle[a] ve değerlendirmeleriyle bakılmıştır. İnsa-
nımızın ve kültürümüzün tanıdık simalarını ve hususiyetlerini (…) 
okuyacağınız bu eser, Milli Mücadele’nin gerçekten milli bir romanıdır 
(Buğra, 1963, Önsöz).

Bu kısacık tanıtım yazısı, elinizdeki “gerçekten milli bir roman-
dır” algısını kurmak için hakikat iddiasını ortaya atar. Bunun yanı 
sıra diğer eserlerin resmi söylemin bir tekrarı olduğu ve bu yüzden 
gerçeğe nüfuz edemediği imasını taşır. Ancak yazarın ifadesindeki 
asıl vurgu, eserin resmi söylemle kurduğu ilişkide değil, “bağımsız” 
ve “içimizden” bir gözle yazılan Küçük Ağa’nın “gerçek bir milli” ro-
man oluşu üzerinedir. Peki bunun anlamı nedir? 

Bu ifade öncelikle resmi söylemin belirlediği diğer metinlerin 
eksik bıraktığı tarihsel bir olguyu tamamlayacağını iddiasını taşı-
maktadır. Böyle bir iddia ile okura, eserin bugün için yazıldığını, 
geriye dönük tarihi kurma gibi “sosyal” bir işlevi ya da Beebee’nin 
terimleriyle “kullanım değeri” olduğunun mesajını vermektedir. 
Edebiyata böyle bir işlev yüklemek ise edebi üretimi, sistemin ideo-
lojilerle uyum sağlamasının, otoriteyle barışmasının yolu olarak gö-
ren bir bakışın eseridir. Bu yüzden de önsöz, resmi söylemin neden 
gerçeği yansıtmadığını açıklayıp eserin farkını hakikat olarak belir-
lemek yerine resmi söylemi elitist bir söylemmiş gibi ele alır. Ara-
daki farkı bu hikâyede aşina olduğumuz simalara da yer veren bir 
“samimiyet” olarak ortaya koyar. Samimiyetten yazarın meramının 
“saf bir bağlılık” olduğu, daha sonra bu dönemdeki bazı din adamla-
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rının baştaki tereddüdünün hainlikten değil böyle bir samimiyetten 
veya endişeden kaynaklandığını belirtmesiyle anlaşılır. Yazar, ona 
Küçük Ağa’yı yazdıran temel motivasyonun böyle düşünen insanla-
rın yaşadığı ikilemleri ifade etmek olduğunu belirtir. Eserini savaşa 
maruz kalan dindar insanların ait hissettikleri gelenek ile yönetime 
talip olan yeni hareket arasında yaşadıkları ikilemlerin ifadesi olarak 
sunmanın ötesinde dönemin insanının yaşadığını iddia ettiği ikile-
mi tarihsel bir hakikatmiş gibi saptar. Bununla da yetinmeyen yazar, 
eserin önsözünde bu ikilemin tarihsel kökenlerine inerek adına ko-
nuştuğu kesim için mazeret bildirir:  

Ancak bu gelenekle var olabileceğine inanan millet bir gün bir baş-
ka bayrak altına çağrıldı. Bayrak bir başka bayrak, bayrağı açan el bir 
başka eldi. Fakat bu bayrak da ata ocağı için diyor, vatan için diyordu. 
Kurtuluş ümidi 6 asırlık yaşama geleneğinin karşısında idi. Hiçbir mil-
letin tarihi bu kadar trajik çelişme görmemiştir. Bu çelişmede doğru 
yolu seçmek bir fazilet işi olmaktan çıkıyor, herkesten beklenemeye-
cek bir görüş üstünlüğü gerektiriyordu. Buna karşı yanılanları suçlan-
dıramazdınız; zira menekşe rengi mor olduğu ne kadar suçlu ise, bu 
insanlar da yanılmaları yüzünden ancak o kadar suçlu idiler (Buğra, 
1963, Önsöz) 

Yazar, eserinde, geleneğe sırt çeviremediği için “yanılan” ama 
bunun için “suçlanamayacak” olanların anlatıldığı önsözün karşı-
sına, metinde İstanbullu Hoca gibi bir “yanılmayanı” çıkartır. Bu 
stratejik seçim yalnızca dindar kesimi aklamaya yönelik değil aynı 
zamanda bu kesimi biçimlendirmek istediği yeni bir resmi söyleme 
dâhil etmeye dönük bir pozisyon alımı olarak yorumlanabilir. Nite-
kim İstanbullu Hoca ile yaşanan epistemolojik değişimin başlangıcı, 
Hoca’nın tereddütlerini rasyonalize edip yaşadığı ikilemi aşması bi-
çiminde verilir. İkilemlerini kolaylıkla aşacaktır Hoca; çünkü yaza-
rın düşünce ufkunda o “temeli imanla atılmış bir cumhuriyet” algı-
sını temsil etmektedir. Ancak asıl hedef kahramanların tercihlerine 
işaret etmektir. Tarihselliğin kurulmasındaki tüm bu tarih dışılık ve 
çelişkiler, Küçük Ağa’nın kendini destan gibi gösteren tezli bir ro-
man olarak tasarlandığını ortaya koyar. Olay örgüsü içinde kurulan 
yapı incelendiğinde bunun Susan Rubin Suleiman’ın ortaya koydu-
ğu “tezli romanın” “çıraklık” yapısına oturduğu görülür (Suleiman, 
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1993, s.8). Bu yapı gereği, okura kahramanın geçirdiği “dönüşüm” 
verilerek bu yol tekrar ettirilir. Böylece okur olarak gereken çırak-
lık yolunda kahramanla birlikte yürümeye başlarız. Eğer kahraman 
olumsuz dönüşüm geçirecek mesela İstanbullu Hoca geleneği seçe-
cek olursa roman bundan sonra Hoca’yı “yanılmış” bir örnek olarak 
sunacaktır. Böyle olunca hedeflenen okurun da Hoca’yı reddetmesi 
gerekecektir. Çünkü bu anlatılar genel olarak monolojik yani tek ve 
hâkim bir sesle kurulurlar. Bu tür anlatılarda bir düşünce ya onay-
lanmalı ya reddedilmelidir. Tarihsel gerçeklik “yanılanlar” ve “yanıl-
mayanlar” kadar basit karşıtlıklara indirgenmelidir. Böylece çelişki-
ler maskelenir ve belli soruların sorulması engellenir. Tezli romanlar 
tarihin zaten karmaşık olmadığını, basit bir temelde açıklanabile-
ceğini iddia eden kurmacalardır. Bu basit temel, kültürel düzlemde 
kurulmuş ikili karşıtlıklara dayandırılır. 

Küçük Ağa’nın tarihle ve şimdi ile hem tarihsel (historic) hem ta-
rih dışı (ahistoric) bir biçimde nasıl ilişkilendiğini, Erol Köroğlu’nun 
ulusal romansı dört farklı zaman düzlemi içinde inceleyen bakış 
açısını kullanarak açıklamak mümkündür. Köroğlu, bu tür metin-
lerde, hikâyenin zamanı (olayların düz kronolojisi), olay örgüsünün 
zamanı (yazarın kronolojiye müdahalesi), üretimin zamanı (yazarın 
kronotopu) ve okuma zamanının (alımlamayı pek çok yoldan et-
kileyen okurun kronotopu) bir araya gelerek metnin kronotopunu 
meydana getirdiğinden bahseder (Köroğlu, 2009, s.78). Dolayısıyla 
varsayımsal okuru ve okurun kronotopunu bu tarihsellik belirler. 
Yazılma ânının metnin kronotopu yolu ile metnin içine sızdığı var-
sayımı, önsözdeki bu ifadeyi ve metinden vereceğim kimi örnekleri 
farklı bir gözle yorumlamamızı sağlayabilir. Hikâyenin kronolojisi 
cumhuriyetin başlangıcına döner ve hikâye zamanın bu noktasında 
başlar. Üretim zamanı ya da yazarın kronotopu ise romanın ilk bas-
kısının yapıldığı 1963 senesini gösterir. 1961’de kurulan despot ordu 
yönetiminden sonra demokrasiye geçilen bu yıllar aynı zamanda 
rejim sorunu çözüldükten sonra politik olarak sağ ve solun pozis-
yon aldığı ve bunun sonucunda Türkiye’de muhafazakâr İslamcılı-
ğın doğuşunun yaşandığı dönemdir. Unutulmamalıdır ki eser aynı 
zamanda 1955’te yaşanan “6-7 Eylül olaylarının” tanıklığıyla ve so-
ğuk savaşın en ateşli yaşandığı bir dönemde yazılmıştır. Bu eserde 
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yapılan negatif Bolşevizm vurgusunun milli hareketin tarihiyle de-
ğil, metnin yazılma anında, yani 60’lı yıllarda yükselen komünizm 
etkisiyle örtüşen bir tarihsellik taşıdığı anlamına gelir. Komünizm 
imgesinin anakronik bir biçimde metne girmesi yazarın kronolojiye 
müdahalesidir. Bu ise ele alıp yazdığı tarih dışında romanın kendi 
tarihi olduğunu açığa vurur. Bir başka deyişle şimdiye dair müthiş 
bir imgelem dünyası önümüze seren metinde, bugün üretilen söyle-
min aslında kitabın yazıldığı zamana ya da yöneldiği kaynaklara ait 
olduğunu gösterir. 

Tarık Buğra, Küçük Ağa’nın “Önsöz”ünde aktardığına göre, 
bu eseri bir tasarı olarak Peyami Safa’ya ilk açtığında Safa “bu bir 
epope”dir demiştir (Buğra, 1963, Önsöz). Ancak Buğra önsözde al-
tını çize çize bunu bir epik olarak değil bir roman olarak yazmayı 
tasarladığını, “romanlardan bir roman yazacağını” söyler. Yazarın 
“romanlardan bir roman” ifadesiyle gönderme yaptığı üzere Küçük 
Ağa ilk bakışta destansı bir biçimde kaleme alınmış tarihsel bir ro-
man görünümüne sahiptir. Nitekim destansı büyük olay anlatısı, 
mutlaklığın gücünü kullanarak geçmişe dönük müdahaleleri tarih-
sel roman türü içinde ikna edici kılmak için biçilmiş bir kaftandır. 
Köroğlu, Alfred Döblin’in “tarihsel roman ilk planda romandır; ikin-
ci plandaysa, tarih değildir” dediğini aktarır. Ancak Döblin, tarihsel 
roman söz konusu olduğunda geçmiş bilgisi olarak tarih, bugünün 
güç ilişkilerini belirleyen bir etken olduğundan bunun tarihi yeni-
den yazmak için ideolojik bir silaha dönüşebileceği konusunda bizi 
uyarır (Köroğlu s.111, 2009). Bu uyarı, kendini tarihsel bir roman 
gibi sunan Küçük Ağa’nın aslında tezli roman olarak tasarlanmış ol-
ması ile hayat bulur. Bu yolla nasıl monolojik bir anlatıya dönüşebil-
diğini de görürüz. Oysa Köroğlu’nun belirttiği gibi tarihsel roman 
tarihin kendisini yansıtmaz; aksine bize verdiği mesaj, tarihsel ger-
çekliğin ne kadar karmaşık ve çok yönlü olabileceğidir. Bu mesajı da 
verebileceği en anlamlı mecradan, mutlak gerçekçiliğe karşı duran 
roman üzerinden verir (Köroğlu s.111, 1999). Küçük Ağa, romanın 
diyalojisinin aksine, temsili, hakikat ile bir tutan bir yaklaşımla ede-
biyatın dilsel bir yaratı olduğunu görünmez kılmaya çalışır. Ancak 
Kurtuluş anlatısı türüne katılım gösteren bütün eserler tarihsel ger-
çekliği böyle kurmazlar. Kemal Tahir’in Yorgun Savaşçı’sı tarihsel bir 
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anda oluşan gerilim anlatıldığı halde içerdiği metinlerarasılıklar ile 
temsiliyet alanında metnin kurmacalığını gösterir. Böylece eser, me-
tinselliğini öne çıkararak milliyetçiliğin tikelleştiren çabasının altını 
oyar ve sorunlu yapıyı gösterip bunun üzerinden bir düzen eleştirisi 
yapmış olur. 

Metnin verdiği mesajın nasıl kodlandığı konusu, dikkatimizi, 
türün başka bir veçhesine çeker. Todorov’un dediği gibi türü, söy-
lemsel özelliklerin eşzamanlı bir biçimde kodlanması olarak aldığı-
mızda, metnin farklı söylem katmanlarını incelemek gerekir. Çünkü 
kodlama, tıpkı toplumsal normlar gibi zamana ve mekâna bağlı ola-
rak değişmektedir. (Todorov, 2000, s. 202). Özetle mesajın nasıl kod-
landığı türün nasıl kodlandığını gösterir çünkü sözsel anlam türe 
bağlı olmak zorundadır. Aslında türsel kodlama, Bakhtin’in dilsel 
üslubun olduğu her yerde türün de olabileceği fikri üzerine temel-
lendirdiği “konuşma türleri” (speech genres) kavramı ile aynı mantığı 
içerir. Bakhtin’e göre her yeni konuşma türü, türsel bir testten geçip 
dilin sınırlaması ile karşılaştığından topluma en uygun türü seçer 
ve söylemsel özellikler üzerinden kodlanır (Bakhtin, 2000, s.88) . 
Küçük Ağa’da tarihsel söylemin kuruluşundaki üslup, yazarın halk 
edebiyatı kalıplarını destansı söylem ile kaynaştırarak kurduğu dilde 
görünür olur. Yazarın sesi ile örtüşen bir anlatıcı sesin bazen halk ağ-
zına kayarak şöyle dediği görülür: “boyu kısaya bakardı, amma gene 
de anlatılmaz bir heybeti vardı” (Buğra, 1963, s.33). Ancak kodla-
manın söylemsel düzeydeki karşılığını tam anlamıyla değerlendire-
bilmek için kullanılan dilin yanı sıra türü belirleyen Ateşten Gömlek 
ve Nutuk metinleri ile Küçük Ağa’nın ilişkilenme biçimini ele almak 
gerekir.

Ateşten Gömlek ya da Türün Kurucu Anlatısı ile 
Kurulan Bağ
Derrida, “homojen bir öz olduğu düşünülen millet bir inşa ala-

nıdır. Bu inşa bir kaynağa dönüş (rücu) olarak anlaşılır” der (Der-
rida, 2000, s.230). Bu ifadede millet bir inşaat alanı, kurulan bir şey 
olarak betimlenir; ama bir kaynağa döner. Ateşten Gömlek de, Türk 
milliyetçi Kurtuluş anlatıları türü veya alt türünün kurucu metni 
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olarak bu inşa alanının temelinde durmaktadır. Küçük Ağa’nın tür 
ile ilişkisi de bu anlatı üzerinden gerçekleşir. Buradaki bağlantıları ve 
farkları ortaya çıkarabilmemize yardımcı olabilecek bazı özelliklerin 
varlığından söz edilebilir. Erol Köroğlu, makalesinde Halide Edip’in 
romanının, türün sonraki örnekleri için en az üç unsurlu bir formül 
sunduğunu belirtir. Bunlar; sosyo-politik durumu yansıtan ve psi-
kolojik kriz durumunu ortaya koyan sentimentalizm, problematik 
bir biçimde ele alınan cinsiyet, son olarak da anlatının ruhsal ya da 
kutsanmış (consecrated) halidir (Köroğlu, 2009, 81). Bütün bunlar 
aşağıda açıklanacağı gibi Ateşten Gömlek’tekinden farklı düzeylerde 
olmakla birlikte Küçük Ağa’da da görülebilir. 

Hobsbawm ünlü eseri The Age of Revolution’da devrim dönemi 
için “nadiren öyle zamanlar gelir ki en az ideolojik sanatçılar bile 
evrensel partizanlar olurlar, siyasete hizmet etmeyi asli görevleri 
sayarlar” der (Cohen, 1999, s.12). Ateşten Gömlek’in üretildiği 1908 
devrimini takip eden süreç de buna benzer bir tarihsel andır. Dev-
rimin yaşandığı, özgürlüklerin verildiği bir dönemde, kadınların 
sosyal pozisyonu sorunlu bir mesele haline geldiğinden kadının top-
lumda konumlanışını çözecek bir biçime ihtiyaç duyulur. Bu neden-
le, sosyal pozisyonları ne olursa olsun dönemin yazarları, kamusal 
hayatın içinde yeni bir güç olarak ortaya çıkan sentimental sosyal 
biçimi seçer. Çünkü bu türe katılım gösteren romanlarda, toplumsal 
sorumluluğu ile aşkı arasında kalan kadın kahramanın, sorumlulu-
ğu seçip prensipleri uğruna verdiği trajik mücadelesine şahit oluruz. 
Ateşten Gömlek, Ayşe’nin bireysel fedakârlığıyla kurulan idealize 
topluluktan yansıyan birey ile toplum arasındaki etkileşim üzerin-
den sentimental roman türüne katılır. Ancak başkarakter travması-
nın semptomatikleştirdiği metin, hem “Kurtuluş anlatısı” türü ya da 
alt türünün kurucu metni olur, hem de tür içinde bir istisna olur. 
Ateşten Gömlek, epikten kendini ayıran bir dram olur çünkü henüz 
devrim bakımından politik bir kapanışa ulaşılmış değildir. Bu yüz-
den metin bunun bir kardeş kavgası olduğunu gizlemez ve “böyle 
fedakârlıklarla milli mücadele noktasına geldik” mesajını varsayım-
sal okuruna vererek halkı harekete katılmaya ikna etmeye çalışır. 
Başkahraman Ayşe’nin kendini yok etmesi aynı nedenle işlevsel olur. 
Türün değişimi bu sosyal işlevin tamamlanması ile gerçekleşir. Çün-
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kü bir noktadan sonra rejimin bu mesajı vermeye ihtiyacı kalmaz ve 
resmi söylem değişmiş olur. 

Resmi söylemin dönüşümünden sonra yazılan Küçük Ağa’da 
Hoca görünüşte Ayşe gibi sentimental roman kalıplarına uygun bir 
trajedinin kahramanı olarak çizilir; zira onun da kişisel krizi, epis-
temolojik bir varoluş krizine dönüşür. Ancak Hoca’nın hakkında 
öldürme emri çıkıp da çok sevdiği ailesinden ayrılınca olay örgüsü 
parçalanır. Margaret Cohen’in belirttiği gibi, bu durumda kahrama-
nın prensipleri için trajik bir çaba göstermesinin yolunu açması bek-
lenirken Küçük Ağa örneğinde yazar tarafından karaktere giydirilen 
bu prensiplerin aslında hiç temsil edilemediğini ve bunların yerini 
kişisel bir pazarlığın aldığını görürüz (Cohen, 1999, s.7). 

Cinsiyetçilik özelliği açısından değerlendirildiğinde ise Ateşten 
Gömlek’te Peyami’nin anlatıcılığının erkeğin iktidar alanını tehdit 
edecek biçimde araçsallaştırılarak Ayşe’nin karşısında konumlandı-
rıldığını görürüz. Tam bir bireysellik biçemediğimiz Peyami gibi bir 
erkek anlatıcının ve erkek iktidarının nüfuz edemediği hem dişi hem 
de dokunulmaz bir kutsallıkta olan kadın kahraman ile zıtlık oluş-
turacak biçimde kullanılmasının bir anlamı olmalıdır. Yazarın erkek 
egemen sistemden aldığı bir intikam ya da erkek egemen düzenin 
altını oyma girişimi olarak yorumlanabilir bu. Cinsiyet ile oynayan 
semptomatik anlatımın yerini Küçük Ağa’da mutlak bir erkeksi an-
latı alır. Romandaki iki kadından biri olan Emine dişi özellik taşıyan 
olması yönüyle tektir, o da özneliğiyle değil yalnızca dişiliği ve an-
neliğiyle tanımlanan sınırlı bir varlık olarak kavranır. Evlendikten 
sonra bile hiç büyümeyen küçük bir kız gibi çizilir Emine. Dul kal-
dığında ise “büsbütün büyüleyici bir hal alan körpe dul” olarak anı-
lır (s. 398). Bu semptomatik cinsiyetçiliğin nedeni, metni, idealize 
bir topluluktaki kadının pozisyonunu betimleyen resmi söylemden 
farklılaştıran tematik/problematik ayrışmasıdır. Tematik muasır me-
deniyet, aydınlanma ve kadın-erkek eşitliğini öne sürmesine karşın, 
hegemonyanın (bize ait olanın) kuruluşu aynı şekilde biçimlenmez. 
Bu ise tematiğin uygulanışındaki bir probleme tekabül eder (Kö-
roğlu, 2009, s. 82). Çünkü medeniyet fikrinin içinde yer alan kadın 
hakları gerçekten uygulanmaya başlandığında, cinsiyet eşitliği kuru-
lacak ve bunun sonucunda etnik düşmanlık ve cinsiyetçiliğin özün-
deki ayrımcılıktan beslenen milliyetçilik söylemini zedeleyecektir. 
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Halide Edip’in romanı ise resmi söylemle kurduğu farklı ilişki 
nedeniyle tematik-problematik ayrışmasında Dorris Sommer’ın kul-
landığı anlamda problematik bir ulusal kurucu metin (foundational 
text) olur (Sommer, 1991, s.23). Diyalojik bir sanat olması nedeniyle 
romanın, ideolojileri görünür kılması, tür açısından ulusal kurucu 
metinleri problematik hale getirir. Diyalojik olması, romanın, türün 
tümüne atfedilebilir bir belirsizliğin açık uçluluğu (indeterminancy, 
open endedness) ile karakterize edilmiş olmasından kaynaklanır 
(Bakhtin, 2004, s.24). Bu özellik sözün yarısının yazarda, yarısının 
dinleyende ya da üretilende olması demektir. Bütüncül anlam ortaya 
çıktıktan sonra bunun farklı bir köşesinden girip sorgulayabilmemi-
ze imkân verir. Romanın diyalojizmi aynı zamanda Küçük Ağa’da 
olduğu gibi metnin dikiş yerlerini göstererek bunun monolojik ku-
rulumunu ele veren ve kendi eleştirisini/yıkımını getiren bir turnu-
sol kâğıdına benzer. Çünkü roman söz konusu olduğunda “yazma 
anı”na sızan bir şeyler vardır; ekonomik-siyasal zemin yazarın psi-
kolojisinden, bilincinden geçerek metne yansır. Bu anlamda Ateşten 
Gömlek, bir bilinç aktarımını özellikle problematize eden ve hem 
psikolojik hem fiziksel travma içeren bir roman olduğundan onda 
üretilen söz hareket halinde bir söz olur. Bunun belirleyenlerinden 
biri söylem şimdisi ile öykü şimdisi arasında bir fark olmasıdır. 
Böylece araya giren zaman deneyimimize farklı bir gözle bakma-
mızı sağlar. Hatırlanan anılar bağlamında, yazma ânı olarak düşü-
nebileceğimiz hatırlama eylemini yaratıcı bir sürece dönüştüren bir 
mesafe vardır. Ateşten Gömlek gibi anlatılar bu yüzden meseleyi çok 
değiştirmeden kurmacanın nasıl bir bellek üstüne oturduğunu gös-
terir ve çatışan, çelişen bilinçleri olduğu gibi görünür kılar. İçinde 
bulunduğumuz şimdiyi (öykü şimdisini) hatırlama süreci olarak al-
gıladığımız zaman milliyetçi söylemden ayrılırız. Çünkü milliyetçi 
söylemler hafızayı bir depo olarak kurarlar. Örneğin, Nutuk’ta milli 
bir devletin unsuru olma düşüncesi öyle ağır basar ki bu hatırlama 
söyleminin yanı sıra, kişisel sezgiyi de aradan çıkarır. Resmi söylem-
le uyumlu anlatılar rivayet zaman kipinde değil “di’li zaman kipi”nde 
tanık olunmuşçasına anlatılır. Küçük Ağa da resmi söylem ile uzla-
şan bir hatırla(ma)ma edimiyle tematik-problematik ayrışmasının 
özündeki çelişkiyi görünür kılar. 
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Nutuk ile Kurulan Bağ
Türün kurucu metni olmasa da Nutuk, söylem kurucu bir me-

tin olmuş ve kendinden sonra gelen metinleri söylemsel düzeyde et-
kilemiştir. Nutuk’ta Atatürk öznesi, tarihin kendisi ya da aynası gibi 
yansıtılır (Adak, 2003, s.510). Nutuk, bu anlamda tıpkı kendi mitini 
üreten bir kült gibi gerçekliğin bir modelini değil; gerçekliği anlamak 
için bir model sunar. Sahiden de Nutuk öncesi metinler, resmi söyle-
min sildiği dönüşüm temasını ve iç savaş vurgusunu öne çıkarırken 
sonraki pek çok metinden bu vurgunun düştüğünü görürüz. Aslında 
hiçbir resmi söylem yoktur ki genesisini bir iç savaş üzerinden anlat-
sın. Kardeş savaşı üzerinden ulusal bir destan üretilemez, bu yüzden 
milli bir destan yazmak isteyen her yazarın karşısına iç ve dış düş-
manlar ayrımı yapmak zorunluluğu çıkar. Kurtuluş Savaşı anlatıları-
nın, söylemsel bir standardın belirlenişi ve uygulanışının dışındaki 
işlevi, düzen ya da iktidarla barışmanın yolunu açan bir konformizm 
sağlamasıdır. Böylece resmi söylem ile yine bu söylemin belirlediği 
yolla uzlaştırılırlar. Böyle olduğu için de Ateşten Gömlek’e “yansıyan” 
tarihsel hakikat, Küçük Ağa’da kolaylıkla “yadsınan” bir hakikat olur. 

Yerel bağlamın ve zaman/mekân ilişkisinin kurucu anlatı tü-
rüne ait metinleri nasıl kodladığını, kronolojik olarak hem Ateşten 
Gömlek ile Nutuk arasındaki hem de Nutuk ile Küçük Ağa arasın-
daki ayrımda görmek mümkündür. Milli Mücadele ya da Kurtuluş 
Savaşı’nın çöken Osmanlı’yı kurtarmak ve bağımsızlığa ulaşmak için 
değil, cumhuriyet rejimini kurmak için yapıldığını ve bunun, tarihin 
bu yöndeki ilerleyişinin zorunlu bir sonucu olduğunu varsayan ba-
kış teleolojik bir bakıştır. Bu bakış bütün boşlukları örten tutarlı ve 
güçlü bir pozisyon kurmak zorundadır. Ateşten Gömlek’in yazıldığı 
dönemden, yani mücadele sona erdikten sonra kurulan bu söylem 
tarihsel bir anakronizmi biçimlendirmektedir. Nutuk’un türde ne-
den olduğu bu değişimin Bourdieu’nün alt tür betimlemesinde bir 
karşılığı bulunmaktadır. Bourdieu “alt türü yapan kodlar sorunsa-
lın çözümü olarak bir iç tutarlılığa sahiptir” der (Cohen, 1999, s.17). 
Buradaki sorunsalı “devlet mekanizmasını bir arada tutacak tutarlı 
bir söylem kurmak” olarak belirleyebiliriz. Sorunsalı böyle belirledi-
ğimizde bunu çözmek için devlet söyleminin ideolojik olarak mille-
tin önsüz ve sonsuz olduğunu dayatması, milli ideoloji ya da ulusal 
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anlatı türü açısından bakıldığında mantıklıdır. Yukarıda belirttiği-
miz tarihsel evrim içinde, edebi bağlam, türlere ve türleri belirleyen 
pozisyon alımlarına bağlı olarak değiştikçe, türlerin ayrıştırma özel-
liklerinin öneminde de kaymalar gerçekleşir. Böylece Nutuk, kurtu-
luş anlatısı türünün kendi polemik alt türünü oluşturur. 

Bu tür bir söylemin biçimlendirdiği kurtuluş anlatıları metin-
leri için temel olan yeni devletin bir imparatorluğun kalıntısı oldu-
ğunu, bundan dönüştüğünü gizleme gereksinimidir. Küçük Ağa’nın 
yazarının olay akışını ortada mutlak bir doğru tercihin ve bu mutlak 
doğrudan şaşan bir yanılgı olduğu varsayımı üzerine kurması geç-
mişle kurulan bu tür bir bağın eseridir. Erol Köroğlu, cumhuriye-
tin başlangıcının tarihin henüz “karar verilemeyen bir noktası iken” 
bunu Nutuk’taki gibi söylemin kendisi, devrimin kanıtıymış gibi 
okumanın yanılgının ta kendisi olduğunu belirtir (Köroğlu, 2007, 
s.112). Atatürk imgesinin metinde “halkın bir kahramana ihtiyacı 
vardı ve çırılçıplak bir güneş gibi Mustafa Kemal doğuyordu” (Buğ-
ra,1963, s.432) ifadesindeki gibi anakronik bir biçimde ortaya çık-
ması Nutuk’ta ortaya konan Atatürk kültü ile ilişkilidir. Anakronizm 
ulusal anlatı türünün betimleyici bir özelliğidir; çünkü tarih halen 
yapılmakta olan bir şeydir. Buna karşılık ulusal anlatılar “şimdi”yi 
yapma aracı olarak geçmişi standardize etmeye çalıştığı için kültürel 
üretimlerde tarih hem asla bitmez hem de anakronik olduğundan 
gerçeğe oturmaz (Köroğlu, 2009, s.77). Tarihin yapılmakta olan bir 
şey olması kültürün de aslında, kimliklendirilmiş olduğu, bunun 
kimlik siyaseti ile beraber ilerleyen kültürel üretim için geçerli oldu-
ğu anlamına gelir.

Küçük Ağa’nın türün kurucu anlatısı ile ilişkisini biçimlendi-
ren Nutuk’tan ayrıldığı nokta muhafazakâr vurgusudur. Thomas 
Beebee’nin deyimiyle “türsel bir sabitlenemezlikten” söz edilebilir 
burada. Beebee, The Ideology of Genre adlı eserinde ideolojinin belir-
lenemezlik ve sabitlenemezlik gibi özellikleri türe aktardığı için türü, 
ideolojinin bir biçimi olarak görür. Ortak türsel özellik gösteren me-
tinlerin tür ile tam olarak uyumlu olmadıklarını hatta aralarında 
türsel rekabetin neden olduğu bir mücadeleden bahseder (Beebee, 
2000, s.16). Öyleyse yazarın elinden kaçan birçok şey ile birlikte tür-
sel fark aslında türü ya da ideolojiyi görünür kılan bir şey olur.
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Küçük Ağa’nın tür içindeki hareketi, Todorov’un terimleriyle 
söylemsel düzeyde bir kodlanmaya, Bourdieu’nün terimleriyle bir 
“pozisyon” alımına ve Beebee’ye göre türsel bir farka tekabül etmek-
tedir. Nitekim edebi kodlar ufkunda ve edebi-tarihsel bir anda yazar, 
Bourdieu’nün ifadesiyle, karşılaştığı kurumsal güçlüklere yanıt ver-
diği ölçüde sosyal çatışmalara da karşılık vermiş olur (Cohen, 1999, 
s.23). Küçük Ağa’nın türü kuran ya da etkileyen metinler ile ben-
zerlik temelinde kodlanırken bir yandan da muhafazakâr söyleme 
göre kodlanarak türsel olarak farklılaştığı, tür içinde pozisyon aldığı 
ileri sürülebilir. Bunun sosyal olarak işlevi, laiklik uygulamalarıyla 
birlikte devletle ilişkileri bozulan muhafazakâr kesimin taleplerine 
karşılık vermektir. Küçük Ağa’nın pozisyonunu değerlendirdiğimiz-
de yapısalcı anlamda türün, edebi ufkunu ihlal ettiğini ya da aştığını 
söylemek olası değildir; ancak çağdaş bir sosyal çatışmaya kurgusal 
bir çözüm önerdiği iddia edilebilir. Bu ise türün iptidailikleri bağla-
mında Küçük Ağa’nın türdeki hareketini özel bir yerde konumlan-
dırmamıza neden olur.

Karakterizasyon ve Mekânlaştırma
Yukarıda sözü edilen “tarihsel oturmamışlık” Küçük Ağa’nın 

en çok karakterlerine yansır. Nitekim öne çıkan karakterine bakıldı-
ğında, bunlar aracılığıyla yapılan kimlik siyasetinin kültürel üretimi 
nasıl bir parantez içine aldığını görmemek olanaksızdır. Karakterle-
rin her biri toplumcu-gerçekçi bir tipleştirme ile yazarın tasarladığı 
toplumun belli bir kesimini temsil etmek için araçsallaştırılır. Hem 
karakterizasyon hem mekân bağlamında uygulanan tipleştirme, top-
lumcu gerçekçiliğin dünyaya bakışının bu roman özelinde yazar için 
elverişli bir yöntem olarak benimsendiğini göstermektedir. Ancak 
buradaki temsil meselesi problemlidir; çünkü yazarın ideolojisi ve 
anlatının otoritesi ile birleştiğinde temsil etme, toplumsal ayrım-
cılık hatta ırkçılığa varan etnik temelli bir milliyetçiliğin zeminini 
hazırlar. Mesela, romanda aynı yerde büyüyüp hemen hemen aynı 
evrelerden geçtikleri halde, Salih ve Niko birbirine zıt iki dünyanın 
birer prototipi olarak yetişmişlerdir. Ermeni olan Niko, bir Anado-
lu kasabası olan Akşehir’deki Ermeni topluluğunu temsil etmesiyle 
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araçsallaştırılarak Salih’ten farklılaşacaktır. Bu farklılaştırmada kul-
lanılan cinsiyetçi homoerotik imalar, Salih’i iktidar sahibi bir erkek, 
Niko’yu ise bunun zıttı yani iktidarın nüfuz edebileceği kadınsı bir 
oğlan olarak tasarlar ve kurduğu bu cinsiyetçi karşıtlığı Ermenileri 
kültürel olarak aşağılayacak bir araç gibi kullanır. 

Salih “erkek yapılı ve mizaçlı”, Niko ise yedi yaşında pespembe, gri 
gözlü, kumral saçlı kız gibi bir şeydi. “yavaş yavaş Niko Salih’in erkek 
yapısına hayran olmaya başlamıştı. Salih’de ondaki kız çocuğu güzelli-
ğine bağlanmıştı. Bu hep böylece sürüp gitti. Niko’nun vücudu pembe 
beyaz, hafifçe tombul ve yumuşaktı. Çırılçıplak yıkanıp yan yana yat-
tıkları günler (…)”(Buğra, 1963, s.10). 

Anlatıcının burada kullandığı dildeki homoerotik imalar, hem 
cinsiyetçi hem ırkçı bir eksen üzerinden işleyerek Ermeni imgele-
mini, şeytani bir kadın/eşcinsel imgelemi üzerinden yeniden üretir. 

Halkın tepkisi ise bu garip dostluğu zamanla kanıksamak yö-
nünde olmuştur: “Yavaş yavaş benimsendi gitti, zamanla imalar bile 
yapılmaz oldu” (s.11). Hikâye ilerledikçe başta bir birlik içindeymiş 
gibi gösterilen Niko ve Salih’in çocukluklarındaki ilişki bozulacak, 
düşman saflarına katılacaklar ve bunun ardından Salih, “ihanetinin” 
öcünü bizzat alabilmek için Niko’nun peşine düşecektir. Bundan 
sonra sıra, nasıl düşman olduklarını açıklayan ırkçı argümanlara 
gelir:

Osmanlı ülkesinde şimdi Rumların Ermenilerin tatlı dilleri, güzel yüz-
leri ile uyumuş binlerce Salih…Salih aklına sığmayacak bir ırkçılıkla 
silaha sarılışı bedeni gibi ruhu da çökmüş Çolak Salih’ten bir savaş 
kahramanı yaratmış (s.388).

Salih, sentimental bir romanda rastlanacağı gibi toplulukla kırık 
bir ilişki içine yerleştirilmiş ama bir deneyim geçirerek kahramanla-
şan bir karakter olur. Zaten tarihsel bir olayı kurmaca ve vasati bir 
karakter üzerinden vermek tarihsel romana özgü bir yöntemdir ve 
Ateşten Gömlek’in Peyami’si de Yorgun Savaşçı’nın Cemil’i de hep 
böyle silik sayılabilecek karakterlerden seçilmiştir. Metnin henüz ba-
şında Salih de böyledir. Savaştan döndüğünde Salih’in şehit düşme-
miş bir gazi olması, varoluşunu arafta bırakarak işleri karıştırır. Onun 
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perişan hali, savaşın halkta bıraktığı travmanın görünür bir işaretine 
dönüşür ve bedensel eksikliğinin bir ucube gibi algılanmasına ne-
den olur. Salih’in işe yaramaz bir savaş bakiyesi olarak savaşmaktan 
duyulan bezginliği ve boş vermişliği temsil etmesinin işlevi, yazarın 
Salih ile Memâlik-i Osmanlı arasında olumsuz bir paralellik kurabil-
mesini sağlamaktır. Bu paralelliğin zirve noktası ise Rum meyhane-
sindeki oyun sahnesidir. Çünkü burada yazarın müthiş bir imgelem 
kullanarak adım adım algımızı nasıl yönlendirdiğini ve Salih’i nasıl 
dönüştürdüğünü görürüz. Rum meyhanesinde Türk olmayan bir 
topluluğun “dönen bir hilal” biçiminde oynadıkları horona Salih’in 
de katılmasıyla buradaki hilal imgesi ile Ali Emmi’nin o sırada bak-
tığı hilal birleşir ve Salih’in şahsında hilâl ile temsil edilen Osmanlı 
imgesinin altını oyan bir imgeleme dönüşür (s.52). Sahnelerin birbi-
rinin içine geçmesiyle kurulan horon ile hilal arasındaki paralellik, 
yenik ve ötekine teslim olmuş Salih üzerinden Osmanlı’nın çöküşü-
nün, ötekine yenilmesinin bir eğretilemesine dönüşür.

Sahnenin etkisini şiddetlendirmek için olsa gerek anlatıcı araya 
girer ve “namus”un tehdit altında olduğu imasını yapar: “Ali Emmi 
şimdi uyuyordu. Dullar uyuyor, yetimler uyuyor, nişanları, sözleri 
paramparça olmuş körpecik kızlar uyuyordu (s.52).” Anlatıcının ifa-
desiyle o sırada Ali Emmi de gökyüzündeki hilali incelemektedir: 

Ali emmi, daralıp açılan, bir sağa, bir sola doğru dönen, hop…hop 
diye çömelip doğrulan hilali seyrediyor fakat bunun asıl manasını 
anlayamıyordu. Ali Emmi bu hilâli Memalik-i Osmaniyye sanıyordu 
(s.52). 

İç içe geçen bu sahnenin altında yatan ve Ali Emmi’nin anlaya-
madığı mesaj, bu hilâlin yani Osmanlı’nın tıpkı Salih’in diğerleriyle 
oyuna katıldığı sahnede olduğu gibi ötekine teslim olmuş bir halde 
olduğudur. “Hilâlin ortasında bir Salih vardır; tek kollu, yüzü paçav-
raya dönmüş bir Salih, dünyası çökmüş bir Salih!...(s.53)”. Oyun sah-
nesinin devamında Salih, fantezisinde Osmanlı’nın geçiş döneminin 
temsilcisi olan Ali Emmi’nin ona yönelmiş hayalî bakışlarıyla karşı-
laşır ve bu karşılaşmayla bir aydınlanma ânı yaşar. Aydınlanmanın 
şokuyla Salih o “çemberden” çıkar. Çünkü artık başka bir ruh haline 
geçmiştir: “Kafasının bir yanı artık pırıl pırıldı. Tel çerçeveli gözlüğü, 
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uzun ve beyaz sakalı ile bu köşede de sadece Ali Emmi vardı (s.52)”. 
Bu uzun sahnenin Salih’in hikâyesinde dönüm noktası olmasının 
dışında mücadelenin çöken Osmanlı’dan Milli Mücadeleye geçişini 
sezdiren bir iması da vardır. 

En başta ne kasabalılar, ne Tevfik Bey ne de İstanbullu Hoca 
dâhil hiç kimsenin “tam” bir özne gibi davranmadığı Salih’in 
tekâmülünün gerçekleşmesi için devletin vicdanını, manevi oto-
ritesini temsil eden İstanbullu Hoca’yla karşılaşmaya, Hoca’nın ise 
Küçük Ağa olabilmesi için Salih’in meydan okumasına gereksini-
mi vardır. Yazar, bu iki karakteri birbirleriyle ilişkileri üzerinden 
konumlandırır. İmparatorluk deneyiminin asıl temsilcisi ise Ali 
Emmi’dir. Doktor Haydar, bunlardan sonra gelen ve hareketin eği-
timli yönünü temsil eden başka bir kahramanıdır. Bu tiplemelerin 
hemen hepsi tarihsel roman özelliklerine göre ilerlediği halde, Çer-
kez Et[h]em ya da Tevfik Bey’e gelindiğinde onları tarihsel bir ki-
şilik olarak değil, Nutuk metnindeki “hain çeteciler” imgesinin bir 
uzantısı olan kovboy gibi tek boyutlu çizilmiş, kâğıttan karakterler 
olarak buluruz. Anlatıcı sesi Çerkez Ethem ve Tevfik Bey’in çetesini 
betimlerken iyiden iyiye otoriterleşir: “Cahil ve kibirliydiler” (Buğra, 
1963, s. 374). Kemalizmin Çerkez Ethem ile kurduğu ilişkiden çok 
daha hasmâne bir tavrın Küçük Ağa’da “Büyük İhanet” başlıklı bö-
lümde ortaya çıkması bu bakımdan manidardır. Bunun nedeni ya-
zar tarafından laiklik uygulamaları sırasında düzen ile arası bozulan 
muhafazakâr kesimin bu söylemi ne kadar sahiplendiğini göstererek 
asıl hain olanların “Çerkez Et[h]em” gibiler olduğuna işaret etmesi-
dir. Bu ise ulusal anlatıların anakronizminin yol açtığı aşılamayan 
muğlaklığı ve ikircimi gözler önüne serer. 

Tıpkı Çerkez Ethem ve çetesi gibi Niko ve Emine de öteki olduk-
ları için derinlemesine çizilmeye gerek duyulmamış karakterlerdir. 
Bu ise karakterizasyonun da anlatının diğer unsurları gibi tezli ro-
man yapısı içinde bir araçsallaştırmaya tâbi olduğunu göstermekte-
dir. Aynı yapıdan ötürü harekete katılarak çıraklık geçiren Hoca’nın 
mücadelesi burada bitmeyecek, Ankara’da devam edecektir. Çünkü 
tezli romanda tarih de mücadele de bitmez. Yazar, metindeki insan 
tiplerinin toplumdaki belli bir grubu temsil etmesi için tarihsel ger-
çek ile ilişkisini kurmaya çalışsa da, tarihsel bir hakikatin sunulu-
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şundaki hassasiyetten ziyade mutlak bir ideolojik yönelim öncelikli 
olduğu için bu hedef başarılamaz. 

Yazarın roman kahramanlarının yanı sıra mekânı da kişileşti-
rerek işlevselleştirdiğini görürüz. Biyografik yazarla bağlantısı olan 
Tarık Buğra’nın doğduğu Akşehir kasabası, resmi söylemde inşa 
edilen Osmanlı imgesinin mikrokozmosu gibi çizilir. Bu küçük ka-
sabanın bütün Anadolu’dan ânında haber alan bir merkez gibi kur-
gulanması ise eserin tarihselliğiyle ilgili başka bir sorundur. Bununla 
birlikte mekân da bir anlamda tarihsizleştirilerek belli bir söyleme 
göre biçimlendirilir. Akşehir kasabası adeta son saatlerini yaşayan 
Osmanlı’nın bir mecazı gibidir. Salih savaştan döndüğünde kasabayı 
farklı bulur. Osmanlı ve Rum halklarının yaşadığı kasabada yaşam 
kalitesi manasında ciddi değişimler yaşandığı, Rumların sınıfsal 
anlamda yükseldiği ve Türklere karşı olumsuzlaştıkları gözüne çar-
par. Bu olumsuzluğun 1915’te yaşanan tehcir gibi son derece somut 
tarihsel bir temeli olabilir ama anlatı bunun üzerinde durmaz. İkili 
karşıtlıklar üzerinden tarafları berraklaştıran bu ayrıştırıcı söylem, 
mekân betimlemeleriyle de sürdürülür. Akşehir kasabasına bağlı Taş 
Oluk köyünde “gavur mahallesi” olarak tanımlanan bir Rum mahal-
lesiyle bu köydeki Osmanlı-Türk nüfus arasında kültürel karşıtlık bu 
kez mekân betimlemeleri ile kurulur:

Aylardan beri her ev kocaman bir göz olmuş yollara dikilmiştir. Müs-
lüman mahallelerindeki ümitsiz bekleyiş ve korkutucu suskunluk, 
gâvur mahallesinde yerini perde aralarından sızan turuncu ışıkların, 
meyhanelerden sokağa taşan kahkahaların şarkı seslerinin tercümanı 
olduğu refah dolu bir yaşayış tarzına bırakmıştır (s.48).

Bu dış görünüşü insansız kalmış ve tam bir yokluk içinde, ke-
derli bir biçimde varlığını sürdürmeye çalışan evler tamamlamak-
tadır: 

Onlar, geçmişteki mutlu günlerin hatıralarını an be an muhafaza et-
mekte geleceği düşünebilecek zihni melekelerini an be an kaybetmek 
tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. Kaybettiklerinin verdiği kederler, bek-
lediklerinin getirdiği hiçbir ümit vaad etmeyen acılarla birleşince dü-
şünce ve hissetme kabiliyetlerini kaybetmekte yalnızca hissi bir hayat 
sürdürebilmektedir (s.46).
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Sonra anlatıcı “acaba yeni sahip bunlar mı olacaktı?” diyerek 
ulusal romansın bir gereğini daha yerine getirerek etnisite temelli 
nefret söylemini kurar (s.47). Niko’nun Salih’in evinin bitişiğindeki 
tarlayı satın almayı düşünmesi ve Salih’in “tehlikeyi” sezerek bunu 
istememesi aynı tehlikeye yani mülkün el değiştirmesine vurgu ya-
par (s.55).

Oyun sahnesinde yaşanan aydınlanmaya kadar İmparatorluk ile 
Salih arasında kurulan benzerliğin yönü bu sahneden sonra değişir. 
Anlatıcı, Salih’in annesi ile Osmanlı arasında bir paralellik kurarak 
bu yaşlı ve miadını doldurmuş imge ile genç Salih’i zıtlık içinde gös-
terir. Salih her ne kadar savaşın bezginliğini ve şaşkınlığını yaşamış, 
vücudundan bir parça kaybetmişse de yaşlı anasının aksine bir genç-
likle, genç cumhuriyet gibi mücadeleye devam edecek ve zafer kaza-
nacaktır. Salih’in kaybeden konumundan çıkıp kahramanlaşmasın-
da görülen fiili değişim, İstanbullu Hoca’da yerini epistemolojik bir 
değişime bırakır. Bu değişim Osmanlı’nın son döneminde dönüşen 
epistemeye romanın dünyasında bir gerçeklik kazandırmak için kul-
lanılmış gibidir. Zaten Hoca’nın aklındaki çelişkiler, aslında her şey-
den çok geleneğe dair aidiyetinin ikilemde bıraktığı yeni bir dünya 
ile ilgilidir ve bu iki dünya arasındaki zıtlığı çok sesli bir biçimde 
yansıtmayı başarır. Ne var ki bu çelişkiler ve yaşanan tereddüdü ay-
rıntılı bir biçimde gösteren anlatı, bunların nasıl çözüldüğüne, dola-
yısıyla bu dönüşümün nasıl gerçekleştiğine derinlemesine yer ver-
mez. Hocanın tereddütlerinden biri Küçük Ağa olduktan sonra da 
sürecektir. Zira kuşku duyduğu iktidar kavramının kendisi ile Küçük 
Ağa olduğunda da hesaplaşacak ve makul bir çıkış bulamayacaktır:

Kuva-yı Milliyenin kurtuluşu başardığını farz ediyordu. Peki sonra 
ne olacaktı? Bu kadar büyük bir zaferin kumandanları ve siyasetçile-
ri; “İşimiz bitti, hadi eyvallah deyip çekip gidecekler miydi? Ona göre 
zafer sahibine teslim edilmeyecekti. Ortaya yeni efendiler çıkacaktı. 
Düzen altüst olacaktı. Sofra başındaki kavga millete hiçbir savaş ye-
nilgisinin vermeyeceği zararı verecekti. Çalkantının durması belki 100 
yıl sürecekti (s.185). 

Ölmek/öldürmek tehdidinin de etkisiyle Hoca’nın durumu 
rasyonalize ederek kendini bu tereddütten kurtardığını görürüz. 
Bu noktaya kadar Hoca’nın zihnine odaklanan anlatı, ölüm tehdi-
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diyle birlikte zihninden çıkar ve Çerkez Ethem ve Kuvva arasında 
kalıp birey ile iktidar arasındaki mücadeleyi sorgulayıncaya kadar 
da bu biçimde zihnine girmez. Aradaki dönüşüm ise okurun bile 
takip edemeyeceği bir hızla sağlanır. Böylece Hoca’nın tereddütlerini 
aşma biçiminin, uluslaşma deneyimi içinde nasıl değişip bu harekete 
bağlandığı noktası belirsiz bırakılmış olur. Hoca’nın geçirdiği deği-
şimi yeterince göremediğimiz için bu değişim sanki aniden olmuş 
ve bunun nerede gerçekleştiğini kaçırıvermişiz hissine kapılırız. Bu 
nedenle romanın temel aldığı “tereddüt ve sonrasındaki seçim” aynı 
zamanda romanın en zayıf yanını oluşturur. 

Henüz bu inanç yarılmasına tam ikna olamamışken Hoca’nın 
iç dünyasında sorguladığı başka bir ikilemi, fayda ilkesinden yola 
çıkarak aştığına tanık oluruz. Çizilen karakterle örtüşür bir biçimde 
Küçük Ağa’nın hakkaniyet prensibine uygun hareket etmesini bek-
lerken o etik ve adil olmayanı da faydalı bulduğu için tercih eder 
ve yaşadığı ikilemi prensipleriyle bağdaşmayan pragmatik bir temel-
de çözer. Çerkez Ethem ve adamlarıyla yaşanan sorunda, düzenin 
devamı adına bireyin feda edilebileceği fikrinden yana olan Küçük 
Ağa, Ethem Bey’in haklı olup olmadığı sorusunu kolayca bir kenara 
bırakıverir. “Millet karşısında tek bir insanın onur kuruntuları nedir 
ki?” diyerek gönlünü rahatlatır. Bu suretle anlatıcı tarafından ona at-
fedilen kişisel prensipleri ve erdemi hiçe sayan bir karar almış olur. 
(s.350) Toplumsal bir gaye ile bireysel bir mesele arasında kurulan 
ikilemde, Hoca’nın Küçük Ağa olurken çelişkileri rasyonalize etme 
alışkanlığı burada da sürer. 

Hoca ikilemler içinde bir dönüşüm geçirirken dikkati çeken 
anlatıcının sesindeki mutlaklıktır. Derin çelişkiler barındırsa da an-
latıcı, ikili karşıtlıklar üzerinden mutlak doğrular kurar ve bunları 
dikte eder. Anlatıcının “millet” ile kast ettiği şeyi büyük Osmanlı ce-
maatinden ayırmak kolay olmadığından bu yolda önce yabancı gör-
düğü unsurları şeytanileştirmek; sonra Kuvva’yı tanımayan “çeteleri” 
saf dışı etmek gerekmektedir. Kuvva’nın hareketine bir çete olarak 
başladığını gösteren pek çok metinsel ipucu bulunsa da mutlak doğ-
ruluğa ulaşmak için bu çelişkiyi aşmak mecburiyeti vardır. Bu ne-
denle, Küçük Ağa da milli hareketi Ateşten Gömlek gibi bir dönüşüm 
içinde veriyor gibi görünür ama aslında burada görülen bir çete de-
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ğil Nutuk’un devlet söylemi ile karakterize ettiği anakronik yapıdır. 
Nitekim resmi söylemde Kuvva-yı Seyyare ile düzenli ordu ayrımı, 
söylemin tutarlılığı açısından önemlidir. Bu çelişki Kuvva’yı diğer 
çetelerden ayırmak için karakterlerin hareketi belli prensiplere göre 
yeniden biçimlendirme gayretlerinde görünür. Örneğin, Kuvva’da 
lider pozisyonunda bir figür olan Doktor Haydar “talim terbiye ha-
zırlanıyor; çeteciliğe elveda” der (Buğra, 1963, s.198). Ancak çelişki 
tam da bu yapay ayrımdadır, çünkü Kuvva’nın karakol basması ya da 
doğru dürüst yargılamadan suç isnat ederek verdiği infaz kararları, 
devlet söylemi altında bir çete zorbalığının yürüdüğünün açık kanıtı 
gibidir. Metin, şaşırtıcı bir biçimde halkın bu kararlara tepkisini de 
içerir. Kel Hacı’nın “Müftüyü asıyorsanız beni de asın” çıkışı ve bu-
nun ardından infazı gerçekleştirilen müftünün ölüme yürüyüşünde 
onu diğer mahkûmlardan farklı kılan sakinlik ve kalenderlik metnin 
bütününe bakıldığında ayrıksı durur. Olayın verilişinde anlatıcının 
tavrının önceki mutlaklığından bir şeyler kaybettiğini ve muğlaklığa 
doğru evrildiğini görürüz. Anlatıcının sesi sanki burada Kel Hacı 
ile konuşup onu sakinleştiren ve daha önce “vicdanlı biri” olarak ta-
nıtılan Reis Bey’in sesiyle birleşir ve müftünün ölümünden dolayı 
yaşanan üzüntüyü yansıtır. Bu sahne baştan sona müftünün masu-
miyetini ima etmek üzerine kurulmuştur. Bu imanın altında, eserin 
önsözünde belirtilen dindarların otomatik bir biçimde “hain” olarak 
değerlendirilmesine karşı yazarın kontrol edemediği tepkisi yatıyor 
olabilir. Ancak nedeni her ne olursa olsun anlatıcının tavrındaki bu 
çarpıcı değişim, Küçük Ağa’nın hakikati gizleyen bir metin olabile-
ceğini gösterir.

Hoca dönüşüm geçirdikten sonra anlatıcıyla aynı mutlaklık 
düzlemine geçecektir. Bu Hoca’nın onu diyalojik bir roman kahra-
manı kılan muğlaklığından ve çok sesliliğinden boşalarak tümüy-
le anlatıcı sesin hükmüne girmesine yol açar. Metinde bu dönü-
şüm, resmi söylemi karakterize eden yeniden doğum metaforu ile 
Hoca’nın eskiden koparılmasıyla sağlanır. Hoca’nın değişim süreci 
belki de en çok bu nedenle çarpıcı bir kopuşun hatta din değiştirme-
nin (conversion) kendine özgü terimleriyle ifade edilecektir. Anlatıcı, 
Salih’in ve Küçük Ağa’nın zihnine odaklanarak Hoca’nın bir “yanlış” 
içinde olduğunu anlatır ve “hidayete erdiğini” şöyle dillendirir: “O 
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erdiği hidayetin, vardığı inancın, yarattığı yeni bir imanın peşine 
düşmüş, en asil manasıyla, gönüllü bir er kişiydi (s.464). Ancak bu 
bir totoloji gibidir, çünkü İstanbullu Hoca zaten Müslümandır, üste-
lik ulema sınıfına mensuptur. Bu temel çelişkiye rağmen, Hoca’nın 
değişiminin, İslam inancını kabul eden bir kimsenin yeniden doğ-
muş gibi günahlarından arındığı fikri ile örtüşen bir tema içinde 
işlendiğini görürüz: “İstanbullu Hocadan Küçük Ağa doğmuştu ve 
hangi doğum o kadar sancılı olabilirdi. Sancılı ve annenin hayatına 
mal olan bir doğumdu bu (s.489).” Yeniden doğum temasında anne-
nin ortadan kalkması ya da “yok annelik” durumu bu doğumun ide-
olojik bir kopuşa yol açtığını sezdirir. Bu da Nutuk ile birlikte ulusal 
anlatı türünü belirleyen bir özellik olmuştur çünkü Nutuk’ta ancian 
rejimin neden olduğu karanlık geçmişin geride bırakılması ile gü-
nahsız bir başlangıcın yapıldığı fikrine geniş bir biçimde yer verilir. 

Yeniden doğum ile kutsanan bu sonsuz ve nihai yapıyı en iyi 
yansıtan Küçük Ağa’nın destansı kalıplar içinde yaptığı kapanıştır. 
Bu beklediğimiz gibi romanesk bir kapanış değildir ama işlevselliği 
açısından önemlidir çünkü kurmaca bir eserin sonunun üstlendiği 
fonksiyonu da gören kapanış, işlevsel bir araç olarak anlatıdaki olay 
akışının (plot) kavranmasına yardım eder. Anlatıcı, sonsuz ve değiş-
mez bir zamanın içinde bir kahraman tipi olarak Küçük Ağa’yı ni-
haileştirdiği noktada otoriter bir kapanış yapar. Yalnızca kahramanı 
ve milli hareketi belirli bir kalıba sokarak nihaileştirmekle kalmayan 
aynı zamanda anlatıya dair algımızı dönüştürerek yorumumuz üs-
tünde belirlenim yapmaya çalışan bir kapanıştır bu. Burada kişisel 
fedakârlıklarla kurulan cumhuriyet, Küçük Ağa’yla özdeş kılınarak 
onun şahsında gösterilir:

Küçük Ağa artık öfkesinde vahşi, sükûnetinde mağmum bir insan-
dı. Mücadele[de] yırtıcı, dostluklarda ve kanaatlerinde fedai idi. 
Emine’nin toprağa verildiği akşam Ankara’ya dönmüş ve kurtuluş ile 
kuruluş yıllarının kaplanı olmuştu. Devirler geçecek, hayranlıklar gö-
recek, düşmanlıklar görecek, varlığı da, yokluğu da bütün unsurları ile 
tadacak, fakat mutluluğu sadece bir hatıra olarak tanıyacaktır. Tıpkı 
bulutlar ardındaki bir güneş gibi hüzün, hüzün, yığın yığın hüzün tül-
lerinin ardında; hüzün mutluluğun ikinci adıydı artık (s.486).

Küçük Ağa kapanışta roman boyunca yer yer yapılmaya çalışı-
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lanın aksine bir roman kahramanı gibi değil bir epik ve trajik kahra-
man olarak konumlandırılır. Onu, dünyevi bir roman karakteri kılan 
bütün özellikler, gülünçlükler, olumsuzluklar elinden alınmış, epik 
karakterin sığ yüceliği üzerinden ideolojik bir kalıba göre kodlana-
rak roman dünyasına atılmıştır. Mikhail Bakhtin ünlü “Epik ve Ro-
man” adlı makalesinde romanın mutlaklığa karşı duruşunun, belli 
koşullara bağlı olarak saptandığını belirler. Bunlardan ikisi roman 
karakterleri ile önemli genellemeler içerir: 

Bir roman kahramanının, sözcüğün epik ve trajik anlamında bir “kah-
raman” olmaması gerekir: Kendisinde olumlu olduğu kadar olumsuz 
özellikleri de, hem yüce hem bayağı; hem ciddi hem gülünç nitelikleri 
birleştirmesi gerekir. Ve kahraman çoktan tamamlanmış ve değişme-
yen bir kişi olarak değil; evrilmekte ve gelişmekte olan biri, yaşamdan 
ders alan bir kişi olarak resmedilmelidir (Bakhtin, 2001, s.173). 

Bu anlamda Küçük Ağa “doğru yolu” bulduktan sonra tamam-
lanmış ve değişmeyen biri olmaya mahkûm olmuştur. Kaybettiği 
evini, aidiyetini ya da kimliğini öyle çok da uzun bir yol kat etmeden 
tıpkı İstanbullu Hoca’dan soyunup Küçük Ağa olması pratikliği ile 
edinir, tekrar tamlanır ve nihai bir biçimde kimliklendirilmiş olur.

Paul Ricouer’ün belirttiği gibi eğer bir eserin kapanışı, sonun-
dan başına giderek eseri anlamlandırabilme gücüne sahip ise Küçük 
Ağa’nın kapanışından geriye doğru giderek anlamlandırabilir ve bu 
sayede tür içinde yaptığı hareketi yorumlamayı deneyebiliriz. (Rico-
uer, 1990, s.2) Eserde kapanışın etkilediği unsurlardan biri olan olay 
örgüsü Küçük Ağa’nın Ankara’ya gidişine bağlanır. Romanın epik 
kapanışıyla birlikte düşünüldüğünde Küçük Ağa’nın Ankara’ya git-
mesi ve oradaki iktidar kavgasına dâhil olmasının önemli bir politik 
göndermesi olabilir. Küçük Ağa’nın Ankara’da ona verilen itibarı hak 
eden milli mücadelenin sahiplerinden biri gibi sunulması esasında 
muhafazakâr kesimin de tanınmayı, iktidar da söz sahibi olmayı ta-
lep etmekte olduğuna işaret etmektedir. Küçük Ağa’nın mücadelesi-
ne Ankara’da devam ettiğinin gösterilmesi ise bunun başarıldığını, 
resmi söylemle uzlaşıldığını ima eder. 

Küçük Ağa pazar içinde yer almak isteyen yazarı tarafından 
mevcut bir sosyal talebe karşılık verecek biçimde muhafazakâr vur-
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gusu ağır basan bir roman olarak kaleme alınmıştır. Zamanın kro-
notopunu belirleyen etkiler, resmi söylemle uzlaşmayı amaçlayan 
Küçük Ağa’nın etnik temelli ayrımcılığa prim veren bir ideoloji ile 
karakterize edilmesine neden olmuştur. Nitekim eserin olay örgü-
sünün başından sonuna kimlerle hesaplaştığını düşündüğümüzde 
karşımıza hem geçmişteki hem yazıldığı ânın iktidar pozisyonlarını 
koruyan yüklü bir envanter çıkmaktadır. Yazarın ideolojik pozisyo-
nu tarihsel bağlam ile birlikte değerlendirildiğinde, yapıtta resmi 
söylem tarafından ötekileştirilen Ermeni unsuru ya da hain sayılan 
Çerkez Ethem ve çetesi ile hesaplaşılıyor olmasının tuhaf değil işlev-
sel olduğu görülür. Bir aklama metni olarak kaleme alınan eserin, 
yanında yer almaya çalıştığı iktidarın kendi ötekileştirdiklerini, daha 
radikal bir biçimde ötekileştirmesi anlamlıdır çünkü karşıtlığı bir 
başka noktadan kurup orijini “diğer ötekiler” olarak belirlediğiniz-
de bu sizi “öteki” olmaktan çıkartabilecek ve dahası iktidar alanına 
sokabilecek bir yoldur. Küçük Ağa’da geçmişe dönük olarak üreti-
len ayrımcı-ırkçı söylem, resmi söylemin hain ilan ederek ayıkladığı 
bütün nifak unsurlarını kurduğu nefret söylemiyle yeniden ve daha 
güçlü biçimde üreterek şu mesajı vermektedir: “Asıl hain onlar, biz 
değiliz”. Ancak edebi üretimi kendinden önceki ve sonraki olaylar 
ya da metinler arasındaki bir iletişim ânı olarak düşündüğümüzde, 
Küçük Ağa’nın kurduğu “öteki” karşıtı söylemiyle etkilediği kamu-
sal alanda yaşanan olayların ağır toplumsal bedelleri ile yüzleşme-
si gereği ortaya çıkar. Metinlerin Orhan Koçak’ın İkinci Yeni şiiri 
için kullandığı gibi geriye doğru (negatif yönde) bir etkileme gücü 
vardır (Koçak, 2014, s.58). Sonraki metnin, geçmişe dönüp etkisini 
genişleterek bunu yarına ulaştıran gücüne işaret eden “mancınık” 
hareketinin karşılığına Küçük Ağa’da rastlarız. İstanbullu Hoca’nın 
şahsında muhafazakâr kesim aklanırken oluşturulan nefret söylemi, 
toplumsal alanı etkileyerek ne yazık ki “20 kilo, 20 dolar” sözcesi 
ile hatırlanan ve toplumsal havsalada derin bir iz bırakan sürgünü 
hazırlayan adımlardan biri olmuş ve 6-7 Eylül olaylarından sonra ül-
keyi terk etmeyen Rum vatandaşlar darbe sonrası despotik yönetim 
tarafından 1964’te sürgüne zorlanmıştır. 

Küçük Ağa, başlangıcında karakterlerin birbiriyle çelişen düşün-
celerini yansıtması bakımından yer yer “çoksesli” bir özellik gösterse 
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de anlatı, gitgide baskınlaşan tek ve hakim anlatıcı sesin etkisine gir-
miş ve eserin kapanışına mutlak bir biçimde doğrulanarak anlatıcı 
tarafından nihaileştirilmiş başkahraman damgasını vurmuştur. Zih-
ninde çarpışan ikilemlerle romanın diyalojikliğini en çok yansıtan 
kahraman olan Küçük Ağa resmi söylemi muhafazakâr bir ideolojiye 
göre yorumlayan anlatıcı sesin sınırlarına çekilerek bütün yaşam ve 
hareket imkânını yitirmiştir. Daha geniş bir bağlamda, edebi-tarih-
sel anlamda Küçük Ağa resmi söylemden ödünç aldığı anakronik 
tarihselliği muhafazakâr bir söylemle harmanlayarak, hegemonya-
nın bu söylemi kapsayacak biçimde kurulmasına yönelik bir katkı 
yapmış ve böylece kurtuluş anlatısı türünde milli mukaddesatçı bir 
işaret bırakmayı başarmıştır.
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Bu makale Erbil’in metinleri bağlamında, edebiyatın toplumsal ve siyasal olan-
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Examining Texts via Genre: Leyla Erbil 
and Non-Genre Language

Abstract
This paper will deal with the relationship between text and genre by exami-
ning how literature is linked to social and political aspects within the context of 
Erbil’s texts. The writer’s texts intervene with social and political life by intert-
wining different genres. This intervention operates with a perpetual renewal of 
language and expansion of its boundaries. A new language and style is develo-
ped under the guidance of a truth-seeking author. Breaking the established and 
common structure of language with the desire of expressing the truth, Erbil’s 
language reveals a non-genre language. In this context, focusing especially on 
how Erbil’s language relates to the social and political truth, this paper examines 
how it enables this genreless characteristic.  

Key Words: Genre, language, truth, the political, the social unconscious.

Giriş: Meydan Okuyucu Bir Edebiyat

“Yazar insanı anlattığı sürece sorunsallığın sonsuzluğu,
iç dünyanın zenginliği tükenmeyecektir.”

(Leylâ Erbil).

Leylâ Erbil’in metinleri okunmaya başlandığında, Türkçe ede-
biyatın en özgün seslerinden birisiyle karşı karşıya olunduğunun he-
men farkına varılır. Bu özgünlüğün kaynağı insanların iç dünyasına, 
siyasal olana, belleksiz bir toplumun konumunun yansıtılmasına, 
kadınlara ve erkeklere vb. ilişkin gerçeklerle örülü yeni bir anlatımda 
kendini açığa vurur. Erbil’in anlatımı, görünenin ötesinde saklı ola-
nı, unutulanı göstermeye çalışır. Dilin sınırlarını genişleten gücüy-
le toplumsal kabullerin ve kurulu düzenin eleştirisini –“özünde bu 
düzenin her organını demistifiye edecek bir hedefle”− gerçekleştirir. 
Toplumsal düzenin bütün yalanlarına, yanılgılarına ve ataerkil top-
lumun dinmeyen gizli şiddetine karşı insan onurunu korumak için 
gerçekleri devamlı hatırlatmaya, insanları gerçeklerle sorumlu bir 
biçimde yüzleştirmeye çabalar. Erbil’in deyişiyle, “insan kendinden 
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de toplumdan da, dünyadan da kaçmadan sorumluluk yüklenmeli-
dir, toplumun ana değerlerine sahip çıkmalıdır” (Günçıkan, 2012, s. 
9). Yazarlar bu sorumluluğu kendilerini çevreleyen her türlü otori-
ter ilişkiden sıyrılma çabası içinde daha fazla üstlenmelidirler, zira 
“gerçeklerin bir topluma mal edilmesinde rolü olan kişilerdir” (Erbil, 
1998, s. 139). Bu doğruların topluma mal edilmesinde geç kalınması 
yanlışın çıkagelmesini, toplumun çağına yetişmesinde geri kalması-
nı doğurduğu için Erbil bu rolü esaslı bir şekilde üstlenir. Türk top-
lumunda açığa çıkan kayıpları, yitirilen değerleri −Dersim olayları, 
6-7 Eylül olayları, 1 Mayıs 1977 vb.− metinlerinde anlatarak yüzle-
şilmesi gereken toplumsal hakikatleri ortaya çıkarır, onların unutul-
masına izin vermez. Bu hususta Erbil’in Tezer Özlü’ye söylediği şu 
sözler kendisi için de söylenebilir: “Şu doğruyu içten benimsemiş-
ti; bir yazarın başına gelen, tüm insanların da başına gelmiş sayılır, 
doğrular ne denli aykırı olsalar da, onlara yan çizdiğin an yok olma 
başlar” (Erbil, 2014, s. 18). Erbil’in metinlerinde, düşüncede çekilen 
acıyla birlikte doğrularla yüzleşmeye, insanın kendisini önemseme-
sine/gerçekleştirebilmesine ve toplumsal olanın hakikatini ortaya 
koymaya dair etik bir müdahale güçlü bir biçimde hissedilir.

Bu müdahalenin somutluk kazandığı en temel alanlardan bi-
risi yerleşik ve egemen dil yapısıdır. Erbil’in metinleri, Freud’un in-
sanın kavranmasına kattığı yeni bakış açısından –bilinçdışı gücün 
zenginliğinden− yararlanarak bu dil yapısıyla mücadele eder; belirli 
bir tasnif içinde yer almayarak ona meydan okur. Aslında Erbil’in 
edebiyatında öne çıkan en önemli özelliklerden birisi var olana bir 
meydan okumadır. Bu, gerçek edebiyatın da temel bir özelliğidir: 
“İyi edebiyat, gerçek edebiyat, her zaman yıkıcı, boyun eğmez ve asi-
dir: Var olana bir meydana okumadır” (Llosa ve Fuentes, 2014, s. 
27); Erbil’in edebiyatı da, yerleşik değerlere ve dil yapılarına karşı 
verilen böyle bir meydan okumadan beslenir. Bu haliyle, toplumsal 
yaşama ve tarihe kendine has diliyle müdahale eder. Bu çalışmada, 
Erbil’in metinlerinde toplumsal yaşamın yerleşik değerlerine –dog-
malara, batıl inançlara, toplumsal ilişkileri yönlendiren sahte ahlaka 
vb.− karşı gerçekleşen bu meydan okuyuşun yazma eylemiyle bir-
likte nasıl hareket ettiği ve bu eylemi türsüzlüğe nasıl sevk ettiği in-
celenmeye çalışılacaktır. Erbil’in edebiyatı her şeyden önce belleksiz 



44

Mustafa Demirtaş

monograf 2016/6

toplumun hakikatini arama görevini üstlenir ve bu hakikati ararken 
bilinçdışının gücüyle dili türsüzlüğe taşır.

Dildeki Yenilik: Bilinçdışı ve Deliliğin Yaratıcı Gücü
Erbil’in edebiyatı geçmişte yaşanan ve unutulmaya yüz tutan 

çarpıcı olaylardan, değerli insanlardan söz eder. Hakikate kayıtsız 
kalan, yaşama karşı sorumluluğunu yitiren bireye tarihin neresinde 
olduğunu gösterir, tarihte açığa çıkan acıların, kayıpların ve yitiri-
len değerlerin unutuluşuna izin vermez. Öyle ki Erbil, her metninde 
hakikati arama çabasıyla, unutulanı gösterme girişimiyle dille boğu-
şan, yeni bir üslup geliştirmeyi deneyen bir yazardır. Erbil’in üslubu 
gündelik yaşama ve tarihe müdahale eden bir deneyimi içeren özgün 
bir bakışın niteliğini yansıtır. Bu hususta, Marcel Proust’un üslup 
hakkındaki sözleri hatırlanabilir: “Üslup kimilerinin sandığı gibi bir 
süsleme değildir kesinlikle; teknik meselesi bile değildir, üslup –tıpkı 
ressamlar için renk gibi− bakışın bir niteliğidir, her birimizin gördü-
ğü, başkalarının görmediği özel bir evrenin açığa çıkışıdır” (Proust, 
2015, s. 29). Erbil de toplumsal-siyasal söylem eleştirisini kendi özel 
evreninde söylemeyi seçen bir yazardır. Bu nedenle, yazın süreci-
nin başlangıcından itibaren edebiyatın verili kabul edilen ölçütleri 
içerisinde yer almaz. Dili kendisine sorun ederek dilin derinliğiyle 
ilgilenir. Dili yenileyerek, zengin çağrışımlarla yeni anlatım biçimle-
ri yaratarak herhangi bir edebi türe dâhil edilmesi zor olan metinler 
ortaya çıkarır. Füsun Akatlı’nın söylediği gibi, Erbil’in metinleriy-
le karşılaşan okur, “sentaksı köşelere sıkıştıran, gramer kurallarını 
kendilerini yeniden oluşturmaları baskısıyla tehdit eden, semantiğe 
şantaj yapan gözü pek ve pervasız bir dil işçiliğiyle karşı karşıyadır” 
(Akatlı, 2007, s. 253). Bu dil işçiliğinin güç kaynağı, Erbil’in insan-
lara yönelik bakış açısında yatar: “İnsanlara bakış açım, onların tü-
münün sakatlanmış, yaralanmış oldukları noktasında ısrarlı olunca, 
(herkesin sakatlanmış olduğu bir toplumda -dünyada- sakat olmak 
‘normallik’ anlamına gelir.) onları bilinen cümlelerle anlatmak ya da 
birinci tekille konuşturmak yeterli olmayabiliyor” (Erbil, 1998a, s. 
145). Erbil, insanların tümünün yaralı, ruhsal açıdan sakat ve hasta 
olduğuna inanırken −yasakçı ve ataerkil toplum insan ilişkilerinin 
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tüm alanlarını kapladığı ve yurttaşlarının tümünü hasta ettiği için− 
dilinin kaynağını da bu insanlarda gördüğü delilikle, sakatlıkla iliş-
kilendirir.

Bununla birlikte, Erbil’in, Freud etkisiyle bilinçdışının olanak-
larını biçimsel açıdan edebiyat alanına taşımaya çalıştığı –zira ede-
biyat bilinçten daha derin bir belleğe ulaşmak anlamına da gelmeli-
dir− ve bu girişiminin yeni bir dili açığa çıkarmada katkı sağlayıcı 
bir unsur olduğu ifade edilmelidir. Diğer bir deyişle, kitaplarında 
ele aldığı sakatlanmış, delilik hâlleri görülen insanlar, edebiyatı bi-
linçdışıyla güçlendirmesi açısından Erbil’in önemli kaynaklarından 
sayılır. Erbil, açık bir biçimde, deliliğe düşkün bir yazar olduğunu 
belirterek, edebiyat aracılığıyla bu insanların bilinçdışını açığa çı-
karmak ister. Onların kendilerini ifade ediş tarzlarının standart dil 
kalıpları −TDK’nın önerdiği yazım kuralları− içerisine sığdırılama-
yacağını, onları bilinen cümlelerle anlatmanın yeterli olamayacağı-
nı dile getirir. Klasik cümlenin yapısını ve anlamını, ele aldığı bu 
insanların dünyasını ya da yaşama yönelik duygulanımlarını anlat-
mada yetersiz bulduğu için giderek farklılaştırmaya çalışır. Farklı-
laşan söylemle klasik işaretler de değişir. Virgüllü ünlem, virgüllü 
soru ya da üç virgüllü soru gibi işaretlere başvurarak karakterlerini 
normal insanlar için konuşulmuş işaretlemelere sığmayan yeni işa-
retlerle anlatır. Erbil’in, bu işaretlerin yeterli olmadığı yerde uzun 
cümle yapıları gibi başka arayışlara girdiği de görülmektedir. Bu açı-
dan dilini deli olmaktan beslediği, dilini delilikten ayırmadığı ifade 
edilmelidir: “Benim uzun cümle yapılarıma gelince, doğrusu ben 
onları uzun tutayım diye bir ön niyetim olmuyor, ancak ele aldığım 
insanlar, o deliler öyle yazdırıyorlar bana, başkası elimden gelmiyor” 
(Erbil, 1998a, s. 152). Erbil’in metinlerinde dil ile delilik iç içe geçer, 
çözülmesi imkânsız güçlü bir bağla birbirine bağlıdırlar.

Hakikat Arayışı ve Dilin Sınırlarının Genişlemesi
Öyleyse Erbil’in metinlerinde ele aldığı kişilerin delilik halle-

rinin hakikati arayan bir yazarın öngörülmemiş dilinin oluşma-
sında belirleyici bir unsur olduğu söylenebilir. Erbil, delilere haki-
kati söyleterek dilin yaratıcı ve özgürleştirici olanaklarını çoğaltır. 
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Toplumsalın hakikatini karakterlerinin bilinçdışılarından hareketle 
açığa çıkarmak ister. Örneğin, Erbil’in Kalan romanındaki Lahzen 
karakterinin bilinçdışı söylemi toplumsalın hakikatini ortaya koyar. 
Türk toplumunda açığa çıkan yıkımlar, kayıplar, yitirilen değerler –
Dersim olayları, 6-7 Eylül olayları vb.− Lahzen’in çocukluk aşklarını 
hatırlamasıyla, Sabit ve sevgilisi Zeyyat arasında sıkışıp kalmışlığıy-
la, özgürleştiremediği kadınlığıyla birlikte anlatılır. Lahzen’in bilinç-
dışından Türkiye’nin “toplumsal-siyasal hakikati” akar. Rumlardan, 
Ermenilerden ve Yahudilerden kalan çok kültürlü İstanbul resmedi-
lir. Bu İstanbul yitip giden ya da kaybolan insanlarıyla, meslekleriyle 
ya da bazı zamanlar, eski güzelliğiyle Lahzen’in bilinçdışından ak-
tarılır. “Kalan’a İlhan Berk gibi, sevgili dostlarım Şükran Kurdakul, 
Aydın Hatipoğlu, Bekir Yıldız, vb. başka adları da soktum. Bu tav-
rım, onlara olan sevgimi dile getirmek kadar, bu belleksiz toplumun 
bu güzel insanları unutmaması dileğini de taşıyor” (Günçıkan, 2012, 
s. 9). Dilini Lahzen’in deliliğiyle besleyen Erbil genel itibariyle Türk 
toplumunun acı, sıkıntı ve keder içindeki tarihini ve unutmaması 
gereken insanlarını sayıklar. Yine aynı şekilde, Lahzen gibi Cüce’deki 
Zenime Hanım karakteriyle de –ki bu karakter Lahzen’e çok benze-
mektedir− Erbil’in Türk toplumunun yüzleşmesi gereken toplumsal 
hakikatleri açığa vurduğu, onların unutuluşuna izin vermediği be-
lirtilmelidir. Örneğin Erbil, Zenime Hanım’ın sözlerinden hareketle 
Sivas’taki katliamı hatırlatır. Toplumun bu katliamı yapanları ve yap-
tıranları unutmasını istemez:

Yıldırım soluk soluğa geldi, aneey! aneey! seslendi, bak televizyona, 
senin arkadaşını yakıyorlar! ne diyorsun sen?! hani bir abi vardı ya bir 
gün buraya gelmişti bana sigara aldırdıydı köyden, onu da gördüm! 
Kim, kimi yakıyor? Dedeler aneyy, sakallı dedeler, ağabeyler benzin 
döktüler, kibrit çaktılar!.. televizyona koştum!.. Çoğu Alevi, Sünniler 
de var aralarında yanıyorlar, yanıyorlardı ve biz seyrediyorduk. Dinci-
ler sevinçten ‘glu glu dansı’ yapıyorlardı Madımak Oteli’nin önünde. 
Telefona koştum, İsmet Paşa’nın oğlunu aradım. Babası babamı bilir-
di, kurtarırsa bir tek o kurtarırdı çocukları.. Çıkmadı, bulamadım. Yer 
yarılmış, yerin dibine girmişti sanki soytarı; bunlar hayati anlarda hep 
kaparlar telefonlarını.. Sonra ben de televizyonu kapadım, lanet ettim 
kendime… (Erbil, 2008, s. 24).
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Erbil, Lahzen’in ve Zenime Hanım’ın dilinden Türk toplumu-
nun siyasal söylem eleştirisini gerçekleştirir, toplumun yüzleşmesi 
gereken hakikatleri gözler önüne serer.

Erbil, tüm metinlerinde hakikati aramaya çıkan bir yazardır. Bu 
hususta, Kalan’daki karakterine şunu söyletir: “Deli edecek beni şu 
hakikat deli!, o diyor ki [Kierkegaard], hakikat sadece kendi sorum-
luluğumuzla kendi hayatımızın parçası haline getirerek kavradığı-
mız şeydir” (Erbil, 2012, s. 110). Erbil de kendi sorumluluğumuzu 
üstlenerek, hayatı kendimizin bir parçası haline getirerek bireysel ve 
toplumsal olanın hakikatini kavramaya çalışır. Bu bağlamda, este-
tik ve edebiyat üzerine incelemelerde bulunan Jacques Ranciére’in 
yazar kavramı hakkındaki düşüncelerini hatırlamakta fayda vardır. 
Ranciére’e göre: 

Yazar, sosyal dünyanın labirentlerinde, daha sonra da benlik’in derin-
liklerinde dolaşan yerbilimci ya da kazıbilimcidir. Kalıntıları toplar, 
fosilleri günışığına çıkarır, bir dünyaya tanık olan ve bir tarihi yazan 
işaretleri yazıya geçirir. Şeylerin dilsiz yazısı, kendi tarzında, bir uygar-
lığın ya da bir çağın hakikatini, az önceki görkemli ‘canlı söz’ sahnesi-
nin gösterdiği bu hakikati açıklar (Ranciére, 2006, s. 33).

Toplumsal dünyanın dolambaçlı yollarından geçerek bilinçdı-
şının derinliklerine ulaşan Erbil’in edebiyatı da sözcüklerin yerleşik 
ve egemen bir etkinlikle donatılış tarzının gücünü kırarak hakikati 
açıklamayı seçer. Yine de Erbil, salt hakikati açıklamayı seçtiği için 
mi bir yazar olarak değerlendirilmelidir? Şüphesiz ki bu sorunun 
yanıtı hayırdır. Erbil, hakikati açıklamayı seçtiği için değil, hakikati 
belli bir biçimde açıklamayı seçtiği için bir yazardır. Zira hakikati 
açıklayarak dili bozar, onun sınırlarını genişletir ve sonunda yazma 
eyleminin türsüzlüğe doğru gittiği kendine özgü yeni bir düzyazı dili 
açığa çıkarır.

Türsüz Bir Dilin Deneyimi
Aslında edebi metin derken kastedilen şey de buna benzerdir, 

yani kısmen, neyi anlattığı nasıl anlattığına bağlı olarak ele alınması 
gereken, içeriğin sunulduğu biçimden ayrı düşünülemeyeceği yazın 
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türüdür. Biçim ve içerik arasındaki bu yakın ilişki bir metnin türünü 
belirlemede temel unsurlardan biri sayılır. Bundan dolayı, her edebî 
metni biçim ve içerik ilişkisine dayanarak en az bir edebi türe dâhil 
etmeye dair bir eğilim söz konusudur. Örneğin, yazma biçimi ve 
yaratılan kurguyla oluşturulan bir metne roman −her ne kadar dar 
anlamda edebi bir tür olmasa da− ya da öykü dendiğinde o metin bir 
tür içerisine yerleştirilmiş olunur. Yine de, bir metin yazmaya baş-
landığı zaman metnin kendine özgü yazınsallığının açığa çıkmasıyla, 
içinde yer alması gereken türü değiştirdiği de görülmektedir. “Hiç-
bir edebiyat metni, türün kurallarına tam uyumla yazılmış değildir 
ya da türünün ideal örneğini oluşturmaz” (Parla, 2005, s. 29). Leylâ 
Erbil’in metinleri ise bu kurallara uymamakla kalmayıp, bilinçli bir 
şekilde onları aşındıracak ya da tür kavramını geçersiz kılacak yeni 
bir dil ortaya koymaya çalışır. Bu dil, hiçbir türe ait olmayan ama 
hepsinden de yararlanan türsüz bir dil olarak kendini açığa vurur.

Gelinen bu noktada denilebilir ki, Erbil’in edebiyatında tür-
süzlüğe doğru yol alış, hakikati dile getirme arzusuyla, devralınan 
klişeleşmiş dil yapısının kırılarak özgür bir dil ve biçem yaratma is-
teğinden ayrı düşünülemez. Bu bakımdan Erbil, kendi dilini, üslu-
bunu ya da metnini yaratma arzusuyla edebiyat tarihindeki türlerin 
sınırlarını aşındırmaya çalışır. Dil yapılarına ve edebiyatın kurum-
sallaşmasına karşı bilinçli bir karşı çıkışta bulunur: “Benim türlerle 
başından beri zorum var. Belli kalıplarla yazmayı reddederek işe baş-
ladım (Hallaç). Tür sözcüğü sınırlar ve sınıfları çağrıştırıyor bana. 
Şuradan öteye geçemezsin gibi, yani ideolojileri çağrıştırıyor. Her 
şeyin ezberlettirilmiş, yüzeysel, metonomiksi algılattırılması olayı” 
(Armağan ve Irmak, 2011). Erbil, belirli tür kurallar içinde metinler 
açığa çıkarmak yerine, bu kuralları sorgulayarak ve türler arasında 
geçişler sağlayarak metinlerini yazar. Bu bakımdan, hikâyeleri ve ro-
manları arasında ancak çok silik bir farktan söz edilebilir.

Bu noktada, bizatihi bir metnin dilini roman ya da hikâye tü-
rüne dâhil eden şey nedir? Bunun tam olarak bir tanımı yapılamasa 
da genel olarak metnin uzunluğunun, kısalığının, olay örgüsünün 
yoğunluğunun ya da ayrıntı çokluğunun bir metnin dilini herhangi 
bir türe dâhil etmede kullanılan ölçütler olduğu söylenilebilir. Do-
layısıyla yazın türleri bir bakıma yazma biçimleridir. Roman, şiir ya 
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da öykü yazılıyor dendiğinde, yazılan metin bir tür içerisine yerleşti-
rilmiş olunur. Elbette bir metnin yazım dilini herhangi bir türe dâhil 
ederken, Erbil’in vurguladığı gibi, “düzyazı dilinden ayrı bir ‘hikâye 
dili’, özel bir ‘roman dili olmadığı’” (Akatlı, 2007a) da belirtilmeli-
dir. Bir başka deyişle, edebî türler ayrı ayrı diller oluşturmaz. Erbil 
de hikâye dili, roman dili ya da deneme dili gibi bir ayrıma başvur-
madan türler arasında gezinir ve onların ölçütlerini geçersiz kılar. 
Örneğin, Cüce metninin “roman” türü (Kanat Kitap, 2008, türü “ro-
man” olarak ifade edilmiştir) içerisinde yayımlanmasının nedenini 
açıklamak mümkün görünmemektedir. Ya da Tuhaf Bir Erkek metni 
düşünüldüğünde, onun tam olarak hangi türe dâhil edilebileceği so-
rusu yanıtsız kalır. Erbil Kalan’da, ileride yayımlayacağı Tuhaf Bir 
Erkek metniyle ilgili olarak şunları söyler:

ayrıldık!

ama ne ayrılık!

onu da anlatacağım sizlere ileride.

ileride dedim ama

emin değilim

belki de novella biçiminde

ayrı bir kitap yaparım o

ayrılığı

“bir erkek” adıyla yayımlarım

evet evet

belki değil

kararım kesin

koymayacağım onu bu metne

adı da “bir erkek” değil

“tuhaf bir erkek” olacak novellanın… (Erbil, 2012, s. 56).
Belli kalıplarla yazmayı reddeden ve türler arasında dolaşan 

Erbil’in metinleri Türkçe edebiyata yeni bir boyut getirerek özgün 
bir yazma olayı ortaya koyar. Bu boyutun en açık ve uç örneklerin-
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den biri de Kalan metninde görülmektedir. Erbil, bu metninde tür 
sınırlandırmalarına riayet eden klasik edebiyatın sınırlarını aşan bir 
deneye girişir. “Türü belli değil; ne roman, ne hikâye, ne şiir! Adı, 
‘KALAN” (Akatlı, 2013) der. Bu metne başlarken şiir, hikâye ya da 
roman yazmak amacıyla metnine başlamaz. Kaldı ki bir yazar bu 
tarz bir niyetle metnine başladığında baştan kendini belli ölçüde sı-
nırlandırmış olur. Bu hususta, Nurdan Gürbilek’in dediği gibi, “yapıt 
yazarın niyetlendiği şey değil, o niyete rağmen işleyen şeydir” (Gür-
bilek, 2015, s. 40). Erbil de bu işleyişin farkında olan bir yazar ola-
rak yapıtını denetimden iyice kurtulmuş ve bilinçdışının gücünden 
yararlanan bir dille yazar. Yazım sürecinde pek çok türü kullanarak 
zaman, hakikat ve bellek üzerine bir metin açığa çıkarır. Şiir, roman 
ve hikâye türlerini iç içe geçiren diğer metinlerindeki yazım diline ek 
olarak Kalan metnine “içindekiler” kısmı, “önsözce” ve “kişi adları 
listesi” de ekler. Bununla birlikte, metnin içinde yaptığı atıfların da 
hangi yazara ve kitaba göndermede bulunduğunu belirtir: “(søren 
kierkegaard, ‘korku ve titreme’ –diyalektik lirik. türkçesi n. ekrem 
düzen. ara yayınları. birinci basım 1990)” (Erbil, 2012, s. 179). Böy-
lece sadece edebiyat içindeki türleri birbirine karıştırmaz, aynı za-
manda edebiyat ve edebiyat-dışı arasındaki kalıplaşmış formların 
da sınırlarını belirsizleştirir. Gerçekten neden bir edebiyat metninde 
“içindekiler” kısmı ya da metnin içinde atıfta bulunulan “kaynaklar” 
kısmı olmasın? Böyle bir biçimsel yaklaşım neden tuhaf görünsün? 
Aslına bakılırsa, bir edebiyat metninin edebiliğinin sınırları gevşek-
tir. Bir edebiyat metni ait olduğu türü daha yazıldığı anda bir ölçüde 
değiştirebilir. Dil ise bu sınırları koruyucu bir unsurdur. Dolayısıyla 
bir edebiyat metninin türü sunulduğu dilden ayrı düşünülemez. Fa-
kat dil tam tersine, hakikati bilinçdışı güçlerle dile getirerek türün 
sınırını bozucu bir işleve büründüğünde –ki dilin bu özelliği kendi 
içinde saklıdır−, dile yüklenen koruyucu unsurun da kaybolduğu 
görülmektedir. Bu nedenle, Erbil’in dilini bir türe dâhil etmeye çalış-
mak yerine, türsüzlüğü Erbil’in diline çağırmaya çaba gösterilebilir. 
Zira türlerin sınırlarını bozan Erbil’in metinlerinde türsüzlüğün dili 
okuyucuya çoktan kendi sesini duyurmaya başlamıştır.
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Öz
Bu yazıda, Ezel Akay’ın “Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (2005)” filmi-
nin, özellikle Karagöz ve Osmanlı kuruluş tarihi yazını ile ilişkisi, metinlera-
rasılık kavramı çerçevesinde tartışılmakta ve yönetmenin filminde faydalan-
dığı bu yöntem ile ortaya deneysel/postmodern bir tarihi film koyduğu iddia 
edilmektedir. Bu çerçevede ilk olarak, Akay’ın Osmanlı kuruluş dönemindeki 
sosyal yaşama dair “bir takım soruların peşinden giderek,” “parçalı” ve “seçi-
ci” olarak “inşa ettiği geçmiş,” yönetmenin deneysel tarihi filminin bir boyutu 
olarak tartışılmaktadır. Devamında, Akay’ın, Karagöz’ün tarihini halk arasında 
yaygın olan söylentileri referans alarak on dördüncü yüzyıl Bursa’sına taşıması, 
Karagöz’ün tarihinin “inşası”nın işareti olarak analiz edilmektedir. Son olarak 
ise, Akay’ın, Karagöz’ün biçimsel özelliklerini kullanarak ve ruhuna (eleştirel-
liğine ve arsızlığına) sadık kalarak filminin diğer deneysel boyutunu kurduğu 
iddia edilmektedir. Böylelikle, Akay’ın deneyselliğinin bir boyutuna Karagöz’ün 
tarihinin, biçiminin ve ruhunun; bir diğer boyutuna ise Akay’ın Osmanlı ku-
ruluş dönemine dair sorduğu tarihsel soruların ilham verdiği ve her iki durum 
için de Akay’ın Brechtyen epik tiyatroyu takip etmesinin önemli olduğu göste-
rilmektedir. Akay’ın faydalandığı metinlerarasılık hem yazarın ortaya koymaya 

* Bu yazıya ilham olan ilk çalışma, Petra de Bruijn’in Leiden Universitesi’nde verdiği ders 
kapsamında “Spirit of Traditional-Turkish Drama on Turkish Contemporary Movie: Kara-
göz and Ezel Akay” başlığı ile kaleme alınmış ve aynı isimle 13. International Cultural Studi-
es Symposium: Change and Challenge’da (2011) sunulmuştur. Söz konusu metin için eleşti-
rilerini ve görüşlerini esirgemeyen Petra de Bruijn’e çok teşekkür ediyorum. Ayrıca, metnin 
son haline gelmesinde önemli katkıları bulunan hakemlere de teşekkürlerimi sunuyorum.
** İzmir Ekonomi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi, burcu.egilmez@ieu.edu.tr.
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çalıştığı gerçeklik, hem de izleyicisinin (bu yazının) söz konusu anlatıdan çıkar-
dığı anlamdan yola çıkarak tartışılmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Metinlerarasılık, post-modern tarihi film, deneysel tarihi 
film, Brechtyen epik tiyatro Karagöz, Ezel Akay, Hacivat Karagöz Neden Öldü-
rüldü?, Osmanlı kuruluş tarihi.

Theatre, Film and History in terms of 
Intertextuality: Hacivat Karagöz  

Neden Öldürüldü?

Abstract
This article shall discuss the intertextual relationship between Ezel Akay’s film 
Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (2005) and the texts related to the history of 
the early Ottoman Empire, as well as with the texts of Karagöz. In line with this 
discussion, the article argues that Akay creates an experimental/post-modern his-
torical film with the aid of an intertextual method. Within this framework, I first 
claim that one dimension of Akay’s experimental historical film is that the “past 
that is constructed” by the director, both “partially” and “selectively”, “in pursuit 
of the answers to a set of questions” regarding the social life of the early Otto-
man Empire. Following this point, I then argue that with reference to the hearsay 
knowledge about Karagöz that has been widely accepted among the public, Akay 
situates the history of Karagöz into the fourteenth century Bursa and this is a sign 
of his “constructing” a history of Karagöz. Finally, I claim that Akay constructs 
the other experimental level of his film by using the stylistic features of Karagöz 
plays and by maintaining their satirical and shameless spirit. Thus, this paper pre-
sents the style, spirit and the history of Karagöz texts and the questions Akay has 
raised about the early period of Ottoman Empire as constitutive elements of his 
experimental historical film, both of which are closely related to his adherence 
to Brechtian epic theatre. This paper discusses Akay’s intertextual method which 
he uses to create a sense of “reality” in his film and which leads to “meaning” for 
those who have watched the narrative as given in the literature.
Key words: Intertextuality, post-modern historical film, experimental historical 
film, Brechtian epic theatre, Karagöz, Ezel Akay, Hacivat Karagöz Neden Öldü-
rüldü?, early Ottoman history. 

Key words: Intertextuality, post-modern historical film, experimental historical 
film, Brechtian epic theatre, Karagöz, Ezel Akay, Hacivat Karagöz Neden Öldü-
rüldü?, Early Ottoman history.
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Gerçek olmak için, perdede, tarihin kurmaca olması gerekir.
R. Rosenstone (1995) Visions of the Past, s. 70

Giriş
Bu yazıda Ezel Akay’ın 2005 yılında senaryosunu Levent 

Kazak ile beraber yazarak perdeye aktardığı Hacivat Karagöz Ne-
den Öldürüldü? (HKNÖ) filminin, post-modern/deneysel bir tarihi 
film olduğu1; bunu gerçekleştirmek içinse Akay’ın güçlü bir me-
tinlerarasılık yöntemi izlediği iddia edilmektedir. Osmanlı kuruluş 
dönemi sosyal yaşamına dair bir takım sorulara cevap aradığı dü-
şünülen Akay, sorularının cevaplarını bir yandan Osmanlı kuruluş 
dönemi tarihini ve Karagöz’ün tarihini “inşa ederek,”2 bir yandan 
da Karagöz’ün biçimsel özelliklerini kullanarak ve ruhuna sadık 
kalarak ortaya koymuştur. Akay’ın deneysel bir tarihi film yaptı-
ğı ve Karagöz’ün biçimsel özelliklerini kullandığı iddiası, yazının 
devamında tartışılacak ayrıntılar dışında, Akay’ın Brechtyen epik 

1 Post-modern/deneysel tarihi film kavramsallaştırması Robert Rosenstone’un (1995) 
Visions of the Past, The Challenge of Film to Our Idea of History çalışmasına referansla 
tartışılmaktadır. Rosenstone’un çalışmasında kimi yerlerde deneysel kimi yerlerde post-
modern kavramını kullanmasından hareketle, yazıda deneysel tarihi film diye devam 
edilecektir. 
2 Yazıda; “yapısöküm, simgesel yeniden inşa, sübjektif yorumlama, vb.” postmodern 
tarih çalışmalarının kavramlarına başvurmaktan kaçınılmıştır. Bu, deneysel tarihi film 
kavramsallaştırmasının teorik çerçevesini çizen R. Rosenstone’un (2005), mevcut post-
modern tarih çalışmalarına yönelttiği eleştiri ve kimi yerlerde “yeniden inşa” olarak ifade 
etmek zorunda kalsam da yazarın kitabı boyunca kullandığı “inşa (construction)” kav-
ramına bağlı kalmaya çalışmam ile ilgilidir. Rosenstone (2005) bir gurup post-modern 
teorisyenin, post-modern tarih anlayışına uygun kabul ettiği kimi teorisyenleri (örne-
ğin Jacques Derrida, Michel Foucault), tarihi türleri (örneğin post-kolonyal tarih yazı-
mı) ve bireysel tarihi çalışmaları (örneğin Roy Ladurie’nin Montaillou adlı kitabı); gele-
neksel tarih yazımına karşı durmadıkları ve post-modernizme uygun olmadıkları için 
reddeder (s. 199-206). Ona göre, bunlar, öncelikle geleneksel tarih yazımına içkin olan 
“realistik anlatı, mantıksal açıklama, lineer argüman, geleneksel sebep sonuç” gibi gö-
rüşlerden uzaklaşamamışlardır (s. 205). Ayrıca, post-modern olarak adlandırdığımız 
örneğin mizah, türlerin birbirine karıştırılması, pastiş, kolaj, tuhaf bir araya getirmeler, 
zamansal atlamalar gibi hiçbir özelliğe de sahip değildirler, (s. 205-206). Bu nedenle Ro-
senstone (2005) postmodern tarihin, sadece görsel medyada “film-yapımcıları ve video-
yapımcıları (videographers)” tarafından gerçekleştirildiğini söyler (s. 199). Bu anlamda, 
Rosenstone’un postmodern/deneysel tarihi film anlayışına hâkim olan tarih anlayışı, s. 
12’de tartışılan özelliklerin bütünüdür.   
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tiyatro ekolünü takip etmesi ile de yakından ilişkilidir.3 Brechtyen 
epik tiyatro ile hatırı sayılır biçimsel benzerlikler taşıyan deneysel 
tarihi film ve Karagöz oyunları, Akay’ın filminin merkezinde neden 
Osmanlı kuruluş tarihinin ve Karagöz’ün yer aldığının en önemli 
açıklamasıdır. Öncelikle, bu konuya ilişkin kısa bir değerlendirme 
yapmak yerinde olacaktır. 

Brechtyen Epik Tiyatro, Karagöz, Deneysel Tarihi 
Film ve Metinlerarasılık
Walter Benjamin (2014), epik tiyatroda amaçlananın “sahnede 

gösterileni coşkudan arındırmak” olduğunu söyler ve bunu gerçek-
leştirebilmek için, Brecht’in gösterilenin “önceden bilinen olaylar 
olması” gerektiğini düşündüğünü ifade eder (s.29). Dolayısıyla da 
“tarihi olaylar”ın epik tiyatro için en uygun seçenek olduğunu dile 
getirir (A.g.e.). Bu çerçevede, Brechtyen epik tiyatronun bir özelliği 
olan “tarihsellik” (Parkan, 2015, s.43-44), Akay’ın deneysel bir tarihi 
film yapması için gerekli olan zemini sağlar. Brechtyen epik tiyatro 
ile deneysel tarihi film arasındaki tek bağlantı tarihsellik değildir. 
Parkan’ın (2015) “naivite” ve “mesel” olarak adlandırdığı, Brechtyen 
epik tiyatroya has iki diğer özellik,  söz konusu bağlantının diğer 
boyutlarını oluşturur (s.32-34). Brechtyen tiyatrodaki mesel ile kas-
tedilen “bir yapıtın ilk bakışta ve düz bir okumayla bulgulanması 
mümkün olmayan toplumsal anlamıdır” (A.g.e., s.34). Bu toplumsal 
anlama ulaşmanın ön koşulu ise, olaylara naif bir tutumla yaklaş-
mak, görünene dair bitmek tükenmek bilmeyen bir merakla sorular 
sormaktır. Bu çerçevede, Akay’ın Osmanlı kuruluş dönemine dair 
deneysel bir tarihi film yapması, Brechtyen epik tiyatronun tarihsel-
lik özelliğinden yola çıkması ile yakından ilişkilidir. Dahası, Akay’ın 
öne çıkardığı “konuları olaylardan soyutlayarak, bu konulara soru-
lar ile yaklaşarak ve bildiğimizin ötesindeki anlama, ilişkilere işaret 
ederek” anlatması (Rosenstone, 2005), bir yandan Brechtyen epik 

3 A. Ç. Öztürk (2007). Brecht Estetiği ve Türk Sinemasındaki Örnekleri, Akay’ın Brecht ile 
ilişkisini ayrıntılı olarak tartışmaktadır (s.188-209). Ayrıca aynı tez içerisinde yer alan “Ezel 
Akay ile Brecht Estetiği ve Türk Sinemasındaki Örnekleri Üzerine Yapılan Görüşme”de, 
Akay bu ilişkiyi doğrulamaktadır (s.270).
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tiyatronun “naivite” ve “mesel” özelliklerine bağlı kaldığının işareti 
iken; aynı zamanda bunlar, HKNÖ’yü deneysel bir tarihi film olmaya 
yaklaştıran özelliklerdir. 

Akay’ın, Osmanlı kuruluş tarihini “inşa” ettiği deneysel bir tari-
hi film yapmasında etkili olan Brechtyen epik tiyatro, HKNÖ filmin-
de Karagöz oyunlarının neden merkezi bir yerde olduğunu anlamak 
için de önemlidir. Çünkü, Brechtyen epik tiyatro ile Karagöz’ün bi-
çimsel özellikleri arasında da hatırı sayılır benzerlikler bulunmakta-
dır. Bu noktada ise, Karagöz ile Brechtyen epik tiyatro ya da geleneksel 
Doğu Tiyatrosu ile Çağdaş Tiyatro arasındaki ilişkilere odaklanmak 
gerekir. Çünkü Çağdaş Tiyatro’nun, Doğu Tiyatrosu’ndan ilham al-
dığı dikkate alındığında (And, 2005/1963, s. 63), Brecht’in tiyatro es-
tetiği ile Karagöz’ün biçimsel özellikleri arasında ortak noktalar bu-
lunmasının tesadüfi olmadığı görülecektir. Brechtyen epik tiyatro ile 
Karagöz oyunları arasında kurulabilecek en temel biçimsel ortaklık, 
Brechtyen epik tiyatronun “yabancılaştırma” özelliğinin Karagöz’de 
de –amaçlanan yabancılaştırma olmasa da – biçimsel olarak mevcut 
olmasıdır. Epik tiyatroda –daha önce de ifade edilen – “seyircinin 
coşkudan arındırılması gerekliliği”, izlenen olaya veya karakterlere 
yabancılaşması ile gerçekleştirilir ki bu “ ‘onu (olayı ya da karakteri) 
öncelikle kendiliğinden, anlaşılırlığından, tanınırlığından, görünür 
şeklinden uzaklaştırıp, şaşkınlık ve merak uyandıracak bir duruma 
sokmaktır’” (Parkan, 2015, s.43). Benjamin (2014), bunun, “süreçle-
rin kesintiye uğratılışıyla” gerçekleştirilebileceğini söyler (s.31). Bir 
tiyatro oyunu, bu sebeple “kesik kesik yol alır,” ve durumlar birbir-
lerinden “şarkılar, başlıklar ve jeste dayalı ortak tavırlar” ile ayrılır 
(A.g.e., s.34). Karagöz oyunları, biçimsel olarak bu kesintiler için ge-
rekli altyapıyı sağlar. Karagöz, “mukaddime, muhavere, fasıl ve bitiş” 
gibi birbirinden bağımsız bölümleriyle (And, 2011, s.45), perde ga-
zelleriyle; Brechtyen epik tiyatro için elzem olan, kesintiye uğratma 
eylemi için biçilmiş kaftandır. Akay, Karagöz’ü anlatısının bir par-
çası yaptığında, onun biçimsel özelliklerini de Brechtyen tiyatroya 
bağlılığını göstermek için doğal bir biçimde filminin merkezine alır. 
Ama aynı zamanda da deneysel tarihi filmin temel özelliklerinden 
“geleneksel giriş, gelişme, sonuç anlatısından uzak dur[ma]” işlevini 
de yerine getirmiş olur (Rosenstone,  2005, s.207). 
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Sonuçta, Akay’ın takip ettiği Brechtyen epik tiyatro ve Karagöz 
arasındaki ilişki; dahası her ikisinin de deneysel tarihi film için el-
verişli biçimsel özellikleri bu yazının teorik çerçevesini oluşturmak-
tadır. Akay’ın, HKNÖ filminde yoğunlaştığı Osmanlı kuruluş tarihi 
ve Karagöz yazını yardımıyla ortaya konulan metinlerarasılık üslubu 
ise bu yazının başvurduğu bir diğer teorik çerçevedir. Bu sebeple, 
yazıya, Akay’ın ortaya koyduğu deneysel tarihi film için önemli bir 
yeri olan, metinlerarasılığın çerçevesini çizmekle devam etmek ye-
rinde olacaktır.

Metinlerarasılık kavramının tek bir anlama ya da tek bir teorik 
çerçeveye tekabül etmediği açıktır (Haberer, 2007, s.55; Ott&Walter, 
2000). Kavram, post-yapısalcı, yapısalcı, feminist, post-modern yak-
laşımlar tarafından farklı şekillerde ele alınmaktadır (Allen, 2011). 
Bu yazıda da, metinlerarasılık post-yapısalcı ve post-modern medya 
çalışmaları ekseninde ele alınacaktır.4 Metinlerarasılık kavramının 
Julia Kristeva tarafından keşfedildiği fikri kabul görse de, Ferdinand 
Saussure’ün ve Mihail Bahtin’in farklı şekillerde tartıştığı “dilin iliş-
kiselliği” fikrinin ve özellikle de Bahtin’in diyaloji kavramının söz 
konusu kavramsallaştırmadaki önemi açıktır (Allen, 2011, s. 11, 
21).5 Metinlerarasılığın kökenlerine dair gelişme bir kenara bıra-
kıldığında, 1970’lerdeki post-yapısalcılık tartışmaları kapsamında 
önemli bir yeri olan kavramın, J.Kristeva, R.Barthes, J. Derrida gibi 
yazarların katkısıyla, yapısalcılığın hem biçimsel hem de politik ola-
rak eleştirisini hedef aldığı söylenebilir. Yapısalcılığın, gösteren ve 

4 Yazının temel tartışmalarından birisi, Akay’ın deneysel/post-modern bir tarihi film ortaya 
koyduğudur. Post-modernizm çerçevesinde şekillenen bu janrın metinlerarasılık ile ilişkisi-
ni en iyi anlatan iki yaklaşım, post-yapısalcı ve post-modern medya çalışmaları alanı olduğu 
için, özellikle bu iki yaklaşım çerçevesinde metinlerarasılık analiz edilmektedir. 
5 Ferdinand Saussure’ün ilişkisellik ile kastettiği, “hiçbir gösterenin (sign) kendisine ait bir 
anlamı olmadığı, gösterenlerin bir sistem içerisinde var olduğu ve diğer gösterenlere ben-
zerlikleri ve gösterenlerden farklılıkları çerçevesinde anlam ürettikleridir.” Saussure’ün, dile 
atfettiği bu “genelleştirilmiş ve soyut” ilişkisellik açıklamasının aksine, Mihail Bahtin için 
“kelimenin ilişkisel doğası,” “somut sosyal konumlanmışlıklar”dan kaynaklanmaktadır. G. 
Allen (2011) Intertextuality, s. 10-11; 19. Bahtin’in bu anlayışı, her bir sözün bir başka söze 
verilen yanıt ve her konuşanın bir muhatabı olduğu fikri üzerine kurulan diyalojik dil ku-
ramının da temelidir. Kristeva’nın metinlerarasılık kavramsallaştırmasında önemli bir yeri 
olan Bahtin’in dilin ilişkiselliğine dair görüşleri ve dilin kurucu öğesi olarak tartıştığı diya-
lojiklik fikirleri, kavramın ortaya çıkışında Bahtin’in yerini ve önemini göstermesi bakımın-
dan önemlidir.    
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gösterilen arasında sabit bir ilişki olduğu iddiasına, post-yapısalcı 
yaklaşım metnin farklı, çoğul gösterilenlerle ilişkilendirilebileceği 
tartışması ile karşı çıkar (A.g.e., s. 31). Politik olarak ise, varsayılan 
bu sabit ilişkiyi  “baskın olan ideolojinin gücünü sürdürdüğü, dev-
rimci olan ya da en azından ortodoks olmayan düşünceyi bastırdığı 
için eleştirir” (A.g.e.). Böylece, post-yapısalcı teorisyenler, gösteri-
lenin çoğulluğu fikrinden hareketle aslında, farklı ideolojik gösteri-
lenlere ya da fikirlere de kapı açmayı amaçlar. Bu çerçevede, metin-
lerarasılık ile kastedilen, anlam üretme sürecinde öncelikli olduğu 
düşünülen yazarın, yazma sürecinde dile getirebildiklerinin ancak 
başka metinlerle (gösterilenlerle, fikirlerle) ilişki çerçevesinde ola-
naklı olduğudur. Barthes, buna, “bir metin, kültürün sayısız merke-
zinden toplanan alıntılardan oluşmuş bir dokudur” diyerek “yazarın 
tek gücünün, hiçbirine kesinlikle dayanmayacak bir şekilde, yazıları 
karıştırmak, birbirleriyle karşılaştırmak” olduğunu ortaya koyarak 
öncülük eder (Barthes’dan alıntılayan Ott&Walter, 2000, s.431; Ha-
berer, 2007, s.58).6 Kristeva da “her metnin bir alıntılar mozağiyi 
olarak inşa edildiğini, her metnin [diğer metinlerin] özümsenme-
si ve dönüştürülmesi” olduğunu söyleyerek tartışmayı güçlendirir 
(Kristeva’dan alıntılayan Ott&Walter, 2000, s.432). Bu yaklaşımın 
amaçlarından birisi metnin “özgünlüğünü” ve yazarın “etkisini” 
eleştirmektir (A.g.e., s.431). Bu eleştirinin vardığı nokta ise, anlamı 
yaratanın okuyucunun yorumu olduğu ya da diğer bir deyişle “mo-
nolojik olamayan bir metnin üretilmesinde okuyucunun rolünün 
açıkça vurgulanmasıdır” (Allen, 2011, s.67).

 İkinci anlamıyla metinlerarasılık, post-modern medya ça-
lışmalarının başvurduğu bir kavram olarak karşımıza çıkar. Bu, 
1980’lerde filmlerin ve televizyon showlarının diğer kültürel ürün-
lere verdiği referansların ve alıntıların artmasıyla kullanılmaya baş-
lanan ve metinlerarasılığı seyircinin bu metinleri nasıl deneyimledi-
ğini şekillendiren bir üslup aracı olarak değerlendiren yaklaşımdır 
(Ott&Walter, 2000, s.429, 434). Bu yaklaşım, diğer metinlere yapılan 
göndermeleri, seyircinin uzmanlaşmış bilgiyi deneyimlemesine ve 
belirli kültürlere aidiyetlerini belirlemesine olanak veren bir üslup 

6 Aksi belirtilmeyen tüm çeviriler metnin yazarına aittir.
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olarak görür (A.g.e., s.440).  Post-yapısalcı edebiyat eleştirisi ve post-
modern medya çalışmalarında yer aldığı biçimiyle metinlerarasılık, 
sırasıyla “seyircinin anlam yaratma sürecine” ve yazarın metni de-
neyimleme sürecine katkıda bulunduğu “üslupsal bir araca” tekabül 
etmektedir. 

Yukarıda bahsedilen noktalardan hareketle, bu yazıdaki me-
tinlerarasılık tartışması, bir metnin ancak diğer metinlerle ilişkisi 
çerçevesinde var olabileceği ve ortaya çıkan anlamın gerek yazar ge-
rekse okuyucu için farklı gerçekliklere, anlamlara yani gösterilenlere 
işaret edebileceği fikrini takip edecektir. Ancak yukarıdaki tartış-
malarla ilgili olarak, birkaç noktaya daha açıklık getirilmelidir. Hem 
post-yapısalcı edebiyat eleştirisi hem de post-modern medya çalış-
malarına egemen olan fikir, yani, “yaratılan her türlü metnin (görsel, 
işitsel, yazılı) birbiriyle ilişkisi içerisinde var olabilirliği” anlamlıdır. 
Gerçekten de bir roman, bir akademik metin, bir şarkı ya da bir film 
varoluşunu diğerlerine borçludur ki bu da dilin kaçınılmaz ilişkisel-
liğinden kaynaklanır.7 Ancak, böylesi bir sürecin sonucunda ortaya 
çıkan metin özgün değildir ya da yazarın yaratım sürecindeki etkisi 
sınırlıdır demenin bir takım sorunları vardır. Çünkü, bir yazarın, 
“karıştırmayı, karşılaştırmayı, özümsemeyi,  dönüştürmeyi” seçtiği 
metinler, bilinçten ve politikadan muaf değildir. Etkileşilen, ima edi-
len, referans verilen metinler, yaratılan metnin bir parçasıdır. Ama 
aynı zamanda bu metinler, yazarın yaratmayı amaçladığı politik ve 
estetik anlam için araçsaldır da. Bilinçli ve politik olarak tercih edi-
len metinler arasındaki ilişkilerin sonucunda ortaya çıkan, yazarın 
bizzat işaret etmek istediği, öznel politik ve estetik bir anlam vardır. 
Bu çerçevede, yazarın anlam yaratma sürecinde mutlak olmadığı-
na katılmakla birlikte; yazarın ortaya koyduğu metnin hem özgün, 
hem etkili olabileceğini de düşünmekteyim. Aynı zamanda, yazarın 
niyetinden, yaratmak istediği anlamdan bağımsız olarak, metinlerin 
okuyucunun/ seyircinin/dinleyicinin yorumlayıcı eylemine de açık 
olduğuna katılıyorum. Çünkü, metinlerarasılık, bir metnin, okuyu-
cusu için diğer metinler çerçevesinde anlamlı/anlaşılabilir olacağı 

7 Dilin ilişkiselliği fikri, çeşitli dil teorileri tarafından farklı açılardan tartışılmaktadır. Dipnot 
5’te ortaya koyulan Saussure ve Bahtin’in yaklaşımları, sırasıyla yapısalcı ve post-yapısalcı dil 
ve edebiyat eleştirilerine temel teşkil ettiği için önemlidir.     



60

D. Burcu Eğilmez

monograf 2016/6

çok katmanlı bir ilişki tanımlamaktadır (Ott&Walter, 2000, s.430) 
ve tam da bu çok katmanlılık okuyucunun yorum yapma evreni-
ni zenginleştirmektedir. Bu noktada, Ezel Akay’ın, filmsel metnini 
kurarken göndermelerde bulunduğu diğer metinlerin ne olduğu, 
yönetmenin ortaya koymak istediği politik ve estetik anlam için ol-
mazsa olmazdır. Diğer taraftan, yönetmenin ortaya koyduğu metin 
ile ilgili tartışmalar da bize seyircinin bu metni kendi anlam dünya-
sı çerçevesinde okuduğunda, ne anlam çıkardığını anlamak için yol 
göstericidir. Yazının devamında, Akay’ın metninin ortaya çıkmasına 
aracılık eden diğer metinler, yönetmenin işaret ettiği ve izleyicisinin 
bu metinden çıkardığı anlamlar tartışılmaya açılacaktır.  

HKNÖ, bir geleneksel temaşa olan Karagöz’e (Karagöz hakkın-
daki yazılı tarih metinlerine, Karagöz’ün karakterlerine, biçimine, 
üslubuna, dünyasına, ruhuna), Osmanlı’nın kuruluş dönemi yazılı 
tarih metinlerine, Brechtyen epik tiyatroya, içlerinde “Fransız ressam 
Gerome’un, Hamdi Bey’in ve Mehmet Siyah Kalem’in de eserlerinin 
bulunduğu on yedi oryantalist sanatçının eserine, Sokrat’ın Ölümü” 
tragedyasına referans verir (Öztürk, 2007, s.270-71;Çelik, 2006, s.66, 
67). Bu anlamda, HKNÖ, Ott and Walter’ın (2000) bahsettiği dikey 
metinlerarasılığa -bir birincil metnin, örneğin bir televizyon prog-
ramının, farklı biçimdeki diğer metinlere açık bir şekilde referans 
vermesine- iyi bir örnektir (s.433). Ancak, Akay, bunları yaparken 
bize ne bir Karagöz oyunu sahneler, ne Karagöz’ün tarihi söz konusu 
olduğunda tarihçilerin kabul ettiği tarihsel gerçekliğin peşinden gi-
der ne de tarih anlatısının çerçevesini çizdiği Osmanlı erken dönemi 
tarih metinlerini tam anlamıyla takip eder. Her birine referans verir, 
metinlerin birbiriyle etkileşimini sağlar ve sonuçta hepsini dönüştü-
rerek bize yeni bir anlatı sunar. Bu anlatının çerçevesini ise biçimsel 
olarak “deneysel tarihi film” oluşturur. Bu çerçevede, Akay, eleştirel 
medya çalışmalarının işaret ettiği gibi, metinlerarasılığı bir üslup-
sal araç olarak kullanarak, politik ve estetik anlatısını kurmak için 
deneysel bir tarihi film yapar. O zaman deneysel tarihi film nedir? 
HKNÖ neden bir deneysel tarihi film olarak adlandırılabilir? Cevap-
ları ortaya koymaya başlayabiliriz. 
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Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?: Tarihi Film/ 
Deneysel Tarihi Film
HKNÖ filmi, gösterime girdikten hemen sonra içlerinde tarihçi-

lerin ve edebiyat eleştirmenlerinin de bulunduğu araştırmacılar tara-
fından çeşitli boyutlarıyla değerlendirilmiştir. Bu anlamda, entelektüel 
hayatının iki önemli ayağını “tarih ve edebiyat” olduğunu söyleyen 
Murat Belge (2006b) ile bu bölümü açmak yerinde olacaktır. Murat 
Belge (2006a) tarihe yaklaşımı üç düzleme ayırdığını söyler ve bu düz-
lemler Akay’ın filminin değerlendirilmesi için önemlidir:

1. Olgular. Yani Fatih Sultan Mehmet “arş yiğitlerim” dediği zaman kol 
saati görünmeyecek. 2. Asıl önemli olan, ele alınan dönemde insanlar 
nasıl düşünürler, nasıl duygulanırlar, buna bir titizlik göstermek. Yani 
bir film ya da herhangi bir sanat eseri cevap vermekten çok soru sor-
malı. Ama o soruyu sormanın da bir adabı var. Belli koşullarda belli 
soruları soruyorsun. Tarihi dönemler var. Yani bir zaman mekân me-
selesi var. Tarihi film bağlamından çıkarıp, bir başka mekanı anlamak, 
o şekilde o toplumu anlamak deyince yine empati meselesi gene bü-
tün önemiyle işin içine giriyor. Sen olmayanı anlamak, bunu ne kadar 
beceriyorsun?...3.İnsanların hem ayrıştıkları noktalar, hem de bir ara-
ya geldikleri noktalar vardır. Süreklilikler ne, bunlar nerede kurulabi-
lir ve farklılıklar ne, bunlar nerede ortaya çıkar? (s. 349).

Bu çerçevede, HKNÖ filminin, en ağır eleştirileri olgusal düz-
lemde tarihçilerden aldığını söylemek gerekir. Örneğin, İbrahim De-
mirkol, Mustafa Armağan ile 2009 yılında yaptığı söyleşide Akay’ın 
filmindeki olgusal hatalara dikkat çeker ve şunları dile getirir: Or-
han Bey’in fiziksel olarak filmdeki oyuncuyla benzerlik göstermesi 
mümkün değildir. Köse Mihal’in Ayşe isimli bir kızı yoktur ya da 
Demirkol duymamıştır. Şamanlık, söz konusu dönemde heterodoks 
İslam’a karışmıştır. Kafinur adlı bir elmas yoktur, Kûh-i Nur elması 
vardır ve söz konusu elmas hiç Osmanlı topraklarına girmemiştir. 
Orhan Bey’in sefer dönüşü Nilüfer Hatun’la karşılaştığı ve aşk ile öz-
lem kokan sahne yersizdir. Baciyan-ı Rum var olmasına olmuştur, 
ama HKNÖ’deki temsili ancak hayal ürünü olabilir. Akay’ın filmde 
kullandığı dil dönemi yansıtmamaktadır. Osmanlı’da şarabın o şe-
kilde hem de meyhanelerde hem de Ahi bacılar tarafından erkek-
lerle beraber içilmesi mümkün değildir. Karagöz ve Hacivat Orhan 
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Bey zamanında yaşamış olamazlar. Ahiler yolsuzluklara karışmış bir 
teşkilat değildir (Aydan, 2006, s.67). Aslında biz de bu olgusal yan-
lışlara eklemelerde bulunabiliriz. Pervane, Orhan Bey zamanında 
değil Selçuklular döneminde yaşamış, 1277’de öldürülmüştür (Köp-
rülü,1993, s.21). Karagöz oyununun yaratıcısı Şeyh Küşteri olamaz. 
Evliya, Küşteri’yi mizmar’ın –gölge oyunlarında da kullanılan bir 
çeşit pan flütün– kâşifi olarak anlatır (And, 1979, s.34). Osmanlı’da 
her bir mesleğin, loncası ve bu loncaların da bir baş evliyası olduğu-
nu söyleyen And, Küşteri’nin de olsa olsa gölge oyuncularının baş 
evliyası olabileceğini söyler (A.g.e.). Bu olgusal hatalar ve Akay’ın 
filmde ortaya koyduğu anakronizmler çoğaltılabilir. Ancak, Akay, 
kendisine yöneltilen olgusal eleştirileri değillemek için ortaya yeni 
belgeler koymaz. Bu zaten ne Akay’ın işidir, amacıdır ne de muh-
temelen var olan tarihsel olguları radikal olarak değiştirecek ortaya 
çıkmamış belge vardır.8 O zaman, Akay’a yöneltilen bu eleştirilerin 
arka planında nasıl bir söylem vardır? Bu kadar olgusal problemi 
olan bir filmi biz nasıl deneysel bir tarihi film olarak adlandırılabili-
riz? İlk sorunun cevabı ile devam edelim.  

Demirkol’un dile getirdiği noktalar ve aslında söyleşiye hâkim 
olan hava, “yazılı tarihin, hem sözlü tarih hem de görsel tarih anla-
tılarına göre geçmişin gerçekliğini temsil etme konusunda ayrıcalık 
sahibi olduğu” fikridir (Hughes-Warrington, 2007, s.24). Bu üstün-
lük de açıkça tarihçinin bilgisinin kaynağının belgeler olmasından 
kaynaklanır. Demirkol, Köse Mihal’in Ayşe adlı bir kızı olduğu-
na dair bir belge görmemiştir. Nilüfer Hatun belgelere göre (İbn-i 
Battuta’nın seyahatnamesine göre) “olgun ve dindardır”. Bursa’da 
alkol tüketimi Akay’ın bahsettiği şekilde olamaz, çünkü belgelere 
göre beylikten İmparatorluğa geçilmiş ve Sünni İslam güç kazanma-
ya başlamıştır. Kafinur yoktur, belgelere göre Kûh-i Nur vardır. Ör-
nekler çoğaltılabilir. Belgelerin sağladığı somut gerçeklikler şüphesiz 
çok önemlidir. Sosyal ve beşeri bilimlerin birçok alanı, tarihsel ve-
rileri kendilerine kılavuz alarak, şimdiyi anlama çabası göstermek-

8 Murat Belge (2006a) bu noktaya dikkatimizi şöyle çeker: “Biz bir sürü olguyu bilmiyoruz 
ve muhtemelen bir sürü olguyu bilmeyeceğiz. Belgeler, gizli bir dolapta durmuyor, çıkan 
çıkmış,” Murat Belge: Bir film ya da herhangi bir sanat eseri cevap vermekten çok soru sor-
malı, (s. 350). 
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tedir. Bu anlamda tarihçilerin yaptığı hem külfetli hem değerlidir. 
Ancak “yazılı tarih, diğer metinlere (sözlü ve görsel) üstündür” ve 
dolaylı olarak “bir tarihi film yazılı tarihe sadık kalmalıdır” diyen 
yaklaşımının görmezden geldiği, tarih yazımının ve tarih disiplini-
nin kendine has sorunlarıdır. 

Öncelikle tarih, geçmişi olduğu gibi yansıtan bir ayna değildir. 
Tarih, (belgelere dayansa bile) bir inşadır (Rosenstone, 2005, s.11, 49; 
Guynn, 2006, s.134). “Anlatısını keşfetmeyen, ancak elindeki belge-
ler ve onların eleştirel incelemelerine sadakat göstermek konusunda 
ahlaki bir sorumluluğu olan tarihçi” (Guynn, 2006, s.134), ne kadar 
objektif olmaya çalışırsa çalışsın hepimizin her an yaptığı gibi, “nes-
nel verilerle uyumlu ve bağdaşır kılmaya çalıştığımız bir ‘yorum’” ya-
pıyordur (Belge, 2006b). Bu sebeple, geçmişin inşası, belgelere rağ-
men, onu inşa edenin yorumunu içermektedir. Tam da bu nedenle 
ideolojiktir. Bu çerçevede, Demirkol’un belgelerin ışığında ideolojik 
olarak inşa ettiği geçmiş de,  Sünni Müslüman, dolayısıyla cinsellik, 
toplumsal cinsiyet söz konusu olduğunda ve hatta siyaseten “ahlak-
lı” bir Osmanlı toplumudur. Akay’ın deyimiyle, Demirkol’un yaptığı 
bir “mistifikasyondur,” olguların idealize edilmesidir.9 Bu anlamda, 
Demirkol’unki ve benzer eleştiriler, filmdeki olguların, belgelerin 
dillendirdiği olgularla örtüşüp örtüşmemesinden çok, Akay’ın ana 
akım ideolojik inşayı kabul etmemesinden rahatsızdır. Çünkü, tari-
hi metinlerin görsel ve sözlü metinlere üstün olduğunu iddia eden 
bir yaklaşımın, tarihi filmden beklentisi de “gerçekçi” olması, yani 
belgeler ve metot aracılığıyla inşa edilen geçmişi, sunulduğu gibi ak-
tarmasıdır. Diğer bir deyişle, ana akım bir tarihçinin beklentisi de 
standart, ana akım bir tarihi filmdir. 

Kendisi de bir tarihçi olan Rosenstone, yazılı tarihi, görsel ve 
sözlü metinlere yeğ gören yaklaşımı eleştirir. Aynı şekilde, ana akım 
tarihi filmler ve belgeseller de eleştirilerden nasibini alır. Rosenstone’a 
göre (2005), ana akım filmler, diğer özelliklerinin yanı sıra, bize  “ka-
palı, tamamlanmış ve basit bir geçmiş” sunar (s.57). Perdedekinden 
başka alternatife, şüpheye izin vermez ve her bir tarihsel ifadeyi aynı 

9 Akay, bunu Demirkol özelinde dile getirmez (Çelik, 2006, s.66). Aynı nokta, Murat Belge 
(2006a) tarafından da vurgulanır.
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güven derecesiyle destekler (A.g.e.). Bu çerçevede, dramatik tarihi 
filmler ve belgeseller “tarihi oldukça gelişmiş ve cilalanmış bir şekil-
de sunarlar ki bu da sorular sormaktansa soruları bastırır. Çoklukla 
böylesi çalışmalar tanıdık olanı göstermekten fazlasını yapmazlar. 
Çok ender olarak, halihazırda bildiğimizin ötesini zorlarlar” (A.g.e., 
s.11). O zaman, Rosenstone’u izlemeye devam edersek, bir tarihi 
filmden beklenenin “sorular sormak ve bilinenin ötesini göstermek” 
olduğunu ifade etmek gerekir. Bu Belge’nin dile getirdiği tarihe yak-
laşımın ikinci boyutuyla, yani sorular sorabilmekle ilintilidir. Tarihe, 
bir görsel metin aracılığıyla “sorular” ile yaklaşmak bir yöntemdir. 
Akay da, Rosenstone ve Belge’nin dile getirdiklerine paralel olarak 
bir sinemacının geçmişi gözünde canlandırmak gibi bir sorumlu-
luğu olduğunu ve kendisine sürekli “Acaba gündelik hayat nasıldı? 
Sosyal durum neydi?” gibi sorular sorduğunu söyler (Çelik,2006, 
s.65). Tam da bu nedenle, Akay’ın filmi bir yandan yukarıda ifade 
edilen olgusal hatalarla bezeli olmakla itham edilirken, diğer yandan 
“tarihin gerçekliğinden uzaklaştığı (taking liberties with history)” ve 
“filminin profesyonel tarihçiler için ilham olabileceği” fikirleriyle 
övülmektedir (Belge, 2006a, s.353,349; 2006b). Peki Akay tarihi ne-
den değiştirmektedir ve bunun tarihçilere ilham olabilecek noktası 
nedir? Bu soruların cevabı, Akay’ın filminin neden deneysel bir tari-
hi film olduğuna dair bilgimizi de pekiştirecek cinstendir.  

Rosenstone’a göre tarihi film, kelimesi kelimesine tarihi anlatı-
lara sadık olmamalı, tersine kurmaca olduğunu seyircisine hissettir-
melidir (Guynn, 2006, s.142). Geçmiş anlatılarının değiştirilmesi ve 
kurgu olarak tarihe yaklaşmayı olumlamanın iki önemli nedeni var-
dır. Öncelikle, deneysel tarihi filmler, perdenin geçmişe/gerçekçi bir 
dünyaya açılan aracısız/transparan bir pencere olabileceği varsayımı-
nı reddeder (Rosenstone, 2005, s. 12, 53). Yeniden inşa sürecinden 
geçmeden –ki bu süreç çoğu kez ideolojiktir– geçmişin okuyucuya 
ulaşması mümkün değildir. Keza bu bir film için de geçerlidir. Yazılı 
metinlere tamamen sadık olan bir filmsel metin, ancak ideolojik ola-
rak yeniden kurulan geçmişi, tekrar gösterebilir. Zaten, bu sebeple, 
deneysel tarihi filmler, bunu yapmaya kalkışan ana akım filmlerin de 
bir eleştirisidir. İkinci olarak, tarihin değiştirilmesi ve kurmaca, yeni 
gerçekliklere ulaşmak için bir araç olabileceği için onaylanır. Çünkü 
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kurmaca, “şüphe uyandırmak, yorumların çeşitliliğini ya da daha so-
yut tarihi gerçekleri ifade etmek için” önemli bir araçtır (A.g.e., s.142-
143). Bu sebeplerden, deneysel tarihi filmler, “geçmişi gerçekçi bir şe-
kilde yeniden yaratmaya çalışmaz; yerine, geçmişe işaret eder, onunla 
oynar, geçmişe dair bilgimizin dayandığı her türlü kanıta dair sorular 
ortaya atar ve yaratıcı bir şekilde ipuçlarıyla etkileşime geçer” (A.g.e., 
s.12). Akay, HKNÖ’de –birazdan temel bilgilere sadık kalacağını gös-
terecek olsam da– olaylarla, karakterlerle oynayarak tarihi değiştirir, 
anlatının kurmaca olduğunu seyircisine gösterir. Yönetmen, var olan 
ideolojik yeniden inşaların farkında olarak, bunlar ve hakkında eli-
mizde belgeye dayalı fazlaca bilgi olmayan konular hakkında sorular 
sorarak,10 bildiğimizin ötesindeki olası farklı gerçekliklere (belgeye 
dayalı olmasa da) işaret etmeye çalışır. Akay’ın filminin, Belge’nin ifa-
de ettiği şekilde tarihçilere ilham olacağı nokta ise tarihteki olguları, 
karakterleri değiştirmek değil; tarihçinin ideolojik yeniden inşaların 
farkında olarak belgeleri yorumlaması olmalıdır.11 

Bu çerçevede, HKNÖ, ana akım bir tarihi film değil, deneysel 
bir tarihi filmdir. Rosenstone’un (2005) bize on bir maddeyle açık-
ladığı, deneysel tarihi film özelliklerinin çoğunu taşır. Deneysel film 
olarak HKNÖ:

1) Geçmişin film yapımcısı için ne anlama geldiğini anlatır, özdüşü-
nümseldir (self-reflexive).

2) Geçmişi, çeşitli bakış açılarından yeniden anlatır.

3) Geleneksel, giriş, gelişme, sonuç anlatısından uzak durur…

4) Normal hikâye gelişimini terk eder, ya da hikâye anlatır ama bunu 
ciddi bir şekilde anlatmayı reddeder.

5) Geçmişe nükte, parodi ve absürdist, sürrealist, dadacı ve diğer hür-
metsiz tavırlarla yaklaşır.

10 Akay, “Osmanlı kuruluş döneminin pek anlatılmamış olduğunu, filmde de ipuçlarını 
birleştirdiklerini, özellikle de sokaktakilerin tarihini yazmak” gibi bir hedefi olduğunu ken-
disiyle yapılan röportajda da ifade etmiştir. (Öztürk, 2007, s.271). 
11 Kendi adıma, ideolojik olmayacak bir “yeniden inşa” ya da “yorum” görmüyorum. Ancak 
geçmişin inşasında da, çoğulluğun (farklı ideolojik yeniden inşalar), özellikle tarih (yazılı, 
sözlü, görsel) metni okuyucusuna, anlam çıkarabileceği yeni alanlar sunması bakımından 
önemli olduğunu düşünüyorum. 
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6) Birbirine zıt elementleri, geçmişle şimdiyi, drama ve belgeseli iç içe 
geçirir ve yaratıcı bir anakronizme izin verir. 

7) Kendi seçiciliklerini, parçalılıklarını, partizanlıklarını ve retorik ka-
rakterlerini kabul ederler hatta zevkini çıkarırlar. 

8) Geçmiş olaylara odaklanmayı ya da bunların anlamını özetleme-
yi reddeder, toplam yerine geçmiş olayları parçalı ve açık-uçlu olarak 
anlamlandırırlar. 

9) Olay ve karakter değiştirir ve keşfeder. 

10) Parçalı ve şiirsel bilgiden istifade eder. 

11) Şimdinin tüm geçmiş temsil ve bilgisinin alanı olduğunu unut-
maz. (s.207).

Yazının devamında, ilk olarak, Akay’ın HKNÖ filminde karşı-
mıza çıkan geçmişi kurmak için başvurduğu metinlerarasılık üslubu 
çerçevesinde işaret edilen Osmanlı kuruluş tarihi ve Karagöz tarihi-
ne odaklanılacaktır. Bu tarihte nelerin değiştirildiği, keşfedildiği (9); 
Akay’ın geçmişin kendisine ifade ettiği anlamı bulmak için (1, 8) ne 
tür sorular sorduğu, bakış açıları geliştirdiği (2, 10) analiz edilecek-
tir. Ardından da, Akay’ın başvurduğu ve bu anlatıyı mümkün kılan 
biçimsel özellikleri (3, 4, 5, 6, 7), Akay ile Brecht ilişkisini göz ardı 
etmeden ama temel olarak Karagöz metinleriyle kurulan metinlera-
rasılık çerçevesinde değerlendirilecektir. 

Osmanlı Kuruluş Tarihi, Hacivat Karagöz Neden 
Öldürüldü?’nün Osmanlı Kuruluş Tarihi
Akay’ın tarihi anlatılara ne kadar sadık kaldığı ya da Akay’ın 

bahsedilen tarihi ne şekilde inşa ettiğini tartışmak için “14. yüzyıl 
Anadolusu yazılı tarih metinlerinde ne şekilde resmedilmiştir?” baş-
langıç sorumuz olabilir. Hatta biraz daha geriye giderek, sorunun 
cevabını 13. yüzyılda aramanın vaktidir. 

13. yüzyıl Anadolu topraklarında olan bitenlere baktığımızda, 
en önemli gelişmenin Moğollar’ın istilası olduğunu görürüz (Köprü-
lü,1959, s. 32). Bu hem Anadolu Selçuklularının hem de Anadolu’da 
yaşayan Türkmen nüfusun hayatında önemli değişikliklere yol açar. 
Moğol tehlikesi ile birlikte “güçlü göçebe Türk boylarının, yani Türk-
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menlerin” batıya göçtüklerini ve dönemi Selçuklulardan boşalan 
otoriteyi ele geçirmek isteyen gâzî beylerinin iktidar mücadelelerinin 
belirlediğine tanık oluruz (İnalcık, 2006, s.13; Çetin, 1994, s.9). Hem 
nüfus hareketleri hem de beyliklerin siyaseti açısından hareketli olan 
bu dönemde, Osman Gâzî tarih sahnesinde ön plana çıkmayı başarır. 
Osman Bey, “daha önce beyliğin yönetimini teslim ettiği Orhan Bey’e, 
yanına Köse Mihal, Turgut Alp, Şeyh Mahmud ve Ahi Hasan’ı da ve-
rerek Bursa’ya gitmesini ve şehri zapt etmesini” söyler ve “…Nisan 
1326 tarihinde Türk ordusu Pınarbaşı’na açılan kapıdan Bursa’ya” gi-
rer ve “Ahi Hasan surlara Türk bayrağını” diker (Çetin, 1994, s.12, 13). 
Daha filmin girişinde Akay, anlatısının tarihi arka planını yukarıdaki 
yazılı tarih anlatısına uygun bir biçimde, görsel metin tekniklerinden 
ve anlatılanın kurgu olduğunu seyirciye hissettirecek bir yabancılaş-
tırma tekniği aracılığıyla (ekranda kayan yazılar) bizim için özetler: 
“14. Yüzyıl, Anadolu. ‘Doğu Roma’ Topraklarına ‘Rum diyarı’ dendiği 
zamanlar. Tatarlar Anadolu’yu işgal etmiş. Bizans’ın ve Selçuklu’nun 
hükmü kalmamış… Türkmen beyleri ve Bizans tekfurları yeni, güçlü 
bir devlet peşinde… Orhan Gazi Bursa’yı yeni fethetmiş… Umutla 
bu ışığa koşmakta herkes: Hristiyanlar, Museviler, Müslümanlar ve 
tabii Şamanlar” (Akay, 2005, 0-0:46 sn.). Ancak, Akay, bu çerçeveye 
bağlı kalsa da, bir takım “olayları ve karakterleri keşfeder, değiştirir”, 
bize “parçalı” ve “seçici” bir anlatı sunar. Beylikler arasındaki olaylar 
ve özellikle beylerin karakter özelliklerinin Akay’ın keşfi olduğunu, 
kurgu olduğunu, karakterlerin ve olayların “nüktedan,” “ciddiyet-
siz” ve “hürmetsiz” bir biçimde temsil edilmesinden anlarız. “Cenk 
etme sevüş” ya da ciddi bir görüşmenin ortasında “şeref dedük de, 
canım nasıl turşu çekti” diyen bir Eşrefoğlu Beyi (Süleyman); dinledi-
ği mektubun içeriğinden sonra bırakın Hacivat’ı önüne gelen Beyliği 
yıkmayacak bir Tatar tekfuru (Demirtaş) pek tabii var olmamıştır. 
Hacı Pervane’nin Moğol ve Selçuklular arasındaki elçiliği malumdur 
ama Akay’ın anlatısının bir mübalağa olduğu da açıktır. Bu anlamda, 
Akay, bize yazılı tarih metinlerine uygun bir kuruluş anlatısı sunmaz. 
Bize beyliklerin arasındaki siyasi savaşları ve beylerin insani hallerini 
nükteli bir şekilde, tarihi yeniden inşa ederek resmeder. Akay filmine 
bu şekilde giriş yaptıktan sonra, bizi filminin esas mekânına Orhan 
Gazi zamanının Bursa’sına götürür. 
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Osman Çetin (1994), Bursa fethedildiği zaman şehrin nüfu-
sunun Hristiyan Rumlardan ibaret olduğunu, zaman içerisinde 
Yahudilerin, Acemlerin ve Arapların da nüfusun bir parçası olarak 
Türklerle beraber yaşadıklarını söyler (s.20, 22-23). Bu yönüyle, 
Bursa’nın öne çıkan özelliği, çok etnili ve çok dinli yapısıdır. Şehrin 
Türk nüfusunun karakterlerini tartışmak gerekirse, Türk nüfusun 
arasında öncelikle, “askeri ve mülki erkan” ve “ulema ve ticaret er-
babı” bulunduğu söylenmelidir (A.g.e., s.15). Aynı zamanda, “Mo-
ğol istilasından ve İlhanlı zulmünden bunalan Anadolu halkı” da 
Bursa’nın Türk nüfusunu oluşturan öğeler arasındadır (A.g.e., s. 15). 
İkinci gurubun çoğunluğu ise “yoksul halk ve göçebelerdir” (A.g.e.). 
Çetin’in (1994) Sinop’a referansla tartıştığı ve Bursa için de geçerli 
olduğunu ifade ettiği bir nokta, özellikle göçebelerin Bursa’ya neden 
yerleşmiş olabileceğinin sebeplerinin anlaşılması için açıklayıcıdır. 
Çetin (1994), “nüfusu çoğaltmak ve şehri bir Türk ve İslam beldesi 
haline getirmek için boş kalan evler, sahipsiz kalan bağ, bahçe ve tar-
lalar Anadolu’dan gönüllü olarak Sinop’a gelenlere dağıtıldı. Bu gö-
nüllüler genellikle yoksul insanlar ve şehirlere yerleşmek isteyen gö-
çebelerdi” der (s.15). Böylelikle, zorunlu iskân politikalarına gerek 
kalmadan, göçebeler hem zulümden kaçmak hem de yerleşik hayata 
geçmek için sunulan fırsatlardan yararlanmak amacıyla Bursa’ya yö-
nelir. “Zaman zaman tarım işçiliği yaparak yerleşik hayatın geçici bir 
parçası olan göçebeler, halı dokumacılığı, kilim yapımı ve diğer teks-
tillerin üretilmesi gibi işlerde çalışabilmekte, İmparatorluğun et sağ-
layıcısı olabilmektedir; devlete ait madenlerde, yol köprü, vb. yapım 
işlerinde çalışabilmekte, asker olarak çalışabilmektedir” diyen Kasa-
ba (2012) göçmenlerin yerleşik hayata ne şekilde adapte olduğunu 
dile getirir (s.15-16). Böylelikle, gerek mevcut Hristiyan ve Yahudi 
nüfusuyla gerekse Acem, Arap ve Türklerden oluşan Müslüman nü-
fusuyla Bursa, Osmanlı Beyliğinin başkenti olarak hızlı bir biçimde 
gelişir,  “bir ilim kültür ve ticaret merkezi” olan şehir, buna paralel 
olarak Türkleşir ve İslamlaşır (Çetin,1994, s.15). Akay, filmsel met-
ni aracılığıyla Karagöz’ün özelinde, göçebelerin kente yerleşme sü-
reçlerini ve yaşamlarını; ayrıca Bursa’nın nüfus yapısını gayet güzel 
bir şekilde özetler. Karagöz ve Kam Anası, vergilerden bunaldıkları 
ve şehirde yaşamak istedikleri için Bursa’ya yerleşirler. Göçerlerin 



69

Metinlerarasılık Bağlamında Temaşa, Sinema, Tarih:  
Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?

monograf 2016/6

yaptığı iş kollarına uygun olarak, Karagöz bir cami yapımında, taş 
ustası olarak çalışmaya başlar. Kentten gönüllü ya da gönülsüz ayrı-
lanlardan kalması muhtemel olan bir eve yerleştirilirler. Akay, ayrı-
ca kostümleriyle, aksanlarıyla, tabelalarıyla farklı dinlerden olduğu 
ayırt edilen kentin diğer sakinlerini yani çok etnili Bursa’yı ve çok 
dinli Türkleri, Hristiyanları ve Yahudileri resmetmeyi başarır. Şimdi, 
genelde Osmanlı kentlerinin, özelde ise Bursa’nın Türkleştirilmesi-
nin ve İslamlaştırılmasının yazılı tarih metinlerindeki yansımalarına 
bakabiliriz.  

Özellikle göçebe kitlelerin İslam’ı kabul etmelerinde sufilik 
önemlidir ve bunun nedenleri Osmanlı tarih çalışmalarında açık-
ça ortaya konulmuştur (Köprülü, 1993, 1959; Ocak, 2012, 1992). Bu 
nedenlerin başında da, Orta Asya’da İslam’ı kabul etmeden önce, 
Türklerin inandığı çok çeşitli dinler gelir.  Bunların arasında “Gök-
Tanrı kültü, muhtelif tabiat kültleri, atalar kültü ve benzeri birçok 
eski inanç kalıntılarını barındıran Şamanizm gibi” dinler ile (Su, 
2009, s. 48), Şamanizm’e ek olarak “Budizm, Mandaeanizm ve Ma-
nichaeanizm” gibi dinler de vardır (Köprülü, 1993, s. 5). Tam da 
bu nedenle, göçebeler İslam’ın Sünni öğretilerinden çok, babalar, 
dervişler aracılığıyla yayılan mistik ve heterodoks bir İslam’ın pe-
şinden gitmişlerdir (Faroqhi, 2000, s. 22, 25; İnalcık, 2006, s. 194-
195; Ocak, 2012, 1992; Köprülü, 1993). Bu mistik ve heterodoks 
İslam’ın, Şamanizm’le ve şaman gelenekler ile güçlü bağları olduğu 
konunun erbapları tarafından ortaya konulmuştur. Köprülü (1993), 
Türkmenler üzerinde etkili olan “Babalar, eski Türk kam (Şaman) ve 
ozanlarının İslamlaşmış biçimleridir” diyerek (s. 5) ya da Anadolu 
halkının Müslümanlıkla tanışmasında önemli bir isim olan Ahmed 
Yesevi’nin Şamanizm ile ilişkilerini ortaya koyarak bu konuya ilişkin 
olası soru işaretlerini ortadan kaldırır (1959, s. 98). Ayrıca, ekono-
mik alandaki faaliyetlerinin yanı sıra, sufi duruşlarıyla halkın İslam’a 
geçmesinde etkin olan Ahi teşkilatının varlığı da halk arasında sufi-
liğin neden bu kadar güçlü olduğunun bir başka işaretidir. Bu çerçe-
vede, Ezel Akay, Türklerin dini söz konusu olduğunda, Şamanizm’i 
kendisine izlek olarak belirler. Karagöz ve Kam anası, Şamandır. Her 
ikisi de, yerden, gökten, cinlerden medet ummaktadırlar. Karagöz ve 
kabilesinin şaman olması, Akay’ın tarihi bozmasının bir işaretidir. 
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Ancak Akay’ın bunu yapmasının bir sebebi vardır. Akay, heterodoks 
İslam’ın güçlü ve Türkler üzerinde etkili “Kalenderilik, Melametilik, 
Haydarilik” (Köprülü, 1993, s. 13; Ocak, 1992) geleneklerine özgü 
ve tarihi metinlerce de vurgulanan Şamanizm’i öne çıkarmayı seç-
miştir. Bir anakronizm vardır var olmasına ama bu göçerlerin hete-
rodoks İslam anlayışının temellerinden birisine, Şamanizm’e, odak-
lanmak için yapılmıştır. Şimdi, İslamlaştırmanın bir diğer ayağı ile 
dolayısıyla Ahilerle devam edebiliriz. 

Osmanlı kuruluş dönemindeki İslamlaştırmanın tek ayağı iskân 
değildir. Bunun bir başka ayağını da ekonomik alan oluşturur. Çetin 
(1994) İslamlaştırmanın ekonomik boyutunun “…esnafların arttırıl-
ması suretiyle yeni Türk kitlelerinin şehre çekilmesi, böylece yerli 
unsurun yoğunluğunun azaltılarak eritilmeye çalışılması, özellikle 
Ahi esnaf kuruluşunun organizasyonu ile ticaret ve sanayinin Türk-
lerin eline geçmesi” yoluyla gerçekleştirildiğini söyler (s. 16). Aslın-
da, Ahi teşkilatı sadece ticaretin Türklerin eline geçmesi meselesinde 
değil, göçebelerin ya da köy hayatına alışkın insanların şehirlerde 
yaşayabilmesi için de önemli bir rol üstlenmiştir.  Bunu ise, bu kitle-
leri iş ve meslek sahibi yaparak sağlamıştır (Bayram, 1995, s. 35). Ahi 
teşkilatı ile Osman Bey’in, devamında Orhan beyin kurduğu güçlü 
ilişkileri ise Halil İnalcık (2006) özetler:  

En eski öyküler, Osman’ı, ahî örgütü ile ilişkide bir Vefâfiyye şeyhi, 
Ede Balı’dan kut alırken gösterir. Şeyh, sözde Osman’ın ahfadının dün-
yayı yöneteceği kehanetinde bulunarak ona bir gâzî kılıcı kuşandırır. 
Osmanlı’nın ucdaki en etkili din adamı olan Ede Balı’nın kızıyla ev-
lendiği de ileri sürülmüştür. Osman’ın ölümü üzerine yerine geçecek 
olanı seçmek için yapılan toplantı Ede Balı’nın yeğeni Ahî Hasan’ın 
zâviyesinde olmuş; Orhan ve oğlu Süleyman yeni fethedilen alanlarda 
bu ahîler ve öteki dervişler için vakıflar yaptırarak Osmanlı devlet ve 
hanedanın kuruluşunda ahîlerin ve dervişlerin önemli rol oynadıkla-
rını teyid etmişlerdir (s. 61-62).

Akay’ın filmi, bir kez daha yazılı tarih anlatısının çerçevesine 
sadık kalır. Ahilerin ekonomik ve politik olarak gücü, özellikle Or-
han Bey ile yakın ilişkileri HKNÖ’nün önemli bir parçasıdır. Filmin 
merkezindeki cami inşaatı Ahiler tarafından yönetilmekte, Şaman 
bir göçer olan Karagöz’e ev, iş ve aşı onlar sağlamakta, dolayısıyla 
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Karagöz’ün pragmatik nedenlerle İslam’ı kabul etmesinin de sebebi 
olarak resmedilmektedirler. Yine, Akay’ın, Şeyh Küşteri’yi, anakro-
nik de olsa, Ahilerle ilişkilendirmesi yazılı tarih metinleriyle para-
lel bir anlatıdır. Akay’ın bu tarihi anlatıya eklediği ise Ahilerin bir 
takım yolsuzluklara karışmasıdır. Bu ise, yazılı tarihte kabul gören 
“Bursa’da ekonomik faaliyetlerin Türklerin eline geçmesinde Ahi-
lerin tesiri büyüktür. Hatta Ahiler siyasi otorite üzerinde de etkili 
olmuş...” (Çetin, 1994, s.18) açıklamasının, aslında Akay’ın bakış 
açısı ile yorumlanmasıdır. Din ve siyasetin elbirliği üzerine kurulu 
bir dünyada Ahilerin siyasi entrikalara karışmış olabileceği hiç de 
inandırıcılıktan uzak değildir.

Bu noktada bir başka önemli mesele, Baciyan-ı Rum oluşumu-
dur. Böylesi bir teşkilatın Türk tarihinde, gerçekten var olup olmadı-
ğı tartışılmaktadır.12 Ancak Köprülü (1959) ve Bayram (1987), böylesi 
bir teşkilatın var olduğunu dile getirmekle kalmamış, özelliklerine de 
değinmişlerdir. Köprülü (1959), Baciyan-ı Rum ile ilgili olarak “acaba 
bu isim, âzası kadınlardan mürekkep bir sofî zümresinin mi ismidir?” 
sorusunu sorar, ama Âşık Paşazâde’nin “uç beyliklerindeki Türkmen 
kabilelerin müsellâh ve cengâver kadınlarını” kastetmesinin olası ol-
duğunu dile getirir (s.94). Bayram da Anadolu Bacılarını, Ahi Teş-
kilatı ile ilişkileri çerçevesinde tartışır. Bu teşkilatı, Ahi Evren’in eşi 
Fatma Hatun’un kurduğunu ve “dini-tasavvufi faaliyetlerin” yanı sıra  
“örgücülük ve dokumacılık, askeri faaliyetler, misafir ağırlama” gibi 
işlerle sorumlu “Bacıların ahiliğin kadınlar kolu olduğunu” iddia eder 
(Bayram,1987, s.47-55). Bayram (1987), Köprülü gibi bu kadınların 
savaşçı olduklarını, Moğollar 1243 yılında Kayseri’yi kuşattığı zaman 
Baciyan-ı Rum mensuplarının savaşa katıldığı tartışması ile destek-
ler (s. 42). Baciyan-ı Rum üzerine yazılan temel metinlerin kısa bir 

12 Yazılı tarihe kaynaklık eden belgeler içerisinde, Baciyan- Rum’un sadece Âşık Paşa-zade 
(886-1481) tarihinde yer aldığı söylenmektedir. Onda da, bir yazım hatası olabileceği, bah-
sedilenin Baciyan-ı Rum değil, “Haciyân-ı Rûm (yani Anadolu Hacıları) ya da “Bahşıyân-ı 
Rum” olabileceği çeşitli araştırmacılarca benimsenmiş bir görüştür. Ancak Köprülü bu fikri 
kabul etmemiş ve Baciyan-ı Rum üzerine çalışan araştırmacılar arasında da, onun görüşü 
egemen olmuştur. Konu ile ilgili tartışmalar için: Mehmet Fuad Köprülü (1959). Osmanlı 
Devleti’nin Kuruluşu, s. 93-94; Mikail Bayram (1987). Baciyan-ı Rum (Anadolu Selçukluları 
Zamanında Genç Kızlar Teşkilatı), s. 9-10. 
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özeti neredeyse bu kadardır. Yazılı kaynakların kısıtlı olması, önemli 
tarihçilerin bile, söz Baciyan-ı Rum’a geldiğinde, konu ile ilgili sadece 
güçlü tahminlerde bulunmalarına sebep olmuştur. Ama yine de, Ahi-
lik, “Türklere has bir futuvvettir” ve futuvvet de “İslam dünyasındaki 
kahramanlık, yiğitlik ve cömertlik ülküsüdür” diyen Bayram’a (1987, 
s.31-32) ve Köprülü’nün yukarıda geçen tartışmasına kulak verdiği-
mizde, Baciyan-ı Rum kadınlarının HKNÖ filminde yiğit ve savaş-
çı olarak resmedilmesi, çok da mantık dışı değildir. Akay, Baciyan-ı 
Rum hakkında var olan bu parçalı ve muğlak bilgiden faydalanarak, 
Köprülü’nün dile getirdiği anlamda bir teşkilat tahayyül eder. Bu ka-
dınlar gündelik hayatta nasıl yaşarlardı, davranırlardı sorusunun pe-
şine düşerek, bize bir bakış açısı sunar. Baciyan-ı Rum’u, Ayşe Hatun 
kişiliğinde, haksızlıkların karşısında, güçlü, savaşçı, cengâver, cesur, 
mert ve bağımsız kadınlar olarak perdeye taşır. Bu kadınlar, beyliğin 
yani devletin tarafındadırlar. Akay bu güçlü kadın anlatısını, aslında 
sadece Baciyan-Rum çerçevesinde değil, Nilüfer Hatun karakteri ara-
cılığıyla da devam ettirir. Nilüfer Hatun’u, Orhan Bey’in yokluğunda 
Beyliği çekip çeviren, varlığında onun yanında yer alan, hayır işlerin-
de ve tabii entrikaların da içinde yer alan bir kadın olarak resmeder. 
Bu da, Baciyan-ı Rum gibi, Selçuklular zamanında siyaseten de saygı 
gören güçlü kadın anlayışına bir göndermedir.13 

Osmanlı’nın İslamlaştırma yöntemleri arasında, yukarıda bah-
sedilen iskân ve iktisadi politikalarla beraber tartışılabilecek sufi 
İslam’ın temsilcileri derviş ve babaların yanı sıra, bir noktadan daha 
bahsetmek gerekir ki bu bize Akay’ın mizansenini değerlendirmek 
için gereken ipucunu da verecektir. Çetin (1994), İslamlaşma po-
litikalarının son halkası olarak kültür boyutunu tartışır. Bunu ise, 
“cami, tekke, medrese, darüşşifa, han, hamam, imaret gibi vakıf mü-
esseseleri ile kültür hâkimiyetinin sağlanması” olarak özetler (s.16). 
Özellikle imaretler Osmanlı başkentleri için önemli kurumlardır. 
İnalcık (2006), “dindarlık ve hayırseverlik dürtüleriyle kurulmuş 

13 H. Çubukçu, Bâciyân-ı Rûm ve Anadolu Tasavvufundaki Rolü, (s. 225). Bu noktada be-
lirtmek gerekir ki, Akay, bir yandan güçlü kadınların tarihini yeniden inşa ederken, bir yan-
dan da Şaman Ana’ya fal baktırarak aşk ve eş bekleyen Anadolu Bacıları ya da ağda yapan 
Nilüfer Hatun sahneleri ile bu kadınların “kadınlıklarına” işaret etmekten geri durmaz. 
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olan imâretlerin”; “cami, medrese, misafirhane, su yolları, yol, köprü, 
hayrat ve bunların bakımları için gelir getiren han, çarşı, kervansa-
ray, hamam, değirmen, boyahane, mezbaha ya da aşevi gibi kurum-
lardan” oluştuğunu, “dini hayır kurumları[nın], genellikle bir cami 
çerçevesinde,” “ticari kurumlar[ın] ise yakınlarda ya da uygun işlek 
bir yerde” kurulduğunu ifade eder (s.148). Osmanlı Beyliği de bu 
konuda öncüdür. Amy Singer (2012), ilk imaret benzeri kurumun 
Orhan Gazi zamanında İznik’te kurulduğunu, Bursa’da da birçok 
imaret olduğunu söyler (s.77). HKNÖ’nün mizanseni ve sahneleri, 
Osmanlı Bursa’sına ve Osmanlı kent hayatına dair bir takım temel 
gerçekleri dikkate alır. Bir cami yapımı çerçevesinde kurulan Kara-
göz ve Hacivat’ın hikâyesi, Orhan Gazi ve Nilüfer Hatun’un dağıttığı 
hayır yemekleri, hamamdaki Nilüfer Hatun, yaşamın merkezindeki 
çarşı tam da Bursa’nın ve dolayısıyla Osmanlı kuruluş dönemindeki 
hayatın kentsel yaşamına birer göndermedir. Şimdi, yukarıda tartı-
şıldığı biçimiyle, Akay’ın Osmanlı kuruluş metinlerini yeniden in-
şasının öğelerini ve dolayısıyla HKNÖ’yü deneysel tarihi film yapan 
özelliklerini özetleyebiliriz.

Akay, Bursa’nın alınışında Orhan Bey’e eşlik eden Köse Mihal, 
Ahi Hasan ve Şeyh Mahmut karakterlerini (Şeyh Mahmut’u, Kadı 
Pervane ile değiştirerek) perdeye taşır ve karakterleri soyutlayarak, 
filmini ana akım tarihi filmlerin yaptığı “kişiselleştirmeden” kurta-
rır ve bu karakterlerin işaret ettikleri gerçekliğe odaklanır. Osmanlı 
zamanında, çeşitli sebeplerle İslam’a dönmek (ki çoğu kez cizyeden 
kurtulmak ya da politik, ekonomik fayda elde etmek için izlenen 
pragmatik bir yöntemdir) sık görülen bir pratiktir. Akay, bunu hem 
Karagöz hem de Köse Mihal karakteri aracılığıyla vurgular. Evlilik 
yoluyla İslam’a dönmüş karakterlerin temsilcisi ise Nilüfer hatundur. 
Orhan Bey’in dört eşinden sadece bir tanesi Türk’tür (Kurt, 2013, 
s.144) ve Nilüfer Hatun İslam’a dönmüş bir Hristiyan kadın olarak, 
ileride karşımıza çıkacak olan, çoklukla Hristiyanlıktan dönme güçlü 
saray kadınlarının da ilk temsillerindendir. Akay, Köse Mihal’in kızı 
Ayşe Hatun özelinde ise, “İslam’a dönmüş insanlar neler hisseder?” 
sorusunun peşinden giderek, yaşayabilecekleri arada kalmışlığı, 
ikiliği anlatır seyircisine. Ahi teşkilatının İslamlaşma ve Türkleştir-
me politikalarındaki rolünü, Ahileri yazılı tarih metinlerine uygun 
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bir şekilde iş dağıtırken, Şaman Karagöz’ün İslam’ı kabul etmesinin 
pragmatik nedenini açıklarken kullanmasının yanı sıra; bu gücün il-
legal boyutuna da dikkat çeker. Kadı Pervane’nin temsil ettiği Sünni 
İslam’ın karşısına ise Akay, Türk İslam’ının bir başka boyutunu, hete-
rodoksiyi koyar. Şamanizm’in perdede görünmesine de göçer Kara-
göz ve Kam anası aracılık eder. Böylece,  İslam’a dönmüş güçlü beyler, 
sufi ve esnaf Ahi teşkilatı, güçlü Baciyân-ı-Rum karakterleri ve Sünni 
İslam’ın temsilcisi Pervane ile sıradan halkın İslam’ının bir parçası 
olarak Şamanizm, Akay’ın geçmişi inşasının temel taşları olarak kar-
şımıza çıkarlar. Şimdi, HKNÖ’nün; Karagöz’ün tarihi, biçimi, üslubu 
ve ruhu ile ilişkisine, dolayısıyla Akay’ın metinlerarasılık üslubunun 
ve deneysel tarihi filminin diğer boyutuna odaklanabiliriz. 

Karagöz’ün Tarihi, Hacivat Karagöz Neden 
Öldürüldü?’nün Karagöz’ü
Karagöz’ün bir gölge oyunu olarak kökenleri, özellikle de gölge 

oyununun Türk topraklarına ne zaman girdiği konusundaki tartış-
malar, “belirsizlik” noktasında uzlaşır (Kudret, 2004, s. 10; Duyuran, 
2000, s.15; Oral, 2009,s. 24). Ancak öne çıkan görüş, Metin And tara-
fından savunulmaktadır. And’a göre, gölge oyunu Türkiye’ye 16. yüz-
yılda Mısır’dan gelmiştir. Kanıt ise Mehmed bin İlyas-ül-Hanefi’dir 
ve onun anlatısına göre Karagöz’ü 1517’de Mısır’da izleyen Yavuz 
Sultan Selim oyunu çok beğenmiş ve oynatıcısını İstanbul’a davet 
etmiştir (And, 1979, s.25-6; 2011, s.39-40). Bundan başka, 1582 şen-
liğini anlatan Surname-i Hümayun’da gölge oyununun uzun uzun 
anlatılması, Karagöz’ün az bilinen bir oyun olması ile ilgilidir (And, 
2011,s.41). Ayrıca And (2005/1968), “Mısır gölge oyunlarının konu-
larının… XVI. yüzyılda Türkiye’deki gölge oyunu üzerine kaynak-
lardaki konuların benzerliği[ni]…Ayrıca XVI. yüzyılda Türkiye’de 
birden konu ile bilgi veren kaynakların sayıca art[masını]…Gölge 
oyunu üzerine Ebusuud’un fetvaları[nı], kuklayı belirten hayal söz-
cüğünün gölge oyunuyla ayrımı belirtmek için gene bu çağda hayal-i 
zıll denilmesini, gölge oyunu oynatanların adlarını veren listeye bu 
çağda rastlamamız[ı],” gölge oyunun Türkiye’ye 16. yüzyılda girme-
sinin kesin kanıtları olarak ortaya koyar (s. 30). HKNÖ filminde, 
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Akay’ın bu çokça kabul gören tarihsel bilgiyi kabul etmediği açıktır. 
Tersine Akay  –birazdan tartışılacak noktalar nedeniyle– Karagöz ve 
Hacivat’a, 14. yüzyıl Osmanlı topraklarında hayat vermeyi seçmiştir. 
Bu noktada, Karagöz ve Hacivat’ın yaşayıp yaşamadığına dair tartış-
malara kısaca değinmek faydalı olabilir. 

Karagöz ve Hacivat’ın yaşamış olduklarına dair iddialar çoğu 
kez “söylenti” olarak adlandırılmaktadır. Örneğin, Evliyâ Çelebi’nin 
anlatısına göre “Karagöz ile Hacivat, Anadolu Selçukluları zamanın-
da yaşamış, bunların birbirleriyle tartışma ve çatışmaları hayâl-i zıll’e 
koyup oynatılmıştır” (Kudret, 2004, s.11). Evliya Çelebi’ye göre,

Hacivat (Hacı Ayvad)…Alaeddin’in, Mekke ve Bursa arasında ha-
ber taşıyan ulağı… Karagöz (Sofyozlu Bali Çelebi) de son Yunan 
İmparatoru Konstantine’in Çingene ulağıdır/seyisidir… Karagöz, 
Selçuklu’ya, yılda bir kez yaptığı ziyaretlerde, Hacı Ayvad ile girdiği 
tartışmalarla taklitçilere ilham olmuş ve hayal perdesine taşınmıştır” 
(And, 1979, s. 33).14 

Bir diğer söylentiye göre ise,

Sultan Orhan (hük. 1324-1362) devrinde Bursa’da bir cami yapımında 
Karagöz demirci, Hacivat da duvarcı olarak çalışıyormuş; ikisi ara-
sında her gün sürüp giden nükteli konuşmaları dinlemek isteyen iş-
çiler, işlerini güçlerini bırakıp onların çevresinde toplanır, bu yüzden 
de yapım işi ilerlemezmiş. Bunu öğrenen Sultan Orhan, Karagöz’le 
Hacivat’ı öldürtmüşse de, bir süre sonra iç-acısı çekmeye başlamış; pa-
dişahın acısını dindirmek isteyen Şeyh Küşteri bir perde kurdurmuş, 
Hacivat’la Karagöz’ün deriden yapılmış tasvirlerini (ya da kendisinin 
sarı çedik pabuçlarını) perde arkasında oynatıp onların şakalarını tek-
rarlayarak padişahı avutmuş (Kudret, 2004, s.12). 

Hem Ünver Oral (2009) hem Metin And (1968/2005) bu söylen-
tinin çeşitli versiyonları olduğunu anlatır. Ancak, Evliya Çelebi’nin 
hikâyesini dışarıda bıraktığımızda, bu söylentilerin ortak nokta-
larının, Karagöz ve Hacivat’ın meslekleri değişiklik gösterse de, 

14 Metin And (2005/1968) Evliya’nın kendi çağından dört yüzyıl öncesinin olayları üzerine 
vereceği bilginin doğruluğunu ve güvenilirliğini sorgulayarak, aslında Evliya Çelebi’nin de 
bir efsaneyi zikrettiğini dile getirmiş olur (s.33).
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İstanbul’un fethinden önce bir tarihte, bir cami yapımını yavaşlatan 
iki arkadaşın öldürülmesi olduğunu görürüz (Oral, 2009, s. 26). Oral 
(2009) işaret etmese de bu söylentilerdeki bir başka ortaklık, Şeyh 
Küşteri’nin Karagöz’ün yaratıcısı olduğu ve dolayısıyla oyunun ta-
savvufi karakteridir.

Akay, bu muallak soykütüğü söylentilerinden, Karagöz ve 
Hacivat’ın, Orhan Gazi Bursa’sında bir cami yapımında çalışan, işleri 
aksattıkları için öldürülen, Şeyh Küşteri tarafından hayal perdesine 
yansıtılan, yaşamış karakterler olduğu hikâyesinin peşinden gider. 
Buna, Evliya’nın söylentisinden, Hacivat’ın bir ulak olduğunu ekler. 
Ancak, Akay, Hacivat ve Karagöz’ü ete kemiğe bürünmüş karakter-
ler olarak beyaz perdede gösterse de, bu karakterleri göbek deliksiz 
olarak yaratarak, Hacivat ve Karagöz’ün yaşamış karakterler olduk-
larını kabul etmediğini gösterir.15 Bu anlamda, Akay’ın, Osmanlı ya-
zılı kuruluş tarihinin temel çerçevesine gösterdiği özeni, Karagöz’ün 
tarihine bilinçli olarak göstermediğini söyleyebilirim. Yine, Akay’ın, 
Osmanlı kuruluş tarihi söz konusu olduğunda ortaya koyduğu özen-
li inşasını, Karagöz söz konusu olduğunda devam ettirdiğini de söy-
leyebilirim. Bunun iki nedeni olabilir. Birincisi, deneysel bir tarihi 
film yapmasının uzantısı olarak, Akay, Karagöz’ün tarihi söz konusu 
olduğunda, yazılı tarih yerine sözlü tarihin peşinden gitmeyi seçmiş 
olabilir. Akay, bir Osmanlı padişahının Mısır’da izleyip beğenerek 
Osmanlı topraklarına getirdiği bir Karagöz tarihindense, Osmanlı 
topraklarında yaşamış halktan iki kişi olarak Karagöz ve Hacivat’ın 
peşine düşmüştür. Bu yanıyla, Akay, Karagöz’ün tarihinin elitin Os-
manlı topraklarına soktuğu bir kültürel miras olarak değil, yazılı ta-
rih metinlerinin bunu değillediğini bile bile bizatihi o topraklarda 
yaşamış kişilerin hikâyeleri olarak anlatmayı seçmiş olabilir. Bu çer-
çevede, Akay’ın sözlü tarihin peşine düşmesi, Osmanlı’nın kuruluş 
döneminde sosyal olanın tarihine ilgi göstermesiyle paralel bir tu-
tum olarak değerlendirilebilir. 

15 A. Hacıalioğlu, Görsel Bir Yaratım Olarak Gelenek: Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü 
Örneği, s. 14. Göbek deliksiz olarak temsil edilen karakterler aynı zamanda, eleştirel miza-
hın iktidardan bağımsız olması gerektiğinin işareti olarak da okunabilir. (Makaleyi değer-
lendiren hakeme bu noktaya dikkat çektiği için teşekkür ediyorum). 
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İkinci bir açıklama daha olasıdır. Bu, Akay’ın tarihsel olarak 
anlatmak istediği dönemin, Osmanlı kuruluş dönemi olduğudur. 
Bu çerçevede, Karagöz ve Hacivat karakterleri temsil ettikleri top-
lumsal kesimler ve göstermeye aracılık ettikleri Osmanlı toplumsal 
yapısı nedeniyle önemlidir. Karagöz dünyasının iki ana karakterini 
ve içinde yaşadıkları toplumu neredeyse hepimiz yakından tanırız. 
Hacivat, merkezi ya da eliti temsil eden mürekkep yalamış, nabza 
göre şerbet verebilen, Afyon tiryakisi bir Türk; Karagöz, çeperi yahut 
sıradan halkı temsil eden cesur, gözüpek, Türkçeyi ağdalı bir şekilde 
konuşan, kendisini “efkâr-ı fukaradan ve gürûh-ı Kıptiyândanım”16 
diye tanıtan bir Çingene.17 Oyunun merkezindeki bu iki erkek karak-
ter aşina olduğumuz bir fiziksel mekânda, Osmanlı’nın İstanbul’un-
da nefes alır verir (Siyavuşgil, 2005/1938, s.104-118).  Dolayısıyla, 
onları çevreleyen sosyal mekân da, İstanbul’un çok dinli, çok etnili, 
çok milletli renkliliğinden payına düşeni alır. Akay, Karagöz’ün ta-
rihini inşa sürecinde, Karagöz ve Hacivat’ın parçası olduğu dünyayı 
Bursa’ya taşır. Bu anlamda Akay, Karagöz’ün tarihi söz konusu oldu-
ğunda, tarihsel anlatılardan en az kabul göreni takip etse de, metin-
lerde geçen Karagöz ve Hacivat karakterlerinin kimi temsil ettikleri 
sorusunu özenle perdeye yansıtır. Akay, filminde sadece Karagöz’ün 
tarihi ile ilgilenmez, HKNÖ ile aynı zamanda, Karagöz metinlerinin 
yapısına, üslubuna ve ruhuna selam gönderir. Aslında bu selam, do-
laylı bir şekilde Brecht’e de gönderilmektedir. 

Brechtyen tiyatronun  “tarihsellik,  naivite ve mesel” özellikleri-
nin, HKNÖ filminin deneysel tarihi film boyutunun kurucu öğeleri 
olduğu ve Karagöz’ün, HKNÖ filminde önemli bir yer tutmasının 
da, Akay’ın Brechtyen epik tiyatro ekolünü takip etmesi ile yakından 
ilişkili olduğu ilk bölümde belirtilmişti. Ayrıca, yine bu bölümde, 
Akay’ın, Brechtyen epik tiyatronun bir özelliği olan “yabancılaştır-
ma” karakterini, Karagöz’ün bölümlendirilmiş yapısı aracılığıyla do-
ğal bir biçimde HKNÖ’nün bir parçası yaptığı dile getirilmişti. Bu 

16 C. Kudret (2004), Karagöz. Dipnot 40: Efkâr-ı fukaradan ve gürûh-ı Kıptiyândanım: Yok-
sulların en yoksuluyum ve Çingeneler güruhundayım, s. 269. 
17 Karagöz ve Hacivat’ın karakter özellikleri Karagöz üzerine yazılan neredeyse her metinde 
dile getirilir. Bunlardan bazıları için: U. Göktaş (2005) Türk Gölge Oyunu Tasvirleri, Kişileri, 
s. 66-86.
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noktada, Brecht ve Karagöz arasındaki diğer biçimsel ortaklıklar ve 
bunların filmdeki yansımalarına değinerek devam edebiliriz. 

Metin And’ın (2005/1968) Brecht’in olmasa da modern tiyatro-
nun biçimsel özellikleri olarak tartıştığı – ki bunlar aslında Brech-
tyen tiyatronun özellikleri olarak da tartışılabilir – ve Karagöz’de de 
gözlemleyebileceğimizi söylediği noktalar şunlardır: 

(1)Açık biçim…(2)Olayların minimum olması…(3)Karakterlerin 
ruhbilimsel özelliklerinden sıyrılması…(4)Seyircinin anlam yaratma 
sürecine katılması…(5)Gösterilenin bir yapıntı olduğunun seyirci-
ye hatırlatılması… (6)Gerçeğin zorlanması (düş yoluyla)…(7)Dilin 
oyunlarda merkezi bir yerinin olması…(8)Söz oyunları… (9)Dilin 
anlaşmazlıklara yol açması. 

Gerçekten de bir sözlü gelenek ürünü olan Karagöz “açık bir 
biçim,” “her olaya, her amaca, her konuya kendini uydurabilen bir 
yöntemdir” (A.g.e. s. 55, 58). Akay’ın Hacivat ve Karagöz’ü 14. yüzyıl 
Bursa’sına taşıması, bu açık biçimliliğe dolaylı bir referanstır. Hacivat 
ve Karagöz, birçok şekle bürünebilen, sözlü gelenek icadı geleneksel 
bir temaşa olarak, 14. yüzyıl Bursa’sında neden öldürüldüklerinin 
hikâyesini de pek tabii anlatabilir. İkinci olarak, Karagöz oyunların-
da fasıl bölümünde anlatılan hikâyeler minimumdur ve bu hikâyeler 
Karagöz’ün başının dertte olması ve çoğu kez Hacivat’ın yardımıyla 
kurtulması üzerine kuruludur. HKNÖ filmi de metinsel zenginliği-
ne rağmen, temelde Hacivat ve Karagöz’ün neden öldürüldüğünün 
hikâyesini anlatmaktadır. Üçüncü olarak, Karagöz oyunlarındaki 
karakterler neredeyse karikatürize edilmişlerdir. Her biri, temsil 
ettikleri gurupların (Türk, Acem, Zenne, Sarhoş, vb.) birer stereo-
tipidir. HKNÖ filminde de, tam da Hacivat ve Karagöz ve onların 
dünyasındaki diğerleri gibi, duyguları ya da karakter özellikleri ile 
farklılaşmayan kahramanlarla tanışırız. Akay, deneysel tarihi film ve 
Brechtyen tiyatronun kılavuzluğunda, kişiselleştirilmiş ve duygulara 
oynayan bir anlatı sunmadığı için, buna katkıda bulunacak derinlikli 
karakterler yaratmaya gerek duymaz. Bu çerçevede, seyirci Beylerden 
Ayşe Hatun’a; Pervane’den Nilüfer Hatun’a hiçbir karakterle özdeş-
leşmez. Dördüncü bir özellik olarak, temelde İstanbul mahallelerin-
deki insanları ve yaşamları anlatan Karagöz, doğal olarak seyircisiyle 
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ve anlattığı dünyayla sürekli bir etkileşim halindedir. HKNÖ filmi de 
farklı boyutlarıyla ve sorularıyla, metinlerarasılığın ve deneysel tari-
hi filmin gerektirdiği gibi seyircisine kendi anlamlarının peşine dü-
şebilecekleri geniş bir alan sunmaktadır.  Beşinci ve altıncı özellikler, 
yani Karagöz’ün bir yapıntı olduğu ve gerçeğin zorlanması, oyunun 
mizanseni ile; özellikle mukaddime kısmında perdeye yansıyan 
oyunla ilişkisiz obje ve hayvanlarla; genellikle fasıl bölümünde or-
taya çıkan Cazûlar gibi gerçeküstü karakterlerle pekiştirilmektedir. 
Bu iki özellik, Brechtyen epik tiyatronun yabancılaştırma özelliğine 
de uygundur. Bu çerçevede, HKNÖ filminde de tam anlamıyla bir 
aşk, bir savaş, bir kavga yaşanmadığı gibi; anlatılan olaylara, anlatıl-
dığı kadarıyla da kendimizi kaptırmamıza izin verilmez. Perdeden 
akan yazılarla, müzikle, beyaz perdede oynayan tiyatro sahneleriyle 
bölünürüz. Anlatılanların kurgu olduğu bahsedilen yabancılaştırma 
etkilerinin yanı sıra, sürreal cinlerle, döner üzerine fikir beyan eden 
Hacivat ile, canı turşu çeken absürd beylerle, olağanüstü boyuttaki 
elmasla de pekiştirilir. Son olarak, Karagöz oyunlarının temel olay 
örgüsü olan Karagöz ve Hacivat arasındaki dilsel yanlış anlamalar 
ve Karagöz’ün bir şekilde kendisini olmayacak olayların içerisinde 
bulması, Akay’ın filminin anlatısının kurulmasında da önemli bir 
yere sahiptir. Akay’ın, film boyunca, özellikle Hacivat’ı olmadık du-
rumlar içerisinde (Pervane’nin evinde, onun haremiyle basılması; 
zindanda hadım edilmenin eşiğine gelmesi; Tatar tekfuruna yılan 
ve küfürlü bir mektup iletmesi) ve bunlardan kurtulmayı başaran 
bir karakter olarak resmetmesi, yine Akay’ın, Karagöz’ün biçimsel 
özelliklerinden dolayısıyla Brechtyen tiyatrodan faydalandığının bir 
işaretidir. Sadece Karagöz ve Hacivat arasındaki değil, filmdeki diğer 
karakterler arasındaki yanlış anlamalar ve kelime oyunları da (Ka-
ragöz ile vergi toplayıcıları arasında, Hacivat ile Pervane arasında) 
Akay’ın Karagöz metinlerinin teknik anlatı özelliklerine gönderme-
leridir. Akay’ın Karagöz’ün ruhuna yaptığı göndermelerle bu bölü-
mü bitirmenin vaktidir. 

Karagöz’ün ruhuna yapılan göndermelerin başında, “Karagöz’ün 
tasavvufi karakteri” yatar (Kudret, 2004, s. 10; And, 2005/1963a,  
s.30; Siyavuşgil, 2005, s.113; Oral, 2009, s.102-4). Akay’ın, Osmanlı 
kuruluş tarihinde, sufiliği dolayısıyla Şamanizm’i, geçmiş ile ilişki-
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sinde ve geçmişi anlamlandırmasında önemli bir yere koyduğunu 
tartışmıştım. Halk arasında yaygın ve sevilen bir temaşa olan ve 19. 
yüzyıl sonu ile 20. yüzyılın ilk yarısındaki İstanbul’u ve dolayısıyla 
sosyal yaşamı anlamak için önemli bir metin olan Karagöz’e hâkim 
olan ruhun “tasavvuf olması” bu anlamda Akay için önemli olsa 
gerektir. Karagöz oyunları, Şamanizm’in olmasa bile, sufiliğin yüz-
yıllar boyunca halk arasında kabul gördüğünün, sıradan insanların 
inançlarını belirlemeye devam ettiğinin kültürel bir göstergesidir. 
Karagöz sufiliği kadar eleştirelliği ve arsızlığı ile de meşhurdur (And, 
2005/1963a). Akay’ın, tarihin yeniden inşalarına gösterdiği eleştirel 
tutum zaten HKNÖ filminin ortaya çıkış nedenidir. Filmin içerisinde 
de, Akay’ın bu tutumu Karagöz ve Hacivat’ın eleştirel diyalogları, gö-
çerlerin vergi eleştirisi, Ahilerin yolsuzlukları, Nilüfer Hatun’un hi-
lelere karışması, Ayşe Hatun’un entrikalara duyarlılığı gibi meseleler 
aracılığıyla devam ettirişi, Karagöz’e verilen metinlerarası referanslar 
dikkate alındığında, Karagöz’ün taşlama karakterinden ayrı düşünü-
lemez. Orhan Bey’in sefer dönüşü Nilüfer Hatun ile kucaklaşması ve 
birazdan sevişeceklerinin ima edilmesi, ya da “cenk etme sevuş” di-
yen Anadolu beyleri, filmde duyduğumuz argo da Karagöz’ün edep-
siz ruhunun HKNÖ filmine basit birer yansımalarıdır. 

Sonuç
Bu yazının dikkat çekmeye çalıştığı nokta; Akay’ın, güçlü me-

tinlerarasılık yönteminin yanı sıra Brecht ile Karagöz’ün sağladığı 
biçim ve içerik özellikleri sayesinde ortaya başarılı bir deneysel ta-
rihi film koyduğudur. Akay, HKNÖ aracılığı ile seyircisine, tam da 
Rosenstone’un (2005) ifade ettiği gibi, anlam arayışı çerçevesinde so-
rular soran ve bugünü de anlamak amacı taşıyan bir film sunar. Da-
hası, post-yapısalcı metinlerarasılığın ifade ettiği anlam çoğulluğu-
nu içeren, çok katmanlı bir dünya resmeder. Bu çerçevede, HKNÖ, 
bir deneysel tarihi sinema örneği olarak, geçmişe açılan gerçekçi bir 
pencere değildir. Akay’ın penceresinden görünenler, bir takım olgu-
sal gerçeklere bağlı kalmış olsa bile, “tarihi filmlerin veri sunmak ya 
da bir argüman oluşturmak için bir araçtan fazlası” olması tartışma-
sıyla paralel olarak (Rosenstone, 2005, s. 241), ne olduğu gibi tarihsel 
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metinlerin bilgisini perdeye aktarır ne de yeni belgeler sunarak yeni 
gerçeklik iddialarında bulunur. Ama bize, geçmişle ilgili nasıl daha 
farklı düşünebileceğimizin ipuçlarını sağlar. Elimizde yeterince bel-
ge olmayan sosyal/gündelik hayata dair düşünme biçimlerinin ilha-
mını verir (Rosenstone, 2005, s. 3). 

Bu anlamda, Akay, seyircisini Osmanlı kuruluş dönemine gö-
türerek, din, siyaset, göçebeler, kadınlar, toplumsal cinsiyet ve gün-
delik hayat ile ilgili olarak sorduğu ve kendince cevapladığı sorularla 
baş başa bırakır. Akay, hakkında “parçalı” bilgi sahibi olduğumuz 
Osmanlı’nın kuruluş tarihini inşa sürecinde, çoğu kez temel yazılı 
tarih anlatısına sadık kalarak ama yine çokça yeni olaylar, karakterler 
“keşfederek” ya da bunları “değiştirerek”, “yaratıcı anakronik” kurgu-
lar aracılığı ile olayları ve kişilikleri soyutlayarak, “seçici” bir geç-
miş anlatısı sunar. Bir takım temaların ve soruların peşinden gider. 
Kuruluş aşamasındaki Osmanlı’nın, özellikle de Bursa’nın çok etnili, 
çok dinli yapısı, Şamanizm ve İslamlaşma süreci, Ahiler ve Baciyan-ı 
Rum teşkilatı Akay’ın hakkında sorular sorduğu, bu başlıkların ar-
dında başka gerçeklikler yatabileceğine dikkatimizi çekmek istediği 
mevzular olarak HKNÖ’ünün merkezinde yer alır. Diğer taraftan, 
filmin ana karakterlerinden olan Karagöz ve dolayısıyla Karagöz 
oyunları; oyunların mizah ve taşlama anlayışı, sufi karakteri, oyun-
ların geçtiği dünyanın Osmanlı’nın sıradan insanlarının bir mikro 
evreni olması, deneysel bir tarihi film yapmaya uygun özellikleri ve 
Akay’ın takip ettiği Brechtyen tiyatro ile biçimsel ortaklıklara sahip 
olması nedeniyle HKNÖ filminin bir diğer önemli boyutunu oluş-
turur. Bu çerçevede, Akay’ın başarısı, Brecht, Karagöz ve deneysel 
tarihi film arasındaki biçimsel ilişkileri kullanarak, Osmanlı kuruluş 
tarihini kendi anlam dünyası çerçevesinde anlatabilmesinden kay-
naklanmaktadır.

Akay’ın, geçmişe atfettiği anlam ki bu şimdinin bilgisi için de 
önemlidir, idealize edilen Osmanlı’nın ve Osmanlı kuruluş tarihinin 
bir eleştirisidir. Bu çerçevede, HKNÖ filminde Türkler, Müslüman 
da olsalar içki de içer afyon da. Tarihe iz bırakmış karakterler de 
olsa insandırlar ve sevişirler ve gülerler. Sünni İslam’ın dışında da 
inançları vardır ve bu da bir tür İslam’dır. Siyasette, hele siyaset ve di-
nin iç içe geçtiği yerde, güç ve bozulma olağandır ve bu Karagöz’ün 
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yaptığı gibi eleştirilir. Kadınlar kamusal alanda, aktif ve güçlü olabi-
lirler. Akay, HKNÖ, aslında bugünü anlatır dediğinde (Çelik, 2006), 
anlatısının sürekliliğini de, bu temalar çerçevesinde seyircisine gös-
termiş olur.

Sonuç olarak, Rosenstone (2005), en iyi tarihi filmler “anlamla 
dolup taşacak kadar karmaşık bir tarihi dünya yaratır, öyle ki an-
lamları her zaman çokludur, bu yüzden kolayca kelimelere hapsedi-
lemez ya da kelimelerle ifade edilemez (s. 238) tespitinde bulunur. 
HKNÖ filmi, tam da bu anlamda iyi bir deneysel tarihi filmdir. Film 
hakkında bunca çalışma olması ve hala hakkında konuşulacak nok-
talar bulunması da bu sebeptendir.  
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An Attempt to Position Eremia Chelebi 
Komurjian’s The Jewish Bride in 17th 

Century Literatures

Abstract
As an Armenian aristocrat among the 17th century Ottoman intellectuals, Ere-
mia Chelebi Komurjian has used Ottoman Turkish with the Armenian alphabet 
to write the poem The Jewish Bride which reflects the poet’s intercultural inte-
raction within the given time period. The Jewish Bride has the characteristics 
of an intermediate form between European, Armenian and Ottoman cultures 
that have stimulated Komurjian’s creativity. Whereas the text’s content and tone 
strongly have an Ottoman style, it exhibits crosscultural features through the 
impact of the poet’s cultural background. 

Keywords: Armeno-Turkish, Eremia Chelebi Komurjian, poetic story, 
17th century, imperial literature.

Giriş
Ermeni harfli Türkçe metinlerin tarih sahnesine 14.yüzyıldan 

itibaren giriş yaptığı düşünüldüğünde 17. yüzyılda “çelebi” sıfatını 
almış bir Ermeni entelektüelinin bu dönemde Ermeni harfli Türkçe 
eserler vermiş olması herhalde kaçınılmazdır. Eremya Çelebi Kö-
mürciyan (ö.1695) 17. yüzyıl İstanbul’unda Osmanlı imparatorluğu 
dâhilinde kaleme aldığı tarihî, edebî, dinî eserleriyle dönemin en-
telektüel alanı içinde oldukça aktif bir kişi olarak özellikle Türkçe, 
Latince, Rumca, İbranice, Arapça, Farsça ve Avrupa dillerinde bilgisi 
olduğuna dair kayıtların yer almasıyla dikkat çeken bir şahsiyettir. 
Kömürciyan’ın kendi oğlu tarafından “şair” (Pamukciyan, 2003d, 
s.280) yakıştırmasıyla ön plana çıkması, Eremya Çelebi’nin döne-
minde nasıl bir yerde konumlandığı hakkında oldukça önemli bir 
noktaya işaret etmektedir ki kendisinin dinî aktivistliğinin ardından 
yaşamının son kırk yılını İstanbul’da geçirip yalnızca yazmakla meş-
gul olduğu bilinir. Nitekim Eremya Çelebi’nin bugüne dek varlığını 
korumuş eserlerine bakıldığında önemli sayıda manzum ürün ver-
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diği görülmektedir. Kömürciyan’ın bu eserleri ortaya koyarken bes-
lendiği kaynakların enternasyonalliği ve içinde bulunduğu Osmanlı 
toplumunun kendisi üzerinde bıraktığı etki düşünüldüğünde, Erem-
ya Çelebi’nin yazdığı eserlerin muhtevası kadar hangi ortamlarda ve 
ne gibi transformasyonlarla bu çelebinin ürün verdiği de üzerine dü-
şünülmesi gereken bir husus. Bu sebeple Eremya Çelebi’nin, üzerine 
çokça araştırma yapılmış ve söz söylenmiş 19.yüzyıl Ermeni harfli 
Türkçe metinlerin öncesinde ortaya koyduğu eserlerinin aynı mi-
nör edebî alanda nerede durduğunu tespit etmeye çalışmak hem 17. 
yüzyıla, hem kozmopolit Osmanlı’ya hem de kendisine ve eserlerine 
yaklaşmayı sağlayacaktır diye düşünüyorum.14.yüzyıldan itibaren 
halk edebiyatı bağlamında ortaya konmuş ve üretim sahası hakkın-
da fikir sahibi olunan birçok Ermeni harfli Türkçe halk edebiyatı 
metinlerinin yanında İstanbul aristokrasisine dâhil edilebilecek bu 
çelebinin onlardan farklı bir perspektiften ürün verdiğini düşünmek 
ve bu bağlamdan hareket etmek yanlış olmaz. Eremya Çelebi’nin 
eserlerini icra ettiği entelektüel ortamda nerede konumlandığı, bu 
ortamdaki yerinin şairin birikimlerinin etkisinde ne şekilde dönüş-
tüğü ve kendine has bir yorumlamayı doğuracak etkilerde bulunup 
bulunmadığını tespit etmeye çalışırken Kömürciyan’ın Osmanlı’nın 
klasik edebiyatına mesafesini tartışmaya çalışacağım. Bu bağlamda 
Eremya Çelebi’nin bir Arnavut Hristiyan genç olan Dimo ve Yahudi 
kızı Mrkada’nın aşkını anlatan Yahudi Gelini1 şiirini, şairin kimliği 
ve ürettiği koşulları tartışmaya katarak 17. yüzyıl Ermenice edebi-
yatı, Avrupa romans geleneğindeki bozulmalara dayalı bir dönüşüm 
süreci ve klasik Osmanlı mesnevi geleneğindeki kırılmalardan ha-
reketle konumlandırmanın değerli sonuçlara işaret edeceğini düşü-
nüyorum. 

1 Orijinalinde metnin bir başlığı olmayıp Tietze ve Sanjian metnin çeviriyazısını hazırladık-
ları eserlerinde “the Jewish Bride” ibaresini metni tanımlamak adına kullanmışlardır. Ben de 
bu başlığı esas kabul ederek metnimde kullanacağım. Ayrıca bu eserin kaleme alındığı tam 
tarihe dair bir bilgiye rastlanmamış olup Yunanca aslının 1668’de yazıldığı bilindiğine göre 
bu tarihten sonra olması gerektiği göz ardı edilmemelidir. Bkz. Sanjian, A.K., ve Tietze A. 
(Haz.)(1981), Eremya Chelebi Kömürjian’s Armeno-Turkish Poem “the Jewish Bride”, Wies-
baden: Otto Harrassowitz: 53.
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Kömürciyan Odağında 17. Yüzyıla Bakmak
Eremya Çelebi’nin yaşadığı 17. yüzyıl İstanbul’u, Ermeni cema-

atine mensup bu şahsiyetin Osmanlı aristokrasisiyle iç içe bulundu-
ğu bir ortam olarak Kömürciyan’ın hayatında önemli bir yer tutar. 
Bir batı Ermeni’si olarak yaşamını İstanbul’da sürdüren ancak pat-
rikhanedeki başkâtiplik ve danışmanlık görevinden ötürü hem Ana-
dolu, hem Ermenistan hem de Levant bölgesinde hareketli bir yaşam 
geçirmiş Eremya Çelebi’nin entelektüel ortamının, 17. yüzyılda özel-
likle Ermeniler için dinî mevzular odağındaki gezileri vasıtasıyla bir 
kültürlerarası ağın içinde seyahatlerde bulunduğu Kudüs, Sivriada, 
Bursa, Edirne, Tekirdağ, İzmit, Halep, Eçmiyadzin, Şam, Kars ve Er-
zurum şehirlerinin izlerini taşıyarak şekillendiğini düşünmek yan-
lış olmaz (Pamukciyan, 2003a, s.3). Kömürciyan’ın bu görev ağında 
hareketiyle birçok manastır, patrikhane ve kilise gezdiği ve bunların 
yazılı birikiminden de faydalandığı düşünüldüğünde entelektüel 
olarak kendisini özellikle Ermenice kaynaklar açısından bu ağdan 
beslediği akla gelen ilk düşüncedir. Bunların dışında ailesinin2, yakı-
nında bulunduğu kişilerin şahsi arşivlerinin ve Ermeni cemaatinin 
etkileşimleri de göz önünde bulundurulduğunda entelektüel biriki-
minin çok çeşitli kollardan beslendiğini hesaba katmak daha geniş 
bir perspektiften bakmayı olanaklı kılacaktır. Öte yandan kendisine 
hamilik ettiği bilinen Fazıl Ahmed Paşa’nın (ö.1676) bezirgânbaşısı 
Abro Çelebi (ö.1676) vasıtasıyla da dönemin İstanbul’unda Müs-
lüman Osmanlı ileri gelenleriyle canlı ilişkileri olması önemli bir 
noktadır (Pamukciyan, 2003b, s.2-3). Abro Çelebi’nin mali işlerinin 
Eremya’nın elinde oluşu, Abro’nun ise Sultan İbrahim’in (ö. 1648) 
vergi toplayıcılığını üstlendiği düşünüldüğünde bu Müslüman Os-
manlı unsurlarıyla devamlı iletişim halinde kaldıklarını düşünmek 
yanlış olmaz. Abro Çelebi sahip olduğu nüfuzlu pozisyon sayesin-
de kendisiyle benzer statülerdeki birçok kişi ile Osmanlı geleneği 

2 Kömürciyan ailesinin Pamukciyan tarafından detaylıca ortaya konan şeceresi dikkate 
alındığında Eremya Çelebi’nin dedesinden itibaren ailenin çoğunluğunun kilise dâhilinde 
ruhban sınıfına dâhil olduğu ve görevleri dâhilinde İspanya, Sicilya, Ermenistan, Viyana 
gibi birçok yerde bulunduğu bilinmektedir. Kömürciyan’ın kardeşleri, oğulları ve amcala-
rının görevleri ve yaşamları için ayrıca bkz. Kevork Pamukciyan, Biyografileriyle Ermeniler, 
s.276-283.
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dâhilinde kültürel anlamda da alışverişte bulunmuş bir kişi izleni-
mi yaratır ancak yaşamına dair bu konuda ulaşılabilen bilgi sınır-
lıdır. Yine Abro Çelebi ile bağlantısından dolayı Eremya hakkında 
varılacak bir başka nokta ise zengin ve prestijli bu tüccar Osmanlı 
Ermeni’si sayesinde Avrupa ile de iletişim içinde olduğu Venedik, 
Mora, Belgrad ve Girit’e sık sık gittiği ve bu kanaldan da beslenmiş 
olabileceği fikridir (Tietze, 1981, s.17). Zira bu dönemde eserler 
kaleme almış bir kişinin çelebi3 unvanı alabilecek kadar entelektü-
el kabul edilmesi aynı zamanda bir hami tarafından himaye edile-
cek ölçüde dönemin sosyal, siyasal ve kültürel konjonktürüne göre 
yazdığını kanıtlamaktadır. Eremya Çelebi’nin yazdıklarının kimler 
tarafından ve ne kadar okunduğunu tespit etmek oldukça güç olma-
sına rağmen, dönemin entelektüelleriyle kendisini aynı ağda tutacak 
ölçüde aktif aynı zamanda da başarılı olduğu ortadadır. Bu dönem-
de özellikle Abro Çelebi yardımıyla bir matbaa kurmuş olduğu (Pa-
mukciyan, 2003d, s.278) ancak bu matbaanın iki kitap dışında bir 
şey basamadan kapandığı bilinmektedir ki matbaayı kurmuş olması 
dahi entelektüel anlamdaki etkinliğini tahayyülde Eremya Çelebi’nin 
aktifliğine vurgu yapar. 

Tüm bahsetmiş olduğum varlığı bilinen ya da en azından akıl 
yürütülerek var olduğu düşünebilecek ağlarla beslenmiş bu güçlü 
entelektüel aktörün şüphesiz ki kendi yazılı literatürünü oluşturur-
ken bunların etkisinde kalmış olduğunu düşünmek tercüme yoluy-
la yaptığı katkılara bakılarak daha net anlaşılabilir. Öğrendiği diller 
doğrultusunda Eremya Çelebi’nin kimi eserlerini tercüme olarak 
kaleme almış olması eline ulaşan eserlerin bu dönemde en azından 
kendi bulunduğu topluluk içinde dolaşımda olma ihtimaline işaret 
eder. Böyle bir ihtimal olmasa dahi kendi kaleme aldığı varyantlar 
sayesinde kültürel çevrede dolaşıma sokulmuş bu metinlerden ör-
neğin Yahudi Gelini’nin Yunanca’dan tercüme olarak ortaya kondu-
ğu bilinmektedir (Tietze, 1981, s.57). Hikâye-i Faris ve Vena, Kitap 
Hikâye-i Cihangir-i İskender Zülkarneyn eserleri ise Avrupa’da dola-

3 Bilindiği gibi çelebi unvanı, “XIV. yüzyıldan XVIII.yüzyıla dek kültürlü yüksek tabakaya 
mensup olanlar, ilmiye ricâli, divan şairleri, kalem erbabı, Divan-ı Hümâyun kâtipleri gibi 
genel olarak okumuş, bilgili kimselere, hatta bazı gayrımüslimlere” de verilmiştir. Ayrıca 
bkz. Mehmet İpşirli, “Çelebi”, İslam Ansiklopedisi, c.8 s.259. 
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şımda olan klasik şövalye romanslarının etkisiyle kaleme alınmıştır4. 
17. yüzyılda her ne kadar Ermeni harfli Türkçe eserler de kaleme alsa 
Kömürciyan’ın Ermenice de yazdığı aşikârdır. 

Bu dönemde Ermeni edebiyatının icra edildiği alanlara bakıl-
dığında kültürel ağın genişliği dikkat çekicidir. Nitekim dönemin 
Ermenistan’ı 16.yüzyıl sonu 17. yüzyıl başı Osmanlı Safevi ilişkile-
rinden yüksek oranda etkilenmiş ve bölgedeki Ermeni nüfusunun 
Moğol istilasından bu yana süren Avrupa gibi bölgelere yayılımına 
sebep oluşturmuştur. Devamlı Ermenistan bölgesiyle kontakta bu-
lunulması Avrupa’da ya da İstanbul’daki bir Ermeni’nin bu edebi-
yata farklı perspektiflerle yaklaşmasının ve formların, konuların ve 
janrların bir dönüşüme tâbi olmasının da önünü açmıştır. 15.yüzyıla 
değin Hristiyan kilisesinin edebiyat üzerindeki etkisi bu dine men-
sup tüm gruplar için geçerli olduğu gibi kutsal şiir yazımını Ermeni 
kaynaklarında da benzer bir şekilde etkilemiştir. 16. ve 17. yüzyıllara 
gelindiğinde ise kilisenin etkisinde bir yumuşama olduğu fark edilir 
ki bunun en büyük örneği o döneme dek icra edilen klasik form-
daki şarakan5 denen türdeki ürünlerin gittikçe azalmasıdır (Haira-
petian, 1995, s.441). Bu süreçte bir eksen çağının etkisini Ermenice 
bağlamında da kabul etmek yanlış olmaz. 17. yüzyıl ile sekülerleşen 
anlatılar çoğunlukla şiir formunda kendilerine icraat alanı bulmuş-
tur ki Ermenice edebiyat da bundan nasibini almıştır. Toplumsal ve 

4 Eremya’nın bu metinleri kaleme alırken hangi dili kaynak alarak yazdığı net değildir. Nite-
kim, Ermeni edebiyatı bağlamında dolaşımda olan eserlere bakıldığında geç ortaçağ olarak 
adlandırılabilecek bir dönemde tarihî, dinî ve serüven anlatılarında çevirilerin yüksek oran-
da Fransızca yoluyla gerçekleştirildiği bilinir (Hairapetian, 1995, s.457). Bu konuda daha de-
taylı ve karşılaştırmalı bir inceleme gerekliliğini burada vurgulamakta fayda var. Avrupa’da 
Story of Paris and Vienna ve Alexander Romance  olarak birçok farklı dilde yüzyıllar boyunca 
kaleme alınmış hikâyelerin bir Osmanlı varyantını Eremya’nın oluşturmuş olduğu bilini-
yor ancak ne bu hikâyelerin dolaşımı hakkında ne de Eremya’nın Kitap Hikâye-i Cihangir-i 
İskender Zülkarneyn metni hakkında yeterince bilgiye ulaşılabilmekte. Hikâye-i Faris ve 
Vena ile ilgili sınırlı da olsa bir çalışmayı ise 17. yüzyıl Osmanlısında bir Romans Tercümesi: 
Hikâye-i Faris ve Vena ismiyle metnin transliterasyonu ile lisans bitirme tezi olarak ortaya 
koydum. 
5 “Şarakan” olarak ifade edilen bu tür kutsal anlatıların içinde yer aldığı şarkı türünün Er-
menice adı diye bilinir. Bunun dışında gazel formunun ve daha birçok Osmanlı formunun 
Ermeni edebiyatında da belki de Doğu edebiyatları adı altında genellemeye imkân verecek 
şekilde, gül, bülbül metaforlarını kullanması dikkat çekicidir. Bkz. Hairapetian, S.(1995), A 
History of Armenian Literature: From Ancient Times to the Nineteenth Century, New York: 
Caravan, s.357.
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kültürel dönüşümlerin bu çağda birçok devlette birbirleriyle paralel 
dönüşüyor oluşunun izlerini her birinde görmek mümkündür. 

Benzer özelliklerde eserlerin Avrupa edebiyatında da var oluşu 
Kömürciyan’ın tercüme yapacak kertede bu edebiyatın etkisini taşı-
yan edebî alanı içinde değinilmeyi hak eden bir başka husustur ki 
aynı özellikleri görmeyi imkânlı kılar. Alegorik anlatım odaklı bir 
çağın ardından gelişen yeni seküler ortamda ironik ve güldürü nite-
liği yükselen metinlerin Ermenice edebiyatta bu dönemde daha yay-
gın görülüyor oluşu bir rastlantı değildir (s.452). Ne var ki 17. yüzyıl 
entelektüeli, ana dili Ermenice olan Kömürciyan için yalnızca bes-
lendiği Ermenice edebiyatla sınırlı değildir. “15. ve 16. yüzyıllardan 
beri Batı dünyasının rotası modernite dediğimiz şeye doğru evrilir-
ken ‘birey’in ortaya çıktığı, (...)insanların cemaat ya da klan içinde 
erimektense kendilerini birey olarak idrak etmeye yöneldikleri, bu-
nunla birlikte mesela hatırat ve günce yazımının serpildiği” (Kafadar, 
2010, s.20) göz önünde bulundurulduğunda dönüşümlere daha ge-
niş ölçekten bakmak imkânlı olacaktır. 15.ve 16.yüzyıllarda başlayan 
kırılmaların 17. yüzyılda daha geniş bir alanda daha geniş biçimde 
yayılmış oluşuyla sanatın biçimsel değişimlere girişi gözlemlenir. Bu 
dönemi alegorik anlatıların yaygın olduğu daha katı kurallarla örül-
müş ortaçağ dönemlerinden ayırmak gerekir. Şehirleşmenin gittikçe 
yükseldiği, kamusal ve özel alanların ayrımlarında farklılaşmaların 
yaşandığı, ticaret ve para kazanma yollarının kolaylaştığı bir süreçte 
18.yüzyıl ve 19.yüzyıla değin gidecek olan büyük ölçekli toplumsal 
değişim göz ardı edilmeden kültürel bağlam değerlendirilmelidir. 
Artan’ın Aries’ten yaptığı alıntı göz önünde bulundurulduğunda “bi-
rinci olarak 15.yüzyıl sonrasında devletin rolünün sürekli olarak de-
ğişimi; ikinci olarak okuryazarlığın ve kitap yayının artışı (tek başına 
okuyabilmek ve fikir üretebilmek, ampirik bilgi edinebilmek); üçün-
cü olarak da 16 ve 17. yüzyıllardaki dinsel reformlar (içe dönük din-
darlık ama daha kolektif cemaatler, bireylerin vicdanlarıyla başbaşa 
kalışı)” (s.100) temelde Batı toplumunun tetikleyicilerine işaret eder 
ki ortaçağın şövalye romanlarındaki klasik yapı dahi artık Don Quijo-
te’deki gibi ironik bir başkaldırı karşısında eskisi gibi kalamayacaktır. 

 Korunaklı bir yaşam alanının gitgide azalışı, mahrem anlatım-
ların ön plana çıktığı, bununla birlikte alegorik dünyaların yerine 
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gerçek yaşama dayanan ve kaynaklarının günlük yaşantıya dayandı-
rılmaya başlandığı 17. yüzyıl sanatında Kömürciyan’ın yaşadığı Os-
manlı da benzer değişiklikler geçirmiştir. Müslüman ve gayrimüslim 
yazarların kendilerinden bahsettikleri ve yerel olaylara yer verdikleri 
yeni edebî ürünleri, yazarların öncesinde kendilerini ve toplumları-
nı eserlerde geriye çekmelerine imkân tanıyan bir başka dünyanın 
ardından ortaya çıkmaz artık (Artan, 2011, s.380). Bireysel üslubun 
kendini hissettirdiği bu süreçte günlük yazan, seyahatnamelerle şe-
hir anlatılarını parlatan 17. yüzyıl yazarlarının var olan belirli bir 
kültürel dönüşümün parçaları oldukları görülür 6. “Devrin toplum-
sal ifadesi olarak, topyekün bir tarihi kaynak olarak incelediğimizde, 
belirli bir toplumsal gerçeklik ve gerçekçilikten söz edebilmek müm-
kün olmaktadır” (Artan, 1993, s.92). Dahası bu tip etkiler Osmanlı 
bağlamında halk edebiyatından klasik edebî ürünlere değin geniş bir 
skalada gözlemlenir: 

O dönemin toplumsal yaşamı, haksızlık ve düzensizlikler, kişisel ve 
resmi ilişkiler içinde halkın gerçek tavrını, toplumsal bir gerçekçili-
ği, belirgin bir gerçekçilikle yansıtmaktadır. Dolayısıyla olaylar artık 
(halk hikâyelerinde olduğu gibi) yalnızca ahlakî ders verici değil, bu-
ruk da olsa oldukça gülünç ve düşündürücüdür. Bir anlamda, seçilen 
konular alaycı tavırlı bir eleştiriyle toplumsal hoşgörünün öğütlenme-
sini/ örgütlenmesini amaçlamaktadır. (s.93).   

Osmanlı edebiyatında görülen bu dönüşümlere bu yüzyılda 
rastlanması bir tesadüf değildir. Bilhassa anlatısal düzlemde dönü-
şüm gösteren ve bu dönüşümlerin tahkiye özelinde başkalaşması-
nı esas almak daha kuvvetli bir argümanı beraberinde getirecektir. 
Mazmunlarla kurulu bir anlam dünyası içinde lirik nitelikli gazel 
formundan ziyade mesnevi gibi tahkiyeye dayanan ve uzunluğu ol-
dukça fazla bir anlatıda kırılmaları gözlemlemek daha mümkün ola-
caktır. Kullanıla kullanıla seyrelmiş incelmiş ve dallanıp budaklan-
mış bir anlatı geleneğinin içinde özellikle mesnevi türünün odağında 

6 Bu noktada Kafadar’ın yeniçeri, tüccar, derviş ve hatun odağında incelediği 16. ve 17. 
yüzyıl kişileri o dönem için birer numune olmaktan çok kendileri gibi birçoğunun var olabi-
leceğine işaret edebilen bir tavırla kayıtlara geçmiş ve dönüşümlerin üzerlerinden okunma-
sını olanaklı kılan “karakter”lerdir.
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geçirilen dönüşümler edebiyattan başka birçok kişisel ve literatürsel 
dönüşümün de temsilcidir. Özellikle aşk anlatısının hâkim olduğu 
mesneviler “XV.yüzyılda birkaç eserle başlayıp XVI.yüzyılda en üst 
noktaya ulaşmış, XVII.yüzyıldan itibaren giderek azalmış” olarak 
yorumlanmaktadır (Ünver, 1986, s.461). Bu dönüşümün bireysellik 
ile ilişkisi üzerine düşünmek en temelde farklılaşmanın sebebini an-
lamak adına faydalı bir sorgulama olacaktır. Nitekim, 16.yüzyıldan 
sonra özellikle aşk konulu mesnevilerde kadının ön plana çıkması, 
ilişkilerin daha detaylı biçimde ele alınması ve en önemlisi de her 
kahramanın kendi fikir ve hislerini aktarımının daha çok kuvvet-
lenmesi bireysel bir tutumun diğer örnekleridir (Kuru, 2016, s.572). 
Yusuf ile Züleyha, Leyla ile Mecnun gibi klasik dokudaki hikâyelerin 
her ele alan şairin kaleminde görülen “resimde gördüğü kıza tutulan 
delikanlıların kızı bulmak için çıktıkları yolculuklar, aşktan yatağa 
düşme, ölümle sonuçlanan umutsuz aşk yerine eğlence, gizli ka-
dın-erkek ilişkisi, eşcinsellik, paranın ve çıkar gözetmenin duygusal 
ilişkileri yozlaştırıcı niteliği, kavga, gizlenme, dalkavukluk, kötü ar-
kadaşlar edinme, suç işleme, öç duygusu, tövbe etme temaları”nın 
(Ünver, 1986, s.463) işleniyor oluşu bu değişimin temel temsilidir. 
Özellikle bu dönemde eser vermiş olan Kömürciyan’ın tüm bu çizil-
meye çalışılan eksen içindeki yerini tespit etmeye çalışırken bireysel-
liğin arttığını örnekleyen bir günlük ele almış olması, manzum bir 
Osmanlı tarihi kaleme alışı, şehir anlatısına odaklandığını kanıtla-
yan İstanbul tarihi ve yangınlar tarihi ürünleriyle tam bir 17. yüzyıl 
entelektüeli olduğunu ifade etmek yanlış olmaz. Kaleme aldığı bu 
türlerdeki eserlerin yanında Yahudi Gelini, bir aşk anlatısını bambaş-
ka şekillerde yoğurmuş, hem içinde yaşadığı Osmanlı edebî geleneği 
hem de kendisine tesir edebilecek Ermenice ve Batı kültürlerindeki 
klasik anlatılardaki kalıpların kırılışını örnekleyebilecek bir metin 
olarak dikkat çekicidir. Bir etkileşimin ve dönüşümün örneği olarak 
okunabilecek bu esere eleştirel bir gözle yaklaşırken sahip olduğu 
özellikler çerçevesinde pozisyonunu belirlemek tüm bu 17. yüzyıl 
aksını anlamak açısından önemli noktalara işaret edecektir. 
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Bir Amalgam Olarak Yahudi Gelini 
Eremya Çelebi’nin eserlerini birçok etkileşimin altında yazıyor 

oluşu onun metinlerde kültürlerin birbirine geçtiği ve kaynaştığı 
bir amalgamın varlığını andırır. Birçok kültürden beslenerek kendi 
eserlerini icra eden Eremya Çelebi’nin 17. yüzyıl transformasyon-
ları göz önünde bulundurulduğunda tahkiye içerikli müstakil üç 
tercümesinde romans, Ermeni şiirleri ve Osmanlı mesnevi kültürü-
ne dair özelliklerinin var olduğu kanaatindeyim. Bu başlık altında 
özellikle Osmanlı mesnevi kültürüne Yahudi Gelini’nin mesafesini 
tespit etmeye çalışırken bahsettiğim diğer iki kültürü de göz önünde 
bulundurduğum unutulmasın. Osmanlı şiirinin üretiminde yer alan 
hamilik sisteminin Eremya Çelebi için de geçerli sayılabiliyor oluşu 
meseleye bu icraatin ortaya çıkışına dair sorularla yaklaşmayı olum-
lu kılar. Eremya Çelebi’nin hamisi olan Abro Çelebi’yle arasındaki 
ilişkiler henüz tam olarak bilinmese de kendisine sunduğu methi-
yeler vardır ve bunlar 17. yüzyıl Osmanlı İstanbul’unda yaşayan bir 
çelebinin elinden çıktığı aşikâr metinlerdir. Abro Çelebi7 ile arasında 
bir himaye ilişkisinin varlığı patronajın birçok kültürde var oluşuyla 
koşut okunabilir ancak bu metinlerin ihtiva ettiği Osmanlı karakte-
ri Eremya Çelebi hakkında da çok şey söylemektedir. “Patron için 
şöhretini ve mevkiini yüceltmek, kul için hayatta kalmak, ilerlemek 
için bu bağlılık esastı. Bu patrimonyal prensip, patron-kul ilişki-
si, Osmanlı devletinin temel yapı ve menşeinde görülür” (İnalcık, 
2003, s.16). Abro Çelebi gibi dönemin sadrazamıyla yakın ilişkileri 
olduğu bilinen bir şahsiyetin mevkiinin yüceltilmesine hem kendi 
cemaati hem de Osmanlı ileri gelenleri içinde bir ihtiyaç duyduğunu 
söylemek yanlış olmaz. Abro Çelebi’ye akrostiş kullanarak beyitler 
biçiminde düzdüğü methiyede Eremya’nın ona “sultanım” ifade-
siyle hitap edişi, telmihlere başvuruşu, Allah’a hamisi için niyazı ve 
kendisi için dua talep etmesi önemlidir; övgü odaklı metinlerin Os-
manlı düzleminde tanrı-sultan-sevgili üçgenindeki icrası göz önün-

7 Abro Çelebi’nin Osmanlı entelektüel camiası içinde ne kadar etkili bir karakter olduğuna 
kanıt olarak belki de mezar taşına bir beyit yazdırmış olması gösterilebilir: 
“Belirğadlı koca Abro Çelebinindir bu mezar
 Görince hâk ile yeksan işdir ruzigâr” (Pamukciyan, 2003c  s.2).



97

Eremya Çelebi Kömürciyan’ın Yahudi Gelini’ni 17. Yüzyıl Edebiyatlarında 
Konumlandırmaya Çalışmak

monograf 2016/6

de bulundurulduğunda Kömürciyan’ın bu düzlemden yazdığı ve bu 
literatüre hâkim olduğu kanısına varılabilir8. Ayrıca Kömürciyan’ın 
hamisi Abro Çelebi dışında Murat Çelebi, Krikor Çelebi, Mardiros 
Papazade gibi şahsiyetlere de methiyeler ve kendi deyimiyle de “ka-
saidler” düzdüğü görülür. Bu şiirler hamilik minvalinde el değiştir-
miş olabileceği ya da birçok hamisinin olabileceği fikrini akla getirir 
ki ancak bahsettiği şahsiyetlerin ince bir araştırması sonucunda bu 
mesele netleştirilebilir. Kaside formunun genellikle hamilik ile para-
lel okunuyor olmasının yanında mesnevilerin de hamilere sunuldu-
ğu bilinmektedir (Kuru, 2016, s.566) . Bu noktada bir hamilik kuru-
mu içinde eserlerini icra eden Eremya Çelebi’nin tıpkı mesnevi gibi 
tahkiyeye dayanan ve manzum biçimde kaleme alınan Yahudi Gelini 
eserini bir hamiye sunup sunmadığı bilinmemektedir. 

Bu yazıda temel alınan metin neşri New York Halk Kütüp-
hanesi ve Yerevan kayıtları karşılaştırmalı olarak Andreas Tietze 
ve Avedis K. Sanjian tarafından 1989 yılında kaleme alınan şekli 
üzerinden tartışmaya açılmaktadır. Metin 1032 satırdan oluşur ve 
dörtlük formuna göre kafiyelenmiştir. Bu bakımdan mesnevinin 
beyitlerle örülü yapısıyla benzerlik taşımaz ancak romans ve Erme-
ni şiirlerinde alışkın olunan bir biçimi takip eder. New York Halk 
Kütüphanesi’nde kayda alınması kolaylaştırılsın diye Yahudi Gelini 
ismiyle kaydedilmiş bu eserin Ermenice bir üst başlık ile eserin adını 
ve gerçeklik atfedilen metin kahramanı din değiştiren Mrkada’ya du-
asıyla başladığı görülür :“Vasn ekmekji arnavud Dimoyi umemn, or 
sireats zaghjik mi hreyi Mrkada anun ev surb khorhrdov karoze nma 
zKristos ev aghjikn khostana ertal end nma ur ev kamitsi manukn” 
(alıntılayan Tietze, 1981, s.39). (Bakire Yahudi Mrkada’nın-İsa onu 
kutsasın ve bakirenin gençliğini ona bağışlasın- aşkına düşen Ar-
navud ekmekçi Dimo’nun hikâyesi)9. Klasik anlatıların birçoğunda 
aşina olunduğu üzere metinlerde bu tip dinî ibarelere yer verilir. Şi-
irin başlıkları konuyu takip etmeyi imkânlı kılan bir nitelik taşır. Bu 

8 Kömürciyan’ın Pamukciyan tarafından 4 methiyesinin transliterasyonu Ermeni Harfli 
Türkçe Metinler kitabının 234-5 sayfalarında mevcuttur ancak daha fazla sayıda şiirinin bu-
lunduğu ve bunların yazarın Ruznamesinde mevcut olduğu bilinmektedir, bu araştırmayı 
tamamlamak için Pamukciyan’ın ömrü yetmemiştir. (Pamukciyan, 2002, s.233.)
9 İngilizceden çeviri bana ait.
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anlamda Doğu ve Batı geleneklerindeki tahkiyeye dayalı şiirlerle ko-
şutluk içerisindedir. Eserin böyle bir ana başlıkla ortaya konuşu ise 
Hristiyan dinî anlatılarında sıkça görülen bir forma işaret eder ancak 
benzer bir formun Osmanlı mesnevi başlıklarında da var olduğu göz 
ardı edilmemelidir10. Bu başlıkların Ermenice kaleme alınmış olması 
ise Türkçe mesnevilerde sıkça karşılaşılan Arapça ve Farsça başlık 
tercihleriyle (Ünver, 1986, s.457) paraleldir. 

Eremya’nın metninin özelliklerine bakıldığında Yunanca’dan 
tercüme olarak sınıflandırılıyor oluşu günümüz çeviri mantığıyla dü-
şünüldüğünde aynı şeyi ifade etmez. Ancak 17. yüzyılda birçok eserin 
tercüme sırasında yeni nitelikler kazanacak şekilde revize edildiği de 
unutulmamalıdır. Nitekim Osmanlı edebiyatı bağlamından bakıl-
dığında tercüme “kaynak metne bir ölçüde bağlı kalarak ama aynı 
zamanda terceme edenin kişisel görüşlerine ya da başka kaynaklara 
dayanarak genişletilmesini, ya da eksiltilerek üretilmesini, bir başka 
deyişle bir yeniden yazım geleneğini kapsıyordu” (Paker, 2014, s.42). 
Bu bağlamda Kömürciyan’ın eseri Osmanlı tercüme geleneğine ol-
dukça yakın bir muhteva teşkil eder. Eremya Çelebi tarafından 16 
başlıkla bölümlenmiş eserin tercüme olunduğu Yunanca edisyonu 
810 satırlık bir ana giriş sayfasının devamında 3 başlıkla ayrılmış 3 
bölümle kaleme alındığı bilinen 1668 yılında Venedik’te basılmış 
olan esere dayanır (Tietze, 1981, s. 39). Orijinal metnin Yunanca bir 
esere dayanıyor olması, Eremya’nın bu metni hem Ermenice hem 
de Türkçe kaleme alırken tercümeyi kendine özgü bir biçimde ge-
nişletmesini Osmanlı bir tavırla olanaklı kılmıştır. 810 satırlık met-
ni Ermenice kaleme alırken 560 satırı yeterli gören Kömürciyan’ın 
Türkçe metinde 1032 satıra yer verişi Eremya’nın kişiliğini şiirin ya-
pılanmasında görmeyi mümkün kılar. Ünver’in aşk mesnevilerine 
dair çizdiği şema örnek alınacak olursa Yahudi Gelini’nin Yunanca 
aslının aşağı yukarı aynı formda kaleme alındığı bunun yanında bu 
kısımların Kömürciyan’ın şiirinde daha kısa da olsa aynı akış içinde 

10 Mesnevilerin ayrıca giriş kısmı olarak nitelendirilen bölümlere ayrılmış dua ve dinî lite-
ratürün açımlandığı kısımların varlığı klasik edebiyatta uzunca bir geleneğin ifadesidir. Bes-
mele, Tevhid, Münacat, Na’t gibi bölümlerin sıklıkla her mesnevide var oluşu giriş kısmının 
belirli bir form içinde kullanıldığının göstergesidir. Ayrıca bkz. Kartal, A.(2001), “Türkçe 
Mesnevilerin Tertip Özellikleri”, Bilig 19:69-117.
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aynı iskeletin varlığı görülür: “Kahramanların aşık olması, sevgiliye 
ulaşmak için çıkılan yolculuk, sevgililerin buluşmaları ve ayrı düş-
meleri, kavuşmayı engelleyen olaylar, savaş, mutluluklarını kutlama, 
son” (Ünver, 1986, s.451-2-3). Yapıda benzerliğin yanında üretim 
aksı da benzerdir.Tıpkı Eremya’nın Ermenice-Yunanca-Türkçe ak-
sında yaptığı gibi Osmanlı coğrafyasında birçok metin yıllar boyu 
Farsça ya da Arapça var olan bir mesnevinin Türkçe yeniden kaleme 
alınışı şeklinde çeşitli örneklerde uzamış ya da kısalmış, bireysel ya-
pılandırmaları bünyesinde barındırmıştır. 

Bu tercümeye dair Tietze ve Sanjian’ın düştüğü notlar ise ol-
dukça ilginçtir. Metin orijinali ile arasında tercümeye dayalı konu 
farklılıkları da barındırmaktadır. Metnin Yunanca orijinali Yahudi 
ve Hristiyan iki gencin zorluklara göğüs gerek ve sonunda mutlu 
sona ulaşan aşkını konu edinen bir anlatı iken Eremya’nın kaleme 
aldığı Türkçe varyantta anlatıya Mrkada’nın annesi bir karakter ola-
rak eklemlenmiş ve bu karakter üzerinden dönemin önemli siyasî ve 
dinî olaylarından biri Sabetay Sevi meselesi ironik bir biçimde konu-
ya dâhil edilmiştir. Yunanca metin iki âşığın birbirine kavuşmasıyla 
sonlanırken Türkçe metnin asıl bu noktadan sonra genişler ve şiirin 
büyük bir kısmının Mrkada’nın annesinin bulunduğu bölümlerden 
oluşur. Romans ve klasik mesnevi formunda sıkça görüldüğü gibi 
iki âşığın birtakım engeller sonucunda bir araya gelemediği an-
cak olayın kavuşmaları ya da kavuşamamaları şeklinde bir sonuca 
bağlandığı yapının aksine Yahudi gelin hikâyesinin gerçek hayatta 
ve İstanbul düzleminde ilerliyor oluşu (Tietze, 1981, s.41)  onu bu 
noktada 17. yüzyıl kırılmalarının odağına taşır. Günlük anlatılar, 
toplumsal meseleler Eremya’nın şiirinin temel konusu olmuştur ve 
bu şiir 17. yüzyıl anlatılarında görülen, daha çok günlük olayların şi-
ire sızdığı, kemikleşmiş ve sürekli yeniden kaleme alınmış -Yusuf ile 
Züleyha gibi- konuların artık popülaritesini yitirdiği bir dönemde, 
farklı bir tutumun ürünü olduğunu yansıtır. Üstüne üstlük işin içine 
o dönemde yaşanmış bir yalancı Mesih meselesini Eremya’nın şiiri-
ne konu ediyor oluşuyla metin, 17. yüzyılın ahlakî bozulmaları öne 
çıkarıp eleştiren ve bunu yaparken ironiyi kendine bir araç haline 
getirebilen esnek yapısıyla da örtüşür. 17. yüzyılda Osmanlı toprakla-
rında Müslüman ve Hristiyan cemaatlerini ayağa kaldıracak biçim-
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de Yahudi bir kişinin Mesih iddiasıyla ortaya çıkışı hem siyasi hem 
de toplumsal birçok meseleyi beraberinde getirmiş, Eremya Çelebi 
dönemin tanığı olaraksa bu meseleyi şiirine kurduğu olay örgüsü 
dâhilinde arada kendi sesini duyurarak yedirmiştir (s.44-5). Olay 
örgüsüne dikkat edildiğinde temel çerçeve şu şekildedir:

Dimo’nun Mrkada’ya aşkını ilan edişi, ardından din farklılı-
ğı sebebiyle âşıkların bir araya gelememesi, sonrasında Dimo’nun 
türlü çareler düşünerek abisine başvurması, abisinin verdiği akılla 
Mrkada’nın Hristiyan olması için ikna edilmesi ve din değiştirmesi 
için İstanbul’dan kaçmaları, ardından Mrkada’nın annesinin kızının 
yokluğunun farkına varıp din değiştireceğini öğrenerek Edirne’ye 
gelip Osmanlı ileri gelenlerinden yardım istemesi, yardım çağrıları-
nın sonuç vermemesi ve annesinin sonunda ölmesi. Metin, barındır-
dığı aşk hikâyesi sebebiyle lirik bir yapıya işaret edecekken Kömür-
ciyan ironik ve toplumsal meseleleri odağına alan bir anlatıyı tercih 
etmiş ve bu şiirin Sabetay Sevi meselesini diğer Ermenice şiirlerinde 
kaleme aldığı gibi gündeme getirmiştir.

Başlıklar altında incelenen kimi bölümlerde anlatımın gücünü 
etkileyecek yahut anlatılan olayla uyum sağlayacak bir kurgu içeri-
sinde metnin başka metin-içi formlara dönüştüğü görülür. Sevgilile-
rin mektuplaşması mesnevi ve romans geleneğinde sıkça görülen bir 
motifken ayrı bir lirizm içerecek biçimde anlatının mektup formuna 
dönüşerek yazılması burada dışarıdan bir başka biçimle müdaha-
lenin etkisini içerir.11 Mesnevi formunda bu başka unsurların 17. 
yüzyılla birlikte metne daha çok dâhil edilmelerinde şairlerin lirik 
tonu değiştirme gibi kimi kaygıları vardır ki özellikle gazel formu 
birçok mesnevide bu kaygılardan ötürü yaygınlık kazanmıştır (Dan-
koff, 1984,  s.9). Mesnevilerde kendi muhtevalarının dışındaki form-
ların (terci-i bend, rubai, tardiye, kıt’a gibi) metnin içine yedirilişi 
Andrews’a göre “gazeller mesnevilerde en yüksek duygusal gerilim 

11 Mesnevi içinde mektup formunun kullanılması tıpkı gazel formunun kullanılması gibi 
bir işleve işaret eder. “Mesnevilerde bulunan mektup bölümleri yazıldığı dönemin mektup-
laşma geleneğine ait bilgiler, inançlar ve çeşitli halk kültürü öğeleri konusunda bilgi verme-
leri açısından ayrıca değerlendirilmeleri gereken bölümlerdir. Bu bölümlerde kullanılan dil 
ve üslup da bilinen mektup dili ve üslubuna benzer nitelikler taşıması ve mesnevilerin diğer 
bölümlerinden farklı anlatım özelliklerine sahip olması dolayısıyla ilgi çekicidir” Batislam, 
H.D., (2002), “Mesnevilerde Mektup Tarzı Anlatım”, İlmi Araştırmalar 13, s.18.
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noktalarına” yerleştirilmiştir ve lirik patlamaları başkalaşan biçim 
içinde yeni bir dramatik işlevle kullanılır (s.139). Bunların fark edi-
lişi kimi zaman bir başlık kimi zamansa kafiye ve mısra düzenindeki 
farklılıklarla gözlemlenir. “Pek azı mesnevi veznine uyar, çoğunun 
vezni mesnevide kullanılan vezinden farklıdır” (Ünver, 1986, s.437). 
Eremya Çelebi’nin metninin mesnevi gibi beyit değil kıtalar biçi-
minde yazılıp kafiyelendiğini yeniden zikretmek gerekirse, mektup 
formu içinde Dimo’nun karşılaştıkları engelin karşısından abisin-
den yardım almak amacıyla, yahut tıpkı gazel gibi başka bir işlev-
le Mrkada’nın annesinin kızının kaçırılıp din değiştirmesi üzerine 
söylediği şiirler şekilsel bakımdan metnin içinde farklılık gösterir. 
Bu tip bölümlerde lirik tonun bir yükselme yaşadığı, tıpkı mesnevi-
lerdeki işlevlerinde olduğu gibi formun değiştirdiği bu bölümlerin 
işlevsel bir amaçla kullanıldığı söylenebilir.

İlk kısmında olayın metnin 10’lu hece ölçüsü içinde kendi için-
de kafiyelenen dörtlüklerden oluştuğu görülür:

İsdambulde bir Chfud kızi
Fener kurbinde idi evleri
Kapuden tashre ki denur Yali
Vatanleri ol kadim ezeli (s.1)12

Bir iki dörtlükle anlatılan ve çabucak din değiştirme mevzuna 
gelinen şiirde Mrkada din değiştirinceye dek ciddi biçimde Hristi-
yanlık övgüsü yer alır ki metne yedirilmiş bu kısımlar mesnevilerin 
giriş bölümlerindeki dinî içerikli başlıkları anımsatır. Özellikle bu 
kısımda metnin kafiyelenişi kendi içinde değil, artık bu konu bitin-
ceye dek her dörtlüğün son mısraının bir önceki ve sonrakiyle ka-
fiyelenişi şeklinde 10 dörtlük içinde gerçekleşir. Bölümler içi özerk 
kafiyelenme metinde, mesnevi içine yerleştirilen gazelin ya da mek-
tubun kendi içinde kafiyelenişi ile benzer bir özellikte yer almıştır. 

12 Tietze’nin 73-158. sayfalar arasında numaralandırdığı sayılar metin alıntıları için kulla-
nılacaktır. Şunu belirtmekte fayda var, transliterasyonu yapılmış olan metnin orijinalini gör-
mediğim için Tietze’nin yaptığını aynen İngilizce harf kullanımıyla alıntıladım. Bu durumda 
ş yerine sh, c yerine j, ç yerine ch vb. kullanımlarla karşılaşıldığını eklemeliyim.
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Başlıklar arasında yer alan bölümlerde yapılan bu değişikliklere ba-
kıldığında, ilk başlığın bittiği bölümde yeniden kendi içinde kafiye-
lenen iki dörtlük ile bir sonraki başlığa geçiş aşaması yaratılmıştır. 
Tüm bunlar arasında hece ölçüsünün 10’dan 8’e düştüğü görülür. Şe-
kilsel bu değişimin yanında söylem de değişir. Abisinden gelen mek-
tubun yer aldığı kısımda lirik tonun arttığı gözlemlenir ki bunu aile 
özlemi bağlamında Dimo’nun abisi ortaya koyar. Diğer bütün lirik 
unsurların hat safhaya çıktığı kısımlarda, kendi içinde kafiyelenen 
bu dörtlüklerde tonun ve söylemin devamlı değiştiği ve bunu yapar-
ken Kömürciyan’ın estetik bir kaygı güttüğünün izleri sürülebilir. Bu 
kasıtlı tavrın Osmanlı klasik geleneğiyle olan benzerliği ise dikkate 
şayandır. 

Yadler gelırler ulfet iderler
Sen juda dushub bunja zemanler
Gyonlumuz teshne didarın uzler
Hosh sitem degil sen insaf eyle (s.24)

dediği dörtlükle metnin sonlanan bu kısmından sonra metnin akı-
şı Dimo’nun gönderdiği mektupla abisine evlilik durumunu açması 
meselesiyle sürdürülür. Ancak arada anlatı unsurunu ayırmak adına 
şairin eklediği 2 dörtlükten oluşan bir başlık ana hikâye akışını dış-
ta bir çerçeve çizerek seyreder. Abisine mektubunda Dimo’nun lirik 
coşkuyu arttıran bir söyleyişte aşkından söz ettiği ve kafiye düzeni-
nin yeniden değiştiği gözlenir:

Deli gyonlumız eshki merdane
Mayil olubdır bir Zhit kızıne
Kaflet dilbendem onın damıne
Mubtelayi ghark sevdalarile (s.36) 

Bu mektup üzerine Dimo’nun bir mektup daha gönderdiği gö-
rülür ki bu başlığın kendine has, her dörtlüğün sonunda “Agham 
sen yar pasham sen yar” cümlesiyle nakarat görevi teşkil eden bir 
yapısı vardır. Lirik tonu sağlamak adına bu nakarat işlevli kısımları 
kullanılmasının yanında Eremya Çelebi’nin sevgili/güzel tasvirinin 
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de klasik Osmanlı şiirindeki servi boylu, inci dişli, lal dudaklı, gamze 
bakışlı sevgili tasviriyle paralellik gösterdiğini görmek mümkündür:

Ah lebleridir gevherbar 
Kan döküji gülnar didar
Okun atar yayın saklar
Agham sen yar pasham sen yar (s.46)

Al u fendidir ishvebaz
Gyah mutidır gyah oghratmaz
Chemenzarde bir servinaz
Agham sen yar pasham sen yar (s.47)

Metnin ilerleyen kısımlarında bu kez “dostum” redifli bir bö-
lüm gelir ki bu bölümde kahramanların evlilikleri ve kavuşmaları 
temsil edilmiştir. Mazmunlara ve telmihlere yer verilen bu bölüm-
de Kömürciyan’ın edebî kaygılarının hat safhaya çıktığını düşün-
mek yersiz olmaz.  Gülşenler, misk-i amberler, sim bedenlerden 
söz eden Eremya’nın Hz. İsa’ya methiye düzdüğü birkaç dörtlük 
bu bölümde yer alır. Yine kilisenin yedi kutsal yeminine üstü ka-
palı biçimde değinişi, devamında Hristiyanlığı öven bir başlığın al-
tında dinî güzellemelere gidişi ve bu noktada coşku yaratacak bir 
lirizmi tercih ettiği görülür. Âşıkların kaçacağı bölümün gelişi ile 
artık ikisine dair anlatımların son bulduğu görülür ve bu noktada 
Eremya Çelebi’nin Mrkada’nın annesini olay örgüsüne dâhil ederek 
ironik bir ton verdiği 6 bölüm başlar. Bu kısımda özellikle “arzu-
hal” isimlendirilmesine yer verilmesi ilginçtir. Arz-ı haller, mesne-
vi geleneğinde karakterlerin kendi bireysel seslerinin duyulmasına 
adeta yazar tarafından müsaade edilmiş bölümlerdir ve burada da 
Mrkada’nın annesi bireysel sesi duyulması beklenen kahramandır. 
“Özellikle kişilerin kendi durumlarını anlattıkları örneklerinin ger-
çek hayatla” (Batislam, 2010, s.821) ilgili bilgiler içermesi mesnevi 
geleneğinde yaygın biçimde arz-ı hal ve hasb-ı hallerde yer almıştır 
ve Kömürciyan’ın bu başlık altında din dışı evlilik meselesini vur-
guladığı görülür: Bireysel ton burada şikâyet içeriklidir. Daha ken-
dine dönen bir anlatımdan dışa doğru açılan, bir kadının kamusal 
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alan içinde bostancılar, subaşılarla didişmelerinin konu edildiği bu 
bölümlerde 17. yüzyıl anlatısının gerçekçi muhteva kazanan, şeh-
rin sokaklarına inen, toplumsal anlamda yanlış bulunan ya da il-
ginç olan olayları konu edinen bir minvalde örneklendiğini görmek 
mümkündür. Dil ve söylemde biçimsel değiş tokuşlar tıpkı önceki 
bölümlerdeki gibi sürer. Ne var ki Kaymakam Paşa’ya çıktıktan son-
ra arzuhalini sunan kadının melodramik söylemi ve tasvir edilişi 
oldukça dikkat çekicidir. Bu bölümde annesinin dışında Yahudi bir 
grubun Türk topraklarında yaşadıkları sıkıntılara dair kendi arzu-
hallerini veriyor olmaları da yine lirik bir patlamanın toplumsal 
izlekteki yansımasıdır. Yahudilerin kendilerini rezil ettiklerini ima 
eden bir tondan Geldi Geldi diyerek Sabetay Sevi’ye işaret etmekte-
dir Kömürciyan:

Bu havadis ki izhar olunub 
Bu shehrisdanın khalki ishidub
Chifud kavmıni mezeye alub
Unudub bu dem Geldi Geldiyi (s.132)  

Bir grup Rum’un bu meseleyi duyması üzerine bir başka bölümü 
başlatan Kömürciyan’ın yine lirik bir havayı aynı rediflerle tamamla-
dığı ancak ironik tonu ise anlatıdaki kişiler ağzından ağır ithamlarla 
sürdürdüğü görülür. Cadı yakıştırması yaptıkları Mrkada’nın an-
nesine karşı adeta bir nefret söylemi geliştiren Rumların dörtlükler 
boyunca aslında annesinin gölgesinde Yahudilere en çok da Sabetay 
Sevi’ye tepki gösterdikleri görülür:

Bu Geldinin vakisıni
Ashub dakhi dastan oldi
Kızın eglenjemiz oldi
Unut kirli kera jadı (s.152) 

Kızın Dimonın koynunde
Murad uzre zefklerınde 
Sen pashaler kapusunde 
Var otur hey mühmel jadi (s.153)
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Bu kısımda özellikle daha önce bahsetmiş olduğum klasik an-
latıların olay akışlarında görülen eğlence kısmının temsil edildiği de 
söylenebilir ki Mrkada’nın annesine karşı nispet dolu bir tutumla 
kızının bulunduğu duruma dair zevk ü sefa sahneleri çizilir. Anne-
sinin “trajik” olarak nitelenen kendini paraladığı bölümde mısra sa-
yısında değişikilik olur; beşliklerden oluşan bu bölümde adeta ağıt 
yakan bir anne görülür. 

Kimdır ki yavrusın Gharib bıraghe
Ghurbetile ghurbetlıge iture
Evinden chıkarub yabane ate
Sizde yakdınız ah elden ziyade
Sokhunlerile Sokhunlerile (s.176)

Bu bölüm içinde yine lirizmin doruğa çıktığı ve telmihlere baş-
vurulduğu görülür. Eser boyunca Eremya Çelebi’nin Jeremia pey-
gambere telmihte bulunuşu kendi adının da aynı olmasından dolayı 
kimi zaman tevriyelere de başvurduğu bir örnektir. Bir sonraki bö-
lümde, tıpkı ona yapılan nefret söylemi gibi kendisinin de Arnavut-
lara dair benzer bir dile başvurduğu görülür ki bu bölümde de zul-
meden Timur, Tituş, Freng ve Asur krallarından firavuna, Ferhad’a 
dek birçok benzetme Dimo’nun zulmüyle özdeşleştirilir, bu yapılır-
ken de telmih sanatı icra edilmiş olur. 

Sonunda Edirne’ye ulaşıp Kara Mustafa Paşa’nın huzuruna çı-
kıp bir çare isteyen annenin kızın kaçırılması mevzusunu ispat et-
mesinin istenmesi, bunun mümkün olamayışının üzerine annenin 
bu müracatının boş olması Sevi’nin olayına yine bir göndermede 
bulunur, Edirne’de yargılanan ve Mesihliğini ispat etmesi istenen 
Sevi’nin bu olayın altından kalkamaması üzerine artık misyonerlik 
faaliyetlerinin bittiği bir pozisyonda yazar tarafından annenin de 
susturulmuş oluşu anlamlıdır. Şiirin sonlarında yer alan aşağıdaki 
beyitler ise Eremya Çelebi’nin bu meseleyi niçin metne dâhil ettiğini 
açığa çıkaracak niteliktedir:

Jemi ishinden mesrur oldiler
Ve ummeti Isa ruhi buldiler
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Kizb Mehdinin intikamın aldıler
Zafer bulub kavm Arnavud divane (s.248)

Konan gyochen bu dünyevi divane
Her kes bir eglenje ile divane
Tahriki sevdanın joshub divane
Egler bu İrimya gyonlun divane (s.253)

Eğlence amacıyla bu şiiri yazdığını söyleyen Eremya Çelebi’nin 
metin boyunca özellikle annenin şiire girişiyle ulaştırdığı güldürü-
cü/alaycı ton, 17. yüzyıl zihniyetinde toplumsal olaylara kimi zaman 
aşırı melodramatik hüviyet kazandırılarak yaratılan bir hicvin örne-
ğidir. 

Sonuç
Eremya Çelebi Kömürciyan’ın neşredilmiş nadir eserlerinden 

olan Yahudi Gelini üzerinden bir 17. yüzyıl edebiyat ağını yazarın 
entelektüel duruşunu ve eserinin bu bağlamdaki yerini tespit etmek 
amacıyla Osmanlı, Ermenice edebiyat ve Avrupa romans kültürü 
üçgeninden Osmanlı klasik mesnevi geleneğine yakınlığı nokta-
sında ortaya koymaya çalıştım. Osmanlı imparatorluğunda çelebi 
unvanını almış bu Ermeni entelektüelinin beslendiği ağlara dikkat 
çekmeye çalışırken aslında satır aralarında Eremya’nın zihnini şe-
killendiren ve kendi üslubunun oluşumuna katkı sağlayan noktaları 
işaret etmeye gayret ettim. Kömürciyan’ın Ermeni cemaati içindeki 
dinî görevinden kaynaklı pozisyonu, hamisi olan Abro Çelebi vası-
tasıyla dâhil olabildiği Osmanlı ileri gelenleri ilişkilerinin etkisinde 
tercüme geleneğinde hem Ermenice hem de Türkçe’ye çevirilerinin 
bulunuşuyla ayrı bir konuma işaret eder. Bu bağlamda eline geçebi-
len ve dolaşımda bulunan 17. yüzyıl Ermenice edebiyat, o dönemde 
bozulmaya başlamış romans ve kırılmalar yaşanan Osmanlı mes-
nevi geleneğine referans verilebilecek noktaları Yahudi Gelini eseri 
odağında okumaya çalıştım. Özellikle gerçekçi anlatıların alegorik 
dünyaları yıkmaya başladığı, klasikleşmiş anlatı sıralamalarının dı-
şına çıkılarak toplumsal alanda sivrilen meselelerin metinlere konu 
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olabildiği, bunlar gerçekleşirken hiciv ve ironinin gittikçe yükseldiği 
bir edebiyatlar kanonunda Eremya Çelebi’nin Yahudi Gelini eseri bu 
kırılmaların örnekleyicisi olacak nitelikler taşımaktadır. Metnin an-
latı yapısında bir aşk hikâyesini konu alışının yanında tercümesinin 
yapıldığı esere anne kahramanını ve onla bağlantılı olarak Yahudi, 
Rum ve Arnavut cemaatlerini ekleyerek dinler arası yeni bir toplum-
sal meseleye işaret eden Kömürciyan’ın 17. yüzyıl karakterine yapısal 
anlamda yakınlığı gözlenebilir. Biçimsel olarak yaklaşıldığında ise 
eserin dörtlükler biçiminde hece ölçüsüyle Ermenice edebiyat janr-
larında olduğu gibi kaleme alınıyor oluşunun yanı sıra başlıklandır-
malarda bir başka dilde, Ermenice’de tercih edilişi, başlıkların mes-
nevi geleneğine çok benzer bir biçimde konumlandırılışı, başlıklar 
vasıtasıyla lirik gerilim noktalarının birbirinden ayrıldığı ve biçimin 
de bu gerilimlerde metne eşlik ettiği düşünüldüğünde klasik edebi-
yata yaklaştığı noktalara dikkat çekilmiş olur. Dilsel kullanım açısın-
dan metnin Osmanlı geleneğinin içinden kendi Hristiyan kültürel 
bağlamına işaret edecek telmihler içerişi, bu telmihlerin ise oldukça 
Osmanlı bir karakterde terkiplerini ve sentaksını kuruşu, sözcük se-
çiminde mazmunlara yer verilişi metnin ne kertede Osmanlı oldu-
ğuna işaret eder. Bunun dışında şehir anlatısının metne sızmış oldu-
ğu, Sabetay Sevi ile ortaya çıkmış yalancı Mesih meselesinin eserin 
hiciv oklarını Yahudi cemaatine Kömürciyan kaleminden yönelttiği 
ve farklı dinlere ve etnisitelere mensup bu grupların gerilimini yan-
sıtmak adına dönem Osmanlı’sını ortaya koyuşu şüphesiz ki metnin 
özerkliğine vurgu yapar. Tüm bu tespitler göz önünde bulundurul-
duğunda farklı etkileşimler de içerse Osmanlı karakterini barındı-
ran, bu toplum içinde Türkçe kaleme alınan eserin, 17. yüzyıl edebî 
kırılmalarını örneklemeyi mümkün kılan yapı ve söylemi, Eremya 
Çelebi ve metinleri odağında daha derinlemesine araştırmalarla bu 
minör edebî alanı aydınlatmanın gerekliliğine işaret etmektedir.
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İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde 2003 yılında tamamladığı doktora ça-
lışması “Türk Edebiyatı ve Birinci Dünya Savaşı (1914-1918): Propa-
gandadan Millî Kimlik İnşasına”, kitap olarak yayımlandı. Selim Sırrı 
Kuru’yla Sözden Yazıya: Edebiyat İncelemeleri (1994), Nüket Esen’le 
Hayata Bakan Edebiyat: Adalet Ağaoğlu’nun Yapıtlarına Eleştirel Ba-
kışlar (2003) ve Merhaba Ey Muharrir!: Ahmet Mithat Üzerine Eleş-
tirel Yazılar (2006) başlıklı derlemeleri yayına hazırladı. Modernleş-
me sürecindeki Türk edebiyatını; kimlik, bellek, toplumsal cinsiyet, 
tarih ve kanon gibi birçok farklı perspektiften incelediği makaleleri 
ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlandı. 

Türün işlevi, tanımı, tasnifi ve temsili gibi konularla ilgilenen 
Erol Köroğlu’nun meseleyi Ahmet Hamdi Tanpınar, Kemal Tahir ve 
Attila İlhan’ın yapıtları bağlamında ele aldığı makaleleri bulunmak-
tadır. Hâlen, Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde 
öğretim üyesi olan Köroğlu, lisansüstü düzeyde “Tür Kuramları ve 
Kurtuluş Savaşı Anlatıları Türü” başlıklı bir ders de vermektedir. 

“Family resemblance” kavramıyla Wittgenstein, tek bir ku-
rucu ortak özellik merkezinde birbiriyle ilişkili olarak ortaya 
çıkan nesne/özne/aktör ailelerinin aslında kesişen ve farklılaşan 
birtakım benzerlikler üzerinden gruplaştığını; ve söz konusu 
benzerliklerin ve ilişkilerin hiçbirinin grubun bütün üyelerinde 
görülemeyeceğini savunur. Wittgenstein, bu kavramı aile üye-
leri arasında ortaya çıkan göz rengi, ten, yüz hatları gibi çeşitli 
karakteristik özellikler üzerinden ortaya koyar. Benzerlikler 
ve değişimler aileyi oluşturan üyeler arasında kesişir ve ayrılır. 
Wittgenstein’ın bu kavramı, klasik taksonominin monolitik an-
layışına politetik (çoğulcu) bir eleştiri getirilmesinin önünü açar. 
Sonuçta, bugün tür çalışmalarında “tür yoktur, türsel özellik var-
dır” gibi bir noktaya varmamızda etkili olur. Wittgenstein’ın teo-
risi belki Alain Touraine’in kimlik kurulumu konusundaki yakla-
şımıyla birlikte düşünülebilir. Touraine, kimliğin özbilinçle değil 
öteki ile ilişki sonucunda kurulduğunu, şekillendiğini savunur. 
Tür çalışmalarına, Touraine’in katkısı bu noktada türü/türsel 
özelliği bir çeşit kimlik olarak değerlendirdiğimizde; her türsel 
özelliğin ancak bir başka türsel özellikten farkı neticesinde “tür-
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sel özelliğe” ve “tür”e dönüşmesi sonucuna vardırıyor bizi. Tıpkı 
Derrida’nın “differance”ı gibi. Tüm bu uzun açıklama aslında şu 
soru için: Felsefe, sosyoloji, antropoloji gibi disiplinlerin yanın-
da edebiyatın tür tartışmalarına getirdiği bir yenilik var mıdır? 
Yoksa edebiyat, “tür tartışmaları” konusunda hep bir tüketici mi 
olmuştur? Başka bir deyişle edebî tür tartışmalarının sosyal bi-
limlerdeki tür tartışmalarıyla ilişkisi nedir?

Bu soru, daha doğrusu sorunun sonu karşısında şoke oldum 
dersem, okurlar herhalde mesleki deformasyon sergilediğimi dü-
şünürler!  “Edebiyatın tür tartışmalarına getirdiği yenilik” ya da 
“edebiyatın tür tartışmaları konusunda hep tüketici olması” gibi 
ifadelere edebi tür kuramlarıyla uğraşan bir edebiyat araştırmacı-
sı olarak ilk tepkim şunu söylemek olur: Haşa!  Şaka bir yana, tür 
konusunu konuşmak için harika bir başlangıç sunan bu soruya ön-
celikle şunları belirterek cevap vermek isterim. Felsefeyi daha fark-
lı bir yere koymak gerekirse de, sosyal bilimlerin türle ilişkisi hem 
tarihsel olarak hem de malzeme açısından edebiyattan sonradır. 
Batı edebiyat geleneğinin temelini oluşturan Antik Yunan ve Roma 
dönemlerinden bu yana tür kuramları da, bu kuramlara bağlı ola-
rak değişen tür kavram, tanım ve betimlemeleri de edebi üretim ve 
okuma süreçlerinin merkezinde yer almıştır. Bu anlamda, sorunun 
başında yer alan Wittgenstein, Touraine ve Derrida göndermeleri 
türü önceleyerek değil, onunla birlikte düşünülebilecek benzerlik 
ve farklılıklar alanıyla ilgilidir. Tür tartışmalarının bu isimlerden 
çok çok önce başlamış olması ise bizi, az önce andığım malzeme 
konusuna getirir. Edebiyatın malzemesi dildir. Dil türü mümkün 
ve gerekli kıldığı için, dili sadece kullanmaya değil, aynı anda hem 
onu dönüştürmeye hem de onunla birlikte dönüşmeye odaklanan 
edebiyatçılar tür konusuyla yakından ilgilenmişlerdir. Bir klişeyle 
ifade etmek gerekirse, edebiyat için dil sadece bir araç değil, aynı 
zamanda bir amaçtır. Bunu sanırım başka hiçbir alan için bu kadar 
kesin söylemek mümkün olamaz ama edebiyat için söyleyebiliriz. 
Bu yüzden, 20. yüzyıl başından başlayarak, sosyal ve beşeri bilim 
alanlarındaki tür tartışmalarının ilham kaynağı edebiyat ve edebi 
tür kuramları olmuştur. 
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Burada edebi tür kuramlarının tarihine girmek mümkün değil 
ancak Platon ve Aristoteles’ten bugüne uzanan alanın tür kavramın-
da yarattığı çok anlamlılık ve çok yönlülük, edebi tür kuramlarının 
neden diğer sosyal ve beşeri bilim alanları için verimli bir yola çıkış 
sunduğunu anlamamıza yardım edebilir: Tarihsel olarak birbirini 
izleyen farklı tür kuramcıları, öncelikle türün metinsel unsurlarını 
(örneğin olay örgüsü yapısını) öne çıkarak metinleri betimlememi-
ze ve bundan yola çıkarak da onu diğer benzer metinlerle birlikte 
sınıflamamıza yardım ettiğini söylüyorlar. Metinleri betimleme ve 
sınıflamanın ötesinde tür, metinleri nasıl yazdığımızı, okuduğumuz 
ve yorumladığımızı da belirliyor. Çünkü tür, yazar ve okurlara kıla-
vuzluk eden norm ya da beklentileri üretiyor. Türün üçüncü işlevi 
ise, klasik dönem ve orta çağda belirleyici olan işlevi: Bir metnin na-
sıl üretileceğini ya da üretilmeyeceğini belirlemek, kuralları ortaya 
koymak. Dördüncüsü, tür metni değerlendirmemizi de mümkün 
kılıyor. Metnin hedeflerini gerçekleştirip gerçekleştiremediğini dü-
şünmenin ve bulmanın en sağlam yollarından biri türsel çözümleme 
oluyor.

Edebi tür kuramlarının, tür kavramını diğer alanlar için de kul-
lanışlı kılmasını sağlayan önemli bir ismi ve katkısını bu noktada 
anmak yerinde olur: Mihail Bahtin ve “konuşma türleri” kuramı. 
Bahtin, modern dilbilimin kurucusu Saussure’ün dili “langue” ve 
“parole” olarak ikiye ayırmasını yetersiz bulur. Ona göre kuramsal 
bir dil ile bireylere ait sözce arasında büyük bir boşluk vardır ve bu 
boşluk konuşma türleri tarafından doldurulur. Gündelik hayatta, 
kendimize ait sözü ürettiğimizi düşünürken, sürekli olarak bir ko-
nuşma türünden diğerine atlayarak hareket ederiz. Bahtin ayrıca, 
gündelik hayatta görülen birincil ve bunların yazılı ve sözlü edebiyat 
alanına taşınmasından oluşan ikincil konuşma türleri arasında ayrı-
ma gider. Bu anlamda, ben bir mektup yazıp yollarsam bu birincil bir 
konuşma türüne dahildir. Ama o mektubu yazmakta olduğum ro-
mana koyarsam ikinci bir konuşma türü unsuru olacaktır. Bahtin’in 
çalışmasının da ateşleyicisi olduğu müthiş bir verimlilik vardır edebi 
tür kuramları alanında ve bu verimlilik aralarına Derrida’nın da ka-
tılacağı bir dizi kuramcı üzerinden tür kavramını bir “sabitlenmez-
lik”, “değişkenlik” haline getirir. Bugün türü bir deli gömleği olarak 
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değil, iletişim ve dilsel anlam üretiminin ana mecraı olarak değer-
lendiriyoruz. Bu değerlendirme ise, tür kavramının diğer alanlar için 
de kıymetli ve kullanışlı olmasını sağlıyor. 

Thomas O. Beebee The Ideology Of Genre: A Comparative 
Study of Generic Instability çalışmasında, üretim odaklı (produc-
tion-oriented) bir tür algısıyla, tüm tür tanımlarının, dışarıdan 
gelen bir dayatma olduğunu kabul eden yaklaşımlardan söz edi-
yor.  Ona göre 20. yüzyılın başlarında Formalistler belirli türsel 
özellikleri korumaya çalışırken, Yapısalcılar okur-odaklı eleştiri-
ye dönerek sabit, sınırları belirgin ve transandantal bir türden söz 
etme imkânını ortadan kaldırmışlardır. Aynı zamanda piyasa ko-
şullarının da türsel sınıflandırmaları kullandığını da göz önünde 
bulundurarak sorum şu olacak: Tür üzerinde düşünmek edebiyat 
üreticileriyle edebiyat tüketicileri arasındaki ilişkiler ekseninde 
bize ne türden imkânlar sunuyor,  başka bir ifadeyle işin piyasa 
gerçeklerini de göz önünde bulundurduğumuzda türsel bağlam 
bize edebî metnin algılanması konusunda neler sunuyor?

Beebee’nin bu kitabını çok önemsiyor ve yıllardır yararlanarak 
kullanıyorum. Edebi çözümleme ve yorumlama süreçlerinde türün 
ne kadar verimli yollar açabileceğini bize gösteriyor. Bu bağlamda, 
kitabının alt başlığında çok güzel ifade ettiği “türsel sabitlenmezlik” 
onu Bahtin’in konuşma türleri kuramı ve Derrida’nın “The Law of 
Genre” (Türün Yasası) makalesinde ortaya koyduğu “türe katılım 
vardır ama aidiyet yoktur” ilkesiyle de buluşturuyor. Bir metin tek 
bir türle açıklanamaz. Her metin türden türe hareket ederek an-
lamı üretir. Metnin katıldığı türler bazen daha açık ve belirgindir 
ama bazen daha kapalı ve belirsizdir. Böyle bir nosyondan hareket 
ettiğimizde, en başta söz ettiğim çoklu tür tanımından (ya da türün 
farklı işlevlerinden) yola çıkarak, türün metnin üretilmesi, okunma-
sı, alımlanması ve değerlendirilmesi açılarından vazgeçilmez ve son 
derece kullanışlı olduğunu söyleyebiliriz. “Tür edebiyatı” diye aşa-
ğılayıcı, edebi kaygılardan çok maddi kazanç amacıyla ve belirli kli-
şelere uyularak üretildiğini düşündüğümüz eserlere dönük bir kav-
ram var. En bildiğimiz şeyler, aşk romanları, polisiye, bilimkurgu... 
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Ancak bunlara tür çözümlemesi üzerinden yaklaştığımızda, en klişe 
metinlerin (ve bu anlamda belki filmlerin, şarkıların vb.) bile belir-
gin bir ideolojik konumdan yola çıkarak o türe katıldıklarını ama en 
banal biçimde de olsa kendi anlamsal katkılarını yapmaya çalıştıkla-
rını görebiliyoruz. Ben tür tartışmasını özellikle Attila İlhan’ın Gazi 
Paşa romanı ile Tanpınar’ın Sahnenin Dışındakiler’ine dönük birer 
makalemde ayrıntılı olarak yürütmeye çalıştım. Her iki örnekte de, 
bu metinleri türle ilişkileri üzerinden düşünmenin algımızın kapıla-
rını inanılmaz derecelerde açtığını gördüm. Evet, bu anlamda, türsel 
çözümlemenin tek edebi çözümleme yolu olduğunu ifade etmiyo-
rum ama yazarla okuru metin üzerinden buluşturmada en verimli 
yollardan biri olduğunu düşünüyorum.

Özellikle uluslaşma süreçleriyle birlikte, ideolojik hassasi-
yetlerle öne çıkarılan metinler üzerinden kurulan edebi kanonlar 
ve buna paralel olarak yine ulusal anlatılar çerçevesinde yazılmış 
edebiyat tarihleri söz konusu. Osmanlı modernleşmesi düşü-
nüldüğünde türsel tartışmaların yaşandığını, Batı’dan temellük 
edilen roman ve tiyatro gibi türlerin medenileşmenin aracı ve 
göstergesi sayılarak kabul edildiği görülür. İlk yerli roman, ilk 
köy romanı, Batı tekniğinde yazılmış ilk roman vb. adlandırma-
larla edebiyat tarihinde “ilkler” avına çıkmaktan; Kemal Tahir’in 
Devlet Ana ile Batı’nın romanına karşı tamamıyla milli ve özgün 
bir roman yazma iddiasına kadar Türk edebiyatı tarihi, “tür” ve 
“ulusallık” ve “modernlik” arasında ciddi bir ilişki varsayar. Bu 
bağlamda düşündüğümüzde tür ile edebiyat kanonlarının ve ta-
rihlerinin oluşturulması arasında nasıl bir ilişki söz konusudur; 
tür bu kısımda nasıl bir işlev görmüştür?

Bu çok önemli ve üzerinde dikkatle durulması gereken bir soru. 
Şimdiye kadar pek sorulduğu da görülmemiştir. Ancak durum tam 
da budur. Edebiyat kanonlarının oluşturulmasında edebiyat tarihçi-
liğinin rolü belirleyicidir. Edebiyatı, doğrusu türden çok biçim ya da 
edebi alan demeyi tercih edeceğim şiir, kısa öykü, roman vb. gruplara 
ayırarak anlatan, ulus devletle ve onun arzuladığı, görmek istediği, 
kurum ve kurallarla uyumlu ulusal kültürle ilişkilendiren edebiyat 
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tarihleri son derece okunaksızdır. Bir anlatı, bir uslamlama, anali-
tik bir çabadan çok bir hesap kitap, bir döküm yapma, kayıt tutma 
çabası görürsünüz. Mecburen bunları okuyor, okutuyor ve bazen de 
üretiyoruz. Ancak bunlar edebiyatın tarihini anlamamıza katkıda bu-
lunmaktan çok, ket vuruyorlar. Soruda yer alan “edebiyatta ilk...” ta-
kıntısı bunun iyi bir örneği. “Türkçede ilk roman” ya da daha kötüsü 
“ilk Türk romanı” gibi takıntıların peşine düşüyoruz. Bunlara itinayla 
cevap verdiğimizde bile, tam olarak geçerli ya da uygun cevaplara 
ulaşamıyoruz. Çünkü edebiyat tarihlerinde tür duvarları içine hapse-
dilen metinler aslında birbirleriyle ilginç ve çapraşık ilişkilere giriyor-
lar. Örneğin anonim olduğu düşünüldüğünden halk edebiyatı metni 
olarak kabul edilen Hançerli Hikâye-i Garibesi’nin ilk romanlardan 
Namık Kemal’in İntibah’ıyla ilişkisini, bunu onyıllar önce Güzin Dino 
saptadığı için bir dipnot olarak görürüz. Oysa İntibah “romanı”nı an-
lamak için Hançerli “hikâyesi” olmazsa olmaz bir metindir. Dolayısıy-
la, edebiyatın muhasebesini tutan edebiyat tarihlerinde tür ayrımları 
edebiyata değil, ulus devlet ideolojilerine katkıda bulunur ve edebi 
değişmeyi anlamamıza yardım etmez. Ancak metinlere ve dönemle-
re “türsel sabitlenmezlik” üzerinden yaklaştığımızda, şimdiye kadar 
fark edilmemiş anlam olanaklarıyla karşılaşmak mümkün olabilir.

Biçimciler merkezdeki türlerin zamanla aşınabileceğini, pe-
riferide kalmış türlerin egemen hâle gelmeye başlayabileceğini 
ifade ederler. Bahtin de romanın gelişmesiyle şiirin merkezî ko-
numunu yitirmeye başladığını belirtir ve romanın başat olduğu 
bir dönemde az çok bütün türlerin romanlaşma eğilimi göster-
diğinden söz eder. Nazım Hikmet’in Taranta Babu’ya Mektuplar, 
Benerci Kendini Neden Öldürdü? ve Memleketimden İnsan Man-
zaraları adlı eserlerinde şiirin romanlaşma eğilimi sezilir. Bunun 
zıt kutbunda Leyla Erbil’in ve Sevim Burak’ın yapıtlarında kur-
maca, şiirsel özellikler taşımaya başlar. Modernist ve postmodern 
Türkçe yazınında birçok söylemin iç içe kullanılarak eserler veril-
diğini görüyoruz. Türkçe edebiyatın modernleşme sürecini türsel 
gelişim ve ilişkiler açısından değerlendirdiğimizde nasıl bir tablo 
ortaya çıkıyor ya da modernleşme sürecinde ortaya çıkan üretim-
ler tür çalışmalarına nasıl bir malzeme sağlıyor?
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Modernist edebiyat malzemesine dönük ilgisi çok daha yoğun 
bir edebiyat. Modernist, postmodernist, piyasa romancısı ya da bu 
kategorilerin öncesinde yer alanlar... Kısacası edebi üretimin teme-
linde türle ilişkilenmek kaçınılmaz bir şey. Roland Barthes, “haliha-
zırda görülmüş olan” anlamına gelen deja vu’dan yola çıkarak, ede-
biyatın bir deja lu, “halihazırda okunmuş olan” olduğunu söylemişti. 
Yani bir yazar hedeflediği metni yazarken, daha önce okuduğu yazar 
ve metinlerle (bilinçli ya da bilinçaltı) bir ilişki içinde çalışıyor. Bu 
anlamda edebiyat “yazmak” değil, “yeniden yazmak”... Yeniden yaz-
ma yönündeki edebi üretim, tek tek metinlerden çok tür ya da alt 
türlerle ilişki içinde üretiliyor. Özbilinci yüksek modernist edebiyat-
çılarda bu üretim çabası bazen neredeyse kuramsal özellikler sergi-
liyor. Bu anlamda, tür kuramları ve modernist edebiyat çok uyumlu 
ve verimli bir ikili oluşturuyor. Artık neredeyse açıklayıcı gücünü 
yitiren “metinler arasılık” kavramından çok daha işlek sonuçlara yol 
açıyor edebiyatı türsel açıdan anlamaya çalışmak. Çünkü türsel çö-
zümleme genel süreçlerden yola çıkıyor ve her metnin yorumlanma-
sı sonucunda diğerlerinden ayrışan spesifik sonuçlara ulaşıyor.

Son olarak kendisi kısa cevabı uzun olabilecek bir soru sor-
mak istiyorum: Türsel bir yaklaşım Türk edebiyatı çalışmalarına 
ne türden bir ufuk açabilir? Somutlarsak siz Kurtuluş Savaşı an-
latılarından söz ediyorsunuz. Bu bağlamda düşünebilecek kate-
gorilerden biri de köy romanları. Bu tarz sınıflandırmalar türsel 
bir ayrıma mı işaret ediyor? Öyleyse bu tarz tür kategorileri bize 
edebiyat eleştirisi açısından ne gibi imkânlar (ya da sınırlılıklar) 
sunar?

Tür ya da alt tür sınıflandırması, “köy romanları” örneğinde 
olduğu gibi edebiyata dışarıdan ya da yukarıdan dayatılıyorsa, me-
tinleri anlamak açısından pek katkıda bulunmuyor. Neden böy-
le bir türsel kategori üretildiği bile bir edebiyat tarihi sorunsalı ve 
Erkan Irmak bu konuda yazdığı doktora tezini tamamlamak üzere. 
Irmak’ın çalışması bize neden bazı tür kategorilerinin dayatıldığını, 
böyle bir gerek duyulduğunu çok güzel anlatıyor. Aslında yeni Türk 
edebiyatı alanındaki pek çok tür belirlemesi bu açıdan sorunlu ve 
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eleştirel ilgi talep ediyor. Kurtuluş Savaşı anlatıları kavramı ise mal-
zemeden yola çıkıyor. Türkiye Cumhuriyeti ulus devletinin kurucu 
anını belirleme ve temsil etmeyi hedefleyen metinlerden oluşan te-
matik bir tür var burada. Belirleyici örnekler roman tabii ki. Kurucu 
metin de, savaş henüz sonuçlanmadan yayınlanan Halide Edib’e ait 
Ateşten Gömlek romanı. Ancak bu romanlardan yola çıkıp kısa öykü, 
tiyatro, sinema, hatta anlatısal şiir gibi kurmacayla bağlantılı biçim-
lere yöneldiği gibi, kurmaca dışı demeç, otobiyografik malzeme ve 
benzeri alanlara yayılan bir dilsel üretim var. Birbirinden farklıymış 
gibi düşündüğümüz bu metinleri tür olgusu altında bir araya getir-
diğimizde hem edebi hem de ideolojik dönüşümü izlemek mümkün 
oluyor. Sonuçta benim önerdiğim Kurtuluş Savaşı anlatıları tematik 
türü de, köy romanları türü de, bunlara benzeyen başka öneriler de 
kapalı birer grup biçiminde değil, sabitlenemezlik üzerinden yürü-
yen süreçler olarak görüldüğünde yeni edebi olgulara ve açıklama-
lara ulaşmamıza yardım ediyor. Her eleştirel çaba sınırlı ve geçicidir 
ama tür kuramları ve çözümlemesi var olan araştırma ve tartışma 
potansiyelimizi geliştirme ya da canlandırma imkânı sunuyor.
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Tanım Sorunu
Yıllardır devam eden şüpheler, tür kuramının başına bela olu-

yor. Türler gerçekten de hâlihazırda dış dünyada mı bulunurlar, 
yoksa sadece analizcilerin ürünü müdürler? Türlere ilişkin sonlu 
bir sınıflandırmadan söz edilebilir mi, yoksa türler prensipte sonsuz 
mudurlar? Türler zamansız birer Platonik özler midir, yoksa geçi-
ci, zamana bağlı varlıklar mı? Kültüre mi bağlıdırlar, yoksa kültür-
ler ötesi mi?... Tür analizi tanımlayıcı mı olmalıdır, yasaklayıcı mı? 
(Stam 2000, 14)

Genre (tür) sözcüğü, “çeşit” veya “sınıf ” anlamına gelen Fran-
sızca (Latin kökenli) sözcükten gelir. Terim, yaygın olarak retorikte, 
edebiyat kuramında, medya kuramında ve son zamanlarda dilbi-
limde “metnin” karakteristik bir çeşidine atıf yapmak için kullanılır. 
Robert Allen, “tür kuramı, 2000 yıllık sürenin çoğunda, uygulamada 
her şeyden önce adlandırmacı ve sınıflandırmacıydı. Yani, birincil 
olarak edebiyat dünyasını çeşitlere ayırmayı ve bu çeşitleri adlandır-

* Chandler, Daniel (1997): ‘An Introduction to Genre Theory’ [WWW document] URL: 
http://www.aber.ac.uk/media/Documents/intgenre/chandler_genre_theory.pdf [Date of Vi-
sit]. Yazının çeviride kullanılan nüshası, 2000 yılında gözden geçirilmiştir.
** Aberystwyth University, Medya and Communication Studies, Emeritus Lecturer
*** Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Öğretim Üyesi. jozata@gmail.com
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mayı görev edindi—tıpkı botanikçinin florayı bitki türlerine ayırma-
sı gibi” der (Allen 1989, 44). Ancak görüleceği gibi, familya ve canlı 
türleri üzerinden yapılan bir biyolojik sınıflandırma analojisi, yanıl-
tıcı bir biçimde “bilimsel” bir süreci ima eder. 

Klasik dönemlerden beri, edebiyat ürünleri çeşitli şekillerde ta-
nımlanmış olan genel türlere aitlikleriyle sınıflandırılmışlardır. Ede-
biyatta en geniş ayrım şiir, düzyazı ve drama arasındadır ki, drama 
kategorisi trajedi ve komedi gibi başka türlere de bölünür. Shakes-
peare, “trajedi, komedi, tarihsel, pastoral, pastoral-komedi, tarihsel-
pastoral, trajik-tarihsel, trajik-komedi, tarihsel-pastoral” (Hamlet 
II ii) gibi sınıflandırmalardan hicivle söz etmişti. Biçimci edebiyat 
kuramcısı Northrop Frye, The Anatomy of Criticism1 adlı kitabında, 
tüm edebî külliyatı düzenlemek için anahtar niteliğinde belirli ev-
rensel türler ve biçimler sunmuştu. Çağdaş medya türleri, trajedi ve 
komedinin evrensel formlarından ziyade, spesifik formlarla ilişkili 
olma eğilimindedir. Günümüzde, filmler rutin bir biçimde “korku”, 
“western” gibi modern toplumda her yetişkine tanıdık gelen tür ad-
larıyla sınıflandırılmaktadır (örneğin televizyon programlarını tanı-
tan dergilerde). Aynı şey, “yarışma programı” ve “durum komedisi” 
gibi televizyon türleri için de geçerlidir. Her ne kadar medyada ad-
landırdığımız sayısız tür varsa da, bazı kuramcılar henüz adlandır-
madığımız pek çok tür (ve alt-tür) olduğunu savunmuştur (Fowler 
1989, 216; Wales 1989, 206). Carolyn Miller “herhangi bir toplumda 
tür sayısı…toplumdaki karmaşıklığa ve çeşitliliğe bağlıdır” der (Mil-
ler 1984, Freedman&Medway 1994a içinde, 36).

Türlerin sınıflandırılması ve hiyerarşik olarak tasnif edilmesi 
nötr ve “nesnel” bir prosedür değildir. Hiçbir medya aracı içinde, tür 
sisteminin karşı gelinmez “haritalar”ı yoktur (her ne kadar edebiyat 
gevşek de olsa bir fikir birliğine sahip görünse de). Dahası, belirli 
türlerin tanımı hakkında çoğu kez ciddi ölçüde kuramsal anlaşmaz-
lık söz konusu olur. “Bir tür, dış dünyada ampirik bir biçimde va-
rolmaktan ziyade, nihayetinde soyut bir kavramdır” der Jane Feuer 
(1992, 144). Bir kuramcının türü, diğerinin alt-türü, hatta üst-türü 
olabilir (ve birinin teknik, tarz, kip, formül veya tematik gruplaşma 
olarak gördüğünü, diğeri bir tür olarak ele alabilir). Temalar da 

1 Ç.N. Bu kitap, Eleştirinin Anatomisi adıyla Türkçeye çevrilmiştir. Ayrıntı Yayınları, 2015. 
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türleri tanımlamak için bir dayanak olmaktan uzaktır; zira David 
Bordwell’in dediği gibi, “her tema her türde karşımıza çıkabilir” 
(Bordwell 1989, 147). Bordwell şu soruyu sorar: “Animasyonlar ve 
belgeseller birer tür müdür, yoksa kip mi? Kaydedilmiş bir oyun ya 
da komedi performansı bir tür müdür? Eğer trajedi ve komedi tür-
se, o halde belki de aile dramı veya kaba komedi (slapstick comedy) 
birer formüldür”. Şunu da belirtmeden geçmeyelim, Bordwell, film 
eleştirisinde kullanılan ve birçoğu farklı yorumcular tarafından tür 
olarak sayılan kategorilere ilişkin kullanışlı bir döküm ortaya koyar:

Gruplandırma şu kategorilere göre yapılabilir: Döneme veya ülkeye 
göre (1930’ların Amerikan filmleri), yönetmene, oyuncuya, yapım-
cıya, yazara veya stüdyoya göre, teknik işleme (Sinemaskop filmler), 
döneme (“düşmüş kadın” filmleri), seriye (007 filmleri), tarza (Alman 
Dışavurumculuğu), yapıya (öyküleme), ideolojiye (Reagancı sinema), 
sinema mekânına göre (“arabalı sinema”), amaca göre (ev filmleri), iz-
leyiciye göre (gençlik filmleri), konuya göre (aile filmi, komplo teorisi 
filmleri). (Bordwell 1989, 148)

Diğer bir film kuramcısı Robert Stam, filmleri kategorileştir-
mek için ortak yaklaşımlardan söz eder:

Bazı türler öykü içeriğine dayanırken (savaş filmi), diğerleri edebiyat-
tan (komedi, melodram) ya da başka bir medyadan (müzikal) ödünç 
alınmıştır. Bazıları oyuncuya (Astaire-Rogers filmleri) veya bütçeye 
dayalı (gişe filmleri), bazıları ise sanatsal duruşa (sanat filmi), ırksal 
kimliğe (siyahi sinema), mekâna (western filmleri) veya cinsel yöneli-
me (Queer sinema) dayalıdır. (Stam 2000, 14)

Bordwell şu sonuca varır: “Hiçbir zorunlu ve yeterli şart, türleri 
farklı tarzdaki gruplandırmalardan, tüm uzmanların veya sıradan 
film izleyicilerinin kabul edeceği şekilde ayıramaz” (Bordwell 1989, 
147). Sektörde çalışanlar ve halk, akademik kuramcıların kullandık-
ları terimlerden farklı olarak kendi tür etiketlerini kullanabilirler. O 
halde kendimize şu soruyu sormalıyız: “Bu tür denen şey kime ait 
acaba?”. Bu tartışmanın devamında, tanımsal yaklaşımlarda daha 
başka sorunlar da görünür olacaktır.

Türleri tanımlamak başlangıçta sorunlu görünmeyebilir ama 
artık bunun bir kuramsal mayın tarlası olduğu anlaşılmalıdır. Ro-
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bert Stam, türsel etiketlerle ilgili (filmlere ilişkin) dört anahtar sorun 
saptar: kapsam (etiketlerin genişliği ve sınırlılığı), normatiflik (türe 
aitlikle ilgili ölçütlere yönelik önyargılı fikirlere sahip olmak), tekil 
tanımlar (bir ürünü tek bir türe aitmiş gibi düşünmek), biyolojik 
prensiplere bağlılık (türlerin standartlaşmış bir yaşam döngüsü için-
de evrildiği yönünde bir tür özcü düşünce) (Stam 2000, 128-129).

Uzlaşımsal tür tanımları, türlerin, o türe girdiği düşünülen me-
tinler tarafından paylaşılan belli içerik (temalar veya sahneler) ve/
veya biçim (yapı ve tarz dâhil) uzlaşımlarını oluşturdukları düşün-
cesine dayanırlar. İlerde alternatif tanımlamalar tartışılacaktır. Belli 
türleri zorunlu ve yeterli metinsel özellikler üzerinden tanımlama 
girişimi, kimi zaman kuramsal olarak çekici görünebilir ama epey 
zordur. Örneğin filmler söz konusu olduğunda, bazıları içerik açı-
sından bir türle, biçim açısından ise diğer bir türle uyum sağlamış 
gibi görünür. Film kuramcısı Robert Stam “konu, türsel gruplandır-
ma için gereken en zayıf ölçüttür, çünkü mevzuya nasıl yaklaşıldı-
ğını hesaba katma konusunda çuvallamıştır” der (Stam 2000, 14). 
Filmlere ilişkin temel bir tür tanımlaması sorununu ana hatlarıyla 
belirten Andrew Tudor, “ampirist ikilem”den söz eder:

Örneğin “western filmi” gibi bir türü alıp analiz etmek ve onun temel 
özelliklerini listelemek, öncelikle “western” filmlerinin bir grup ola-
rak diğerlerinden yalıtılabileceği varsayımına dayanır. Gelgelelim, bu 
grubu yalıtacak “temel özellikler”i bulmak için, bu türün önceden ya-
lıtılmış olması gerekir ki bu özellikler filmlerin içinden çıkarılabilsin. 
(alıntılayan Gledhill 1985, 59)

Belirli bir türün verili bir tanımına istisna oluşturan metin bul-
mak hiç de zor değildir. “Dâhil olmanın ve hariç tutulmanın katı 
kuralları” yoktur (Gledhill 1985, 60). “Türler… listelenebilir sabit 
sayıda maddeden oluşan soyut sistemler değildir” (a.g.e., 64). Bir 
türle diğeri arasında kesin ayrımlar yapmak zordur: Çakışabilirler ve 
“karma türler” söz konusu olabilir (komedi-korku gibi). Belirli tür-
lerin sezgisel olarak tanınmaları daha kolaydır ama tanımlanmaları 
(imkânsız değilse de) çok zordur. Bir türün karakteristik özelliğini 
oluşturan belli nitelikler genellikle sadece ona özgü değildir; ayırt 
edici olan, görece şöhretleri, kombinasyonları ve işlevleridir (Nea-
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le 1980, 22-3). Bir tür içindeki farkları görmezden gelmek kolaydır. 
Steve Neale “türler yineleme ve farklılık örnekleridir” der (Neale 
1980, 48). Ardından ekler: “Farklılık, türün ekonomisi için kesinlik-
le esastır” (a.g.e., 50): Sadece yineleme, izleyiciyi kendine çekemezdi. 
Tzvetan Todorov, “bir türün her örneği zorunlu olarak farklı olacak-
tır” der (alıntılayan Gledhill 1985, 60). John Hartley’nin dediği gibi 
“western türünde yapılmış tek bir film bile… o türü bütünüyle değiş-
tirir—söz konusu western, geleneksel olarak o türle anılan muteber 
uzlaşımlardan, tarzlardan veya konulardan çok azını sergilemiş olsa 
da” (O’Sullivan ve diğ. 1994). Fark meselesi, bazı türlerin diğerlerine 
göre daha “gevşek”—uzlaşımları daha açık-uçlu veya sınırları daha 
geçirgen—olduğu gerçeğini de ortaya çıkarır. Metinler, yalnızca tek 
bir türden fazlasının uzlaşımlarını sergilerler. John Hartley “aynı 
metin farklı ülkelerde veya zamanlarda farklı türlere ait olabilir” der 
(O’Sullivan ve diğ. 1994, 129). Çok sayıda melez tür vardır (en azın-
dan kuramsal çerçevelerin dışında öyledir). Van Leeuwen, gazeteci-
liğin birçok amacının, çoğu zaman türsel olarak heterojen metinlere 
öncülük ettiğini öne sürer (alıntılayan Fairclough 1995, 88). Norman 
Fairclough, karma-türlere giren metinlerin, kitle iletişim araçlarında 
yaygın olduğunu söyler (Fairclough 1995, 89). Bazı medya araçları, 
daha fazla türsel çeşitliliği cesaretlendirebilir: Nicholas Abercrombie 
şöyle der: “Televizyonun, izleyiciye, her biri farklı türsel uzlaşımlara 
sahip bir program akışı sunması, seyretme deneyiminde türün saflı-
ğını korumanın zor olduğu anlamına gelir” (Abercrombie 1996, 45; 
özgün vurgu). Dahası, herhangi bir medya aracında belirli metinle-
rin türsel sınıflandırılışı belirsiz ya da tartışmalı olabilir.

Çağdaş kuramcılar, türleri tanımsal olarak değil, metinler ara-
sındaki “aile benzerliği” üzerinden tarif etmeye eğilimlidir (Filozof 
Wittgenstein’dan ödünç alınan bir kavram) (Swales 1990, 49). Bir 
türdeki tek bir metin, nadiren türün karakteristik özelliklerinin tü-
müne sahiptir (Fowler 1989, 215). Aile benzerliği yaklaşımları, bir 
türdeki bazı metinler arasında var olan benzerlikleri örnekleyen bir 
kuramcı gerektirir. Öte yandan aile benzerliği yaklaşımı, “örnekleme 
amacıyla yapılan hiçbir metin tercihi masum değildir” düsturuyla 
eleştirilmiştir (David Lodge, alıntılayan Swales 1990, 50). Ayrıca bu 
tür kuramlar, herhangi bir metnin diğerine benzer görünmesini sağ-
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layabilir (Swales 1990, 51). Tanımsal ve aile benzerliği yaklaşımlarına 
ek olarak, türleri tarif etmek için psiko-linguistik bir kavram olan 
prototipikliğe dayanan başka bir yaklaşım daha vardır. Bu yaklaşı-
ma göre, bazı metinler diğerlerine göre bir türün daha tipik üyeleri 
olarak görülebilir. Belirli özellikler, “eldeki örneğin, türün prototipi 
olma ölçüsünü belirliyor” olabilir (Swales 1990, 52). Bu durumda 
türler, zorunlu ve yeterli koşullarla tanımlanamayacak “bulanık” ka-
tegoriler olarak görülebilir.

Bir türü nasıl tanımladığımız, amaçlarımıza bağlıdır; tanımı-
mızın en azından sosyal bilimler açısından yeterliliği, incelemenin 
olguya tuttuğu ışıkla bağlantılı olmalıdır. Örneğin (hatta benim asıl 
meselem de bu),  türün okurun bir metni yorumlamasını nasıl çer-
çevelediği üzerine çalışıyorsak, o zaman kuramsal ayrımlar yerine 
okurların türleri nasıl tanıdıkları üzerine odaklanmamız gerekir. 
Türleri tanımlamak sorunlu olabilir, ama kuramcılar kavramı terk 
etse bile, gündelik hayatta insanlar metinleri kategorize etmeyi sür-
düreceklerdir. John Swales, “söylem topluluğunun tür adlandırma-
ları, önemli bir içgörü kaynağıdır” der (Swales 1990, 54); her ne ka-
dar, sonradan, diğer birçok akademik kuramcı gibi bu tür adlarının 
“doğrulanmaya ihtiyacı olduğunu” eklese de (agy., 58). Bazı tür adla-
rının kullanımı muhtemelen diğerlerinden daha yaygındır: Kitle ile-
tişim aracı türlerinin gündelik etiketlenmelerine ilişkin popüler fikir 
birliklerini ve ayrılıklarını incelemek ilginç olurdu. Robert Hodge 
ve Gunther Kress’e göre “türler ancak bir sosyal grup onları oluş-
turan kuralları ifade ettiği ve uyguladığı sürece varolur” (Hodge & 
Kress 1988, 7). Öte yandan, çoğumuzun rutin bir biçimde kullandığı 
metinsel türler için ne derece açık “kurallar” formüle edebileceği de 
tartışmalıdır: Tür bilgimiz büyük oranda örtüktür.  Film söz konusu 
olduğunda Andrew Tudor’a göre tür, “kolektif olarak ne olduğuna 
inanıyorsak o”dur (ancak bu da “biz”in kim olduğu sorusunu gün-
deme getirir). Robert Allen, alaycı bir biçimde şöyle der: “Hatta 
Tudor, izleyicilerin western’in nasıl olmasını beklediğini saptamak 
için onlara sormamız gerektiğini ima eder” (Allen 1989, 47). Swa-
les da insanların “tür repertuvarı”na sahip olmalarına dikkat çeker; 
bu repertuvarların araştırılması yararlı olabilir kanısındayım. Öte 
yandan, David Buckingham’ın dediği gibi, “gerçek izleyicilerin türü 
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anlama ya da bu anlayışı belirli metinlere anlam verme aşamasında 
kullanma biçimlerine ilişkin neredeyse hiç ampirik araştırma yok-
tur” (Buckingham 1993, 137).

Steve Neale, türlerin birer sistem olmadığını, sistematikleştirme 
süreçleri olduğunu vurgular (Neale 1980, 51; vurgu bana ait; karşı-
laştırın Neale 1995, 463). Geleneksel olarak türler (özellikle edebî 
türler), sabitlenmiş formlar olarak görülmeye eğilimlidirler, ama 
çağdaş kuram türlerin hem formlarının hem de işlevlerinin dina-
mik olduğunu vurgular. David Buckingham, türün basitçe kültür 
tarafından “verili” olmadığını, devamlı bir müzakere ve değişim 
sürecinde olduğunu öne sürer (Buckingham 1993, 137). Nicholas 
Abercrombie, türler arasındaki sınırların yerinden oynamakta ol-
duğunu ve daha geçirgen hale geldiğini belirtir (Abercrombie 1996, 
45). Abercrombie, kısmen yeni izleyiciler yakalamasını gerektiren 
ekonomik baskı nedeniyle “türü istikrarla parçalara ayırdığını” id-
dia ettiği (agy.) modern televizyonla ilgilenmektedir. Yorumlayıcı 
bir çerçeve olarak türün ölümünü varsaymadan türlerin dinamik 
akışkanlığını kabul etmek mümkün. Türsel külliyat kesintisiz geniş-
ledikçe, türler (ve aralarındaki ilişkiler) zamanla değişir; her türün 
uzlaşımları yerinden oynar, yeni türler ve alt-türler ortaya çıkar ve 
diğerleri “lağvedilir” (öte yandan bazı türlerin özellikle uzun soluk-
lu olduğu unutulmasın). Todorov, yeni bir türün her zaman tek ya 
da birkaç eski türün dönüşümü olduğunu söyler (alıntılayan Swales 
1990, 36). Bir tür içindeki her yeni çalışma, türde farklılıklar yaratma 
ya da yeni alt-türlerin (belki sonradan tam teşekküllü türlere dönü-
şebilecek) ortaya çıkmasını sağlama potansiyeline sahiptir. Ne var 
ki, bu tarz bir bakış açısı, türlerin ve uzlaşımların değişiminde yazar 
deneyselliğinin rolünü vurgulama eğilimindedir; öte yandan sadece 
metin üretiminin toplumsal doğasını değil, aynı zamanda özellikle 
ekonomik ve teknolojik etkenlerin rolünü ve değişen izleyici tercih-
lerini de hesaba katmak gerekir.

Türler ile medya arasındaki etkileşim, değişen türlere katkıda 
bulunan güçlerden biri olarak görülebilir. Bazı türler diğerlerinden 
daha güçlüdür: O türler içinde metin üretenler ve onların izleyicileri 
tarafından kendilerine atfedilen statü açısından farklılık gösterirler. 
Tony Thwaites ve meslektaşlarının dediği gibi, “türler arasındaki et-
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kileşimde ve çatışmalarda, metinsellik ile güç arasındaki bağlantıla-
rı görebiliriz” (Thwaites ve diğ. 1994, 104). “Birincil tanımlayıcılar” 
olan kurumlardaki anahtar türler (kitle iletişim araçlarındaki haber 
bültenleri gibi), meselelerin tanımlandığı çerçevelerin oluşmasına 
yardımcı olur. Ancak tür hiyerarşisi de, sürekli yeni kullanıcılar ve 
göreli bir statü kazanan ve kaybeden tekil türlerle birlikte zamanla 
yer değiştirir.

Türe yönelik, temel metinsel özellikler aracılığıyla “ideal sınıf-
lar” kategorize etmeye çalışan idealist kuramsal yaklaşımlar tarih 
dışıdır. Sürece dayalı dinamik doğalarının sonucu olarak, Neale’in 
belirttiği gibi, tür tanımları “her zaman tarihsel olarak görece, do-
layısıyla tarihsel olarak kendine özgüdür” (Neale 1995, 464). Ben-
zer şekilde Boris Tomashevsky de türlerin katı bir şekilde mantık-
sal sınıflandırılmasının mümkün olmadığında ısrar eder. “Sınırları 
her zaman tarihseldir, yani, sadece belli bir tarihsel anda geçerlidir” 
(alıntılayan Bordwell 1989, 147). Bazı türler sadece geriye dönük 
olarak tanımlanabilir, ilk üreticileri ve izleyicileri tarafından şim-
diki halleriyle tanınmazlar. Türler tarihsel fenomenler olarak ince-
lenmeli; örneğin film çalışmalarına yönelik popüler odaklanma, tür 
uzlaşımlarında bir değişim yarattı. Mevcut türler, popülerlik evrele-
rinden ya da dönemlerinden geçiyor (1970’lerdeki felaket filmleri 
serileri gibi), bazen yok olmaktansa bir ara “pasif ” kalıyorlar. Süregi-
den türler ve bu türlerin uzlaşımları zamanla değişiyor. Bazı popüler 
film türlerindeki “evrimsel değişim”i gözden geçiren Andrew Tudor, 
değişimin üç temel özelliğini öne çıkarır:

Birincisi, gereksiz öğelerin değiştirilmesindense, var olan külliyata 
yenilikler eklendiği için kümülatiftir. İkincisi, bu yeniliklerin önce-
den beri var olanla temelde uyumlu olması gerektiği için “tutucu”dur. 
Üçüncüsü, bu süreçler uzman alt-türlerin kristalleşmesine yol açtığı 
için ayrışma içerir. (Tudor 1974, 225-6)

Tudor, yalnızca koşullara iyi uyum sağlamış türlerin yaşamayı 
sürdüreceğine dair bir imaya sahip olan evrimin biyolojik analojisi-
ni benimsemek konusunda ihtiyatlıdır. Christine Gledhill de, önceki 
örneklerin “evrildiği”, sonradan gelenlerin ise “gözden düştüğü” be-
lirleyici “klasik” örnekler seçerken, özcü olmanın tehlikesinden söz 
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eder (Gledhill 1985, 59). Ama yine de, türlerin döngüleri ve dönü-
şümleri, politik, toplumsal ve ekonomik koşullara bir yanıt olarak 
görülebilir.

Andrew Tudor, filmle ilgili olarak  “bir tür… ahlaki ve toplum-
sal bir dünyayı tanımlar” der (Tudor 1974, 180). Gerçekten de, her 
türün belirli değerleri ve ideolojik varsayımları içerdiği görülebilir. 
Yine sinema bağlamında Susan Hayward, John Wayne westernlerini 
Clint Eastwood’unkilerle kahraman veya anti-kahraman sorunsalı 
üzerinden karşılaştırarak, tür uzlaşımlarının “zamanın ideolojik ik-
limine göre” değiştiğini öne sürer (Hayward 1996, 50). Leo Baudry 
film türlerini sinema izleyicilerinin toplumsal ve kültürel ilgilerinin 
barometresi olarak görür (alıntılayan Hayward 1996, 162); Robert 
Lichter ve diğ. (1991) televizyon türlerinin program yapımcılarının 
değerlerini nasıl yansıttığını gösterir. Bazı yorumcular, belirli bir 
dönemin kitle iletişimi türlerini, o zamanda hâkim olan değerlerin 
yansıması olarak görür. Örneğin Ira Konigsberg, türlerin içindeki 
metinlerin, kültürün ahlaki değerlerini somutlaştırdığını öne sürer 
(Konigsberg 1987, 144-5). John Fiske de türsel uzlaşımların “popü-
ler oldukları dönemin önemli ideolojik meselelerini içerdiğini” iddia 
eder (Fiske 1987, 110). Öte yandan Steve Neale, türlerin bu değer-
lerin şekillenmesine de yardımcı olabileceğini vurgular (Neale 1980, 
16). Thwaites ve meslektaşları  ilişkinin karşılıklı olduğunu söyler: 
“Bir tür, toplumsal koşullara göre oluşur; türdeki ve metinlerdeki 
dönüşümler de toplumsal koşulları etkileyebilir ve pekiştirebilir” 
(Thwaites ve diğ. 1994, 100).

Bazı Marksist yorumcular, türü hâkim ideolojiyi yeniden üre-
ten toplumsal kontrolün bir aracı olarak görürler. Bu perspektifte 
tür, metinde gömülü ideolojileri kabul etmesi için izleyiciyi “ko-
numlandırır” (Feuer 1992, 145). Bernadette Casey, “yapısalcılar ve 
feminist kuramcılar son zamanlarda, türsel olarak tanımlanmış ya-
pıların belirli ideolojileri ve değerleri inşa etmek ve verili bir metnin 
güven verici ve muhafazakâr yorumlarını cesaretlendirmek üzere 
nasıl işleyebildiği meselesine odaklanmışlardır” der (Casey 1993, 
312). Öte yandan okur-merkezli yorumcular, insanların “akışın ter-
sine” okuma kapasitelerinin olduğunu vurgularlar. Thomas ve Vivi-
an Sobchack, geçmişte “bir hikâye anlatmaya kararlı olan” popüler 
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film yapımcılarının, her zaman kendi filmlerinin “gizli psikolojik 
ve sosyal…altmetinleri”nin farkında olmadıklarını belirtirler, ama 
modern film yapımcılarının ve onların izleyicilerinin şimdi “film 
türleri tarafından yerine getirilen mit-yapım süreçlerinin epey far-
kında” olduklarını da eklerler (Sobchack & Sobchack 1980, 245). 
Tür, Horace Newcombe ve Paul Hirsch’in televizyona ilişkin olarak 
“kültürel forum” dediği, endüstri ve izleyicinin, toplumsal düzeninin 
sağlanmasına yardım ederek ve bu düzenin değişime uyum sağla-
masını kolaylaştırarak ortak inançları ve değerleri müzakere ettiği 
bir işlevi yerine getirebilir (Feuer 1992, 145). Elbette, türler ideolojik 
anlamda nötr olmaktan çok uzaktır. Sonia Livingstone, “farklı türler, 
farklı dünya görüşlerini oluşturmakla meşguldür” der (Livingstone 
1990, 155).

Türlerin ideolojik boyutuyla bağlantılı olan şeylerden biri, amaç-
lar gözetilerek yapılan modern bir yeniden tanımlamadır. Bu tanımla 
ilgili olarak Carolyn Miller “türün retoriğe uygun bir tanımı, söyle-
min özüne veya formuna değil, yerine getirdiği eyleme dayanmalı-
dır” der (Carolyn Miller 1984, Freedman&Medway 1994a içinde, 24). 
Bu yoldan ilerleyen John Swales da, “iletişimsel etkinlik derlemesini 
bir türe dönüştüren ana ölçütsel özellik, birtakım ortak iletişimsel 
amaçlar setidir”  der (Swales 1990, 46). Kitle iletişimi söz konusu ol-
duğunda, yalnızca metin üreticilerinin değil onları yorumlayanların 
da amaçlarını düşünmek (ki bu ikisinin her zaman kesiştiği varsa-
yılmamalıdır) yararlı olabilir. Bazı türlerin—ve okurlarının—birincil 
amaçlarına ilişkin uzlaşımın oluşması (haber bültenlerinde olduğu 
gibi), “amaç” teriminin kulağa fazlasıyla araçsal geldiği (westernler 
gibi) diğer bazı türlere göre muhtemelen daha kolaydır. Öte yandan, 
“kullanımlar ve doyumlar” yaklaşımına sahip araştırmacılar, kitle ile-
tişim araçlarının insanlara sunduğu farklı işlevler konusunda araş-
tırmalar yürüttü ve etnografik çalışmalar bu boyuta yönelik verimli 
içgörüler sundu. Miller, türler içinde yazarken de okurken de, o türe 
uygun amaçları öğrendiğimizi öne sürer; kitle iletişimi ile ilgili ola-
rak, belirli türlerin belirli kaygıları, soruları ve hazları geliştirdiğini, 
şekillendirdiğini ve meşrulaştırdığını iddia edebiliriz. 

Türleri yeniden tanımlama girişimleri, büyük oranda metni 
oluşturanlar ile okuyanlar arasındaki ilişkiye odaklanır (retorik bo-
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yut). Değişen derecelerde, türlerin biçimsel özellikleri, üreticiler ile 
yorumcular arasındaki ilişkiyi kurar. Andrew Tolson da, kitle ileti-
şim metinleriyle ilişkili olarak türü “endüstri ile izleyici arasında ara-
cılık eden bir kategori” olarak yeniden tanımlar (Tolson 1996, 92). 
Şunu unutmamalı ki, bu tür yaklaşımlar türlerin salt metin tipleri 
olarak ve hedef kitleye bile yapılan her tür atıfı dışlayacak şekilde 
tanımlanmalarını baltalar. Çağdaş medya kuramının altını çizen te-
mel bir model, metin, metnin üreticileri ve onu yorumlayanlar ara-
sında üçlü bir ilişkidir. Pek çok çağdaş yorumcunun bakış açısına 
göre, türler öncelikle ve çoğunlukla içinde metinlerin üretildiği ve 
yorumlandığı çerçeveleri sağlar. Göstergesel düzeyde bir tür, üreti-
ciler ve yorumlayıcılar arasında paylaşılan bir ortak kod olarak gö-
rülebilir. Alastair Fowler, “üzerinde anlaşılmış tür kodları olmadan 
iletişim imkânsızdır” diyecek kadar ileri gider (Fowler 1989, 216). 
Türler içinde metinler, belirli “gönderi kipleri” kullanarak okurları 
“konumlandıracak” yazar girişimlerini somutlaştırır. Gunther Kress 
şunu gözlemler:

Her tür, o türden bir metne katılanları konumlandırır: görüşme yapan 
ya da yapılan kişi, dinleyici ya da anlatıcı, okur ya da yazar, politikayla 
ilgilenen bir kişi, bilgi verilen ya da bilgi veren bir kişi olarak. Her bir 
konum, tepki ya da eylem için farklı olanaklar içerir. Her yazılı metin, 
okurlara bir “okuma pozisyonu” sunar; metnin “ideal okur”una yöne-
lik olarak yazar tarafından inşa edilen bir pozisyon. (Kress 1988, 107)

Böylece, metin içine gömülü olan, “ideal okur” hakkındaki var-
sayımlar ve bu okurların konuya yönelik tavırları, çoğu zaman sınıf-
ları, yaşları, cinsiyetleri ve etnik kökenleridir.

Gunther Kress türü “biçimini, karakteristik katılımcıları ve bu 
katılımcıların amaçları ile birlikte (sıkça tekrar eden) toplumsal bir 
durumdan alan bir tür metin” olarak tanımlar (Kress 1988, 183). 
Münferit metinlere karşıt olarak tür üzerinde yorumlayıcı bir vur-
gu, metinlerin üretiminin ve yorumlanmasının toplumsal doğasını 
hatırlamamıza yardımcı olabilir. Filmler söz konusu olduğunda pek 
çok modern yorumcu, türlerin ticari ve endüstriyel önemine atıf ya-
par. Deniş McQuail şunu öne sürer:
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Tür, herhangi bir kitle iletişim aracının sürekli ve verimli bir şekilde 
üretmesine ve üretimini müşterilerinin beklentileriyle ilişkilendirme-
sine yardımcı olacak pratik bir araç olarak düşünülebilir. Aynı zaman-
da bireysel medya kullanıcılarının seçimlerini planlamalarını sağlayan 
pratik bir araç olduğundan, kitle iletişimin iki tarafı arasındaki ilişkileri 
düzenleyen bir mekanizma  olarak algılanabilir. (McQuail 1987, 200)

Steve Neale, türlerin bir dizi ekonomik ilişkiler ve pratikler 
bağlamında var olduğunu gözlemler, her ne kadar türlerin kendi-
liğinden ekonomik faktörlerin ürünü olmadığını, kapitalist ekono-
minin ne şimdiye kadar üretilmiş belirli türlerin varlığından, ne de 
onları oluşturan uzlaşımların varlığından sorumlu olduğunu eklese 
de (Neale 1980, 51-2). Ekonomik koşullar, kârlı bir türün devamını 
izah edebilir. Nicholas Abercrombie, “televizyon yapımcıları tür uz-
laşımlarını sömürmeyi amaçlarlar… Bunun … ekonomik bir anlamı 
vardır. Setler, sahne eşyaları ve kostümleri defalarca kullanılabilir. 
Sürümden kazandıran star, yazar, yönetmen ve teknisyen ekipleri 
kurulabilir” der (Abercrombie 1996, 43). Ardından ekler: “Türler, 
programları bir tür içinde görmeye alışan sadık izleyiciler yaratıl-
masına ve bu izleyicilerin muhafaza edilmesine izin verirler” (a.g.e.). 
Türler “talebi kontrol eden bir araç” olarak görülebilir (Neale 1980, 
55). Türlerin görece sabitliği, yapımcıların izleyici beklentilerini tah-
min etmesini sağlar. Chiristine Gledhill “türler arasındaki farklar, 
farklı izleyicilerin tanınabileceği ve gereksinimlerinin karşılanabile-
ceği anlamına geldi… Bu, üretimin standartlaştırılmasını ve istikra-
ra kavuşmasını daha da kolaylaştırdı” der (Gledhill 1985, 58). Kitle 
iletişimi söz konusu olduğunda, tür, farklı pazar sektörlerini hedef-
leme sürecinin bir parçasıdır.

Geleneksel olarak, özellikle edebiyat ve film eleştirmenleri “tür-
sel” metinleri (yani, ”formüle dayalı” metinleri), türsel bir çerçeve-
nin dışında üretildiğini iddia ettikleri metinlerden daha aşağı görür. 
Öyle ki, çoğunlukla film kuramcıları popüler filmlerden, “formülsüz 
filmler”in tersine “tür filmleri” olarak söz eder. Seçkinci eleştirmen-
ler kitle iletişiminin “türsel kurmaca”sını, “yüksek sanat”ın değil, 
popüler kültürün ticari ürünü olduğu gerekçesiyle reddederler. Pek 
çoğu, bireysel tarzı ve sanatsal “kendini ifade etme”yi vurgulaya-
rak, yazar “özgünlüğü”nün ve “tasavvur”unun üstünlüğüne inanan 
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Romantik ideolojiye sahiptirler. Bu gelenekte, sanatçı (her sanat tü-
ründe) uzlaşımsal kalıbı bozan biri olarak görülür. İtalyan estetikçi 
Benedetto Croce’ye (1866-1952) göre, sanatsal bir yapıt her zaman 
eşsizdir ve sanatsal tür diye bir şeyden söz edilemez. Daha yakınlar-
da, bazı edebiyat ve film kuramcıları yazar üstünlüğünü (veya filmin 
yönetmenine yapılan vurgu bağlamında “otörlük” kavramını) etki-
sizleştirerek, türe daha çok önem vermeye başladılar.

Çağdaş kuramcılar, tekil metinlerin diğer metinlerle ilişkisini 
görerek semiyotik metinlerarasılık kavramının önemini vurgulama-
ya yönelirler. Katie Wales “tür… metinlerarası bir kavramdır” der 
(Wales 1989, 259). John Hartley, türü metinler arasındaki ilişkile-
rin bir özelliği olarak anlamamız gerektiğini öne sürer (O’Sullivan 
ve diğ. 1994, 128). Tony Thwaites ve meslektaşlarının da dediği gibi, 
“her metin oluşturulurken türsel kurallardan etkilenir; türsel kural-
lar her bir metin tarafından pekiştirilir” (Thwaites ve diğ. 1994, 100). 

Roland Barthes (1975), bir metindeki belirli olayları anlamlan-
dırma sürecinin, yaşanmış olan deneyimlerden çok, bir türün için-
deki diğer metinlerle ilişkili olduğunu öne sürer. Burada, gündelik 
hayattaki tanıdık olayları yorumlamamıza yardım eden zihinsel 
“senaryolar”ımız olduğunu öne süren psikolojideki şema teorisiyle 
benzerlikler vardır. John Fiske şu çarpıcı örneği verir: 

Bir araba takibinin temsili, ancak daha önce gördüğümüz diğer takip-
lerle anlam kazanır—nihayetinde, gerçekte böyle bir deneyim yaşamış 
olmamız pek olası değildir ve eğer yaşamış olsaydık, bu modele göre, 
onu başka bir metne,  metinlerarası bağlamda anlayacağımız bir met-
ne dönüştürerek anlamlandırırdık, yani ekranlarımızda sıkça gördü-
ğümüz görüntülere dayanarak… O halde, “araba takibi” kavramına 
ilişkin her hangi bir metnin rehberlik ettiği kültürel bir bilgi var ve 
bu bilgi kodlama amacıyla yapımcı tarafından ve kodaçımı amacıyla 
izleyici tarafından kullanılmakta. (Fiske 1987, 115).

“Sanatsal” metinleri tür-dışı metinler olarak sunan geleneksel 
edebî eğilime karşı, var olan türlerle hiçbir ilişkiye dayanmayan me-
tinler üretmenin imkânsız olduğu söylenebilir. Dahası Derrida, “bir 
metin hiçbir türe ait olamaz, bir tür…  olmadan var olamaz. Her me-
tin bir veya birçok türe dâhil olur, tür-süz metin diye bir şey yoktur” 
der (Derrida 1981, 61).
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Not:
*Bu yazıda, metin, okur ve yazar gibi sözcükler, hangi mecra 

tartışılıyorsa ondaki “metinler”le ilişkili genel terimler olarak kul-
lanılmaktadır: Yazılı sözcüğün ayrıcalıklı kılınması (yazı-merkezli-
lik) hiçbir şekilde istenmemiştir. Metinler sözcüğü için bir alternatif 
bulmak zor olmakla birlikte, yazarlar ve okurlar yerine, belirli bir 
mecraya özgü olmayan terimler olarak yapanlar ve yorumlayıcılar 
gibi terimler kullanılmıştır. 

2. Türler İçinde Çalışmak
John Hartley, türlerin ideolojik kapanmanın aracıları olduğunu, 

verili bir metnin anlam potansiyelini sınırlandırdıklarını öne sürer 
(O’Sullivan ve diğ. 1994, 128). Robert Hodge ve Gunther Kress, türleri 
“çeşitli yapımcıları, tüketicileri, konuları, araçları, tavır ve durumları 
birbirine bağlayan tipik metin formları” olarak tanımlar ve eklerler: 
“Bu tür metinlerin yapımcılarının davranışlarını ve potansiyel tüketi-
cilerin beklentilerini kontrol ederler” (Hodge & Kress 1988, 7). Türler, 
yazarlar ve okurlar arasında bir tür örtük sözleşme olarak görülebilir.

Geleneksel Romantik bakış açısından, türler yazar yaratıcılığını 
kısıtlar ve bastırır. Öte yandan, çağdaş kuramcılar, edebî çalışma-
larda bile, tipik olarak bu görüşü reddeder (örn. Fowler 1982: 31). 
Gledhill, bu konuya farklı bir yaklaşımın da, bir tür içinde yazanların 
uzlaşımları kişisel bir şekilde eğip bükerek onlarla yaratıcı bir “geri-
lim” içinde çalıştıklarına inanmak olduğunu söyler.  Bir tür içindeki 
metinlerin yapımcılarının gözünden türlerin bir avantajı, o tür için-
deki yapıtlara yönelik önceden bilgi ve beklenti sahibi olan okurlara 
güvenebilmeleridir. Fowler, “türsel beklenti sistemi, kullanılmasıyla 
(ya da vazgeçilmesiyle) kompozisyonun daha ekonomik olduğu bir 
kodu ifade eder” der (Fowler 1989: 215). Dolayısıyla türler, iletişi-
min “verim”inin arttırılmasına hizmet eden bir tür stenografi olarak 
görülebilir. Hatta bir metni “bireycilik ve anlaşılmazlık” içinde yok 
olmaktan alıkoyan bir araç olarak iş görebilirler (Gledhill 1985: 63). 
Ayrıca, bir tür içinde yazmak belirli “verili” uzlaşımlardan yararlan-
mayı beraberinde getirirken, bir tür içindeki her yapıt da bazı yeni 
unsurların keşfini içerir.
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Türler içinde okumaya gelince, bazıları tür uzlaşımlarına dair 
bilginin türsel metinlerin pasif tüketimine yol açtığını ileri sürerken, 
bazıları da türler içinde metinlere anlam vermenin aktif bir anlam 
inşa etme süreci olduğuna inanır (Knight 1994). Tür, okurların me-
tinleri tanımalarına, seçmelerine ve yorumlamalarına yardım eden 
önemli bir referans çatısı sağlar. Ayrıca, Varda Langholz Leymore 
reklamlarla ilgili olarak, izleyicilerin herhangi bir metinden çıkardı-
ğı anlamın, bu metnin bir bütün olarak türle nasıl ilişki kurduğuna 
bağlı olduğunu ileri sürer (Langholz Leymore 1975, ix). Türün kilit 
psikolojik işlevleri, muhtemelen genel olarak kategorileştirmeyle or-
tak işlevleri içerir—karmaşıklığı azaltmak gibi. Türsel çerçevelerin, 
tekil metinlerin ayırt edici içeriğini ön plana çıkararak, formu (türün 
uzlaşımlarını) türe aşina olanlara daha “şeffaf ” kılma gibi bir işlevi 
olabilir. Tür kuramcıları, psikolojideki şema terapistleriyle aralarında 
pek çok ortak nokta bulabilirler: Her ne kadar bir tür, ilgili metinlere 
anlam vermek için bir çerçeve, bir şema da ilgili gündelik hayat de-
neyimlerine bir anlam vermek için bir zihinsel şablon olsa da. Şema 
kuramı perspektifinde, türler metinsel şemalardır. 

Bir metin, anlamlandırılmak için izleyicisi nezdinde kimi za-
man “kültürel sermaye” denen şeye gerek duyar. Tür bilgisi, istenen 
yeterliklerden biridir (Allen 1989: 52, Charlotte Brunsdon’u izleye-
rek). Gündelik bilgimiz gibi tür bilgisi de tipik olarak örtüktür ve 
çoğu okur için, herhangi bir ayrıntılı ve tutarlı yapı gibi açıkça ifade 
edilmesi zordur. Kişinin, ortak özellikleri türün karakteristiği olarak 
ayırt edebîleşmesi için, bir türün yeterli örneğiyle karşılaşması ge-
rekir. Alastair Fowler, okurun türleri çoğunlukla bilinçdışı tanıma 
yoluyla yavaş yavaş öğrendiğini öne sürer (Fowler 1989: 215). Gün-
delik hayatta insanların yorumlayıcı çerçeveler olarak türleri nasıl 
edindiklerine ve kullandıklarına dair ampirik araştırma örneği azdır. 
Öte yandan, bu araştırmaların birkaçı, televizyon türleri konusunda 
çocuklarla yürütülmüştür.

Yaşları 2 ile 5 arasında değişen 12 çocukla yapılan yoğun 
ve uzun vadeli bir çalışmada, Leona Jaglom ve Howard Gardner 
(1981a, 1981b), tür ayrımlarının gelişimini kaydetti. 2 yaşındakiler, 
programların başlangıcını ve bitişini anlamadılar (Jaglom&Gardner, 
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1981b). Araştırmacılar, 2 yaşındaki çocuklar için karakterlerin kay-
boluşunun şaşkınlık kaynağı olduğunu keşfetti: “Çocuklar, en sev-
dikleri televizyon kişilikleri ekranı terk edince çok üzülüyorlar hatta 
ağlıyorlar” (Jaglom&Gardner, 1981a: 42). Bu özelliğin, reklam tü-
rünü tanımalarında onlara yardımcı olabileceğini öne sürdüler ve 
temel tür ayrımlarını edinme düzenini rapor ettiler: Reklamlar (3.0-
3.6); çizgi filmler (3.7-3.11, erken zaman aralığında); Susam Sokağı 
(3.7-3.11, geç zaman aralığında); haberler (4.0-4.6); çocuk program-
ları (4.0-4.6, geç zaman aralığında); yetişkinlere yönelik programlar 
(4.0-4.6) (a.g.e.: 41). Yaşamlarının, televizyon dünyasının karmaşık 
öğelerini çözümlemeye yeltendikleri ilk birkaç yılında, çocukların 
programlar arasında ayrımlar yapmaya odaklandıklarını ileri sürdü-
ler (a.g.e.: 42).

David Buckingham, İngiltere’de daha büyük çocukların televiz-
yon türlerini anlamaları ile ilgili ampirik bir araştırma yürüttü (Buc-
kingham 1993: 135-55). Buckingham, 8-12 yaşlarında çocuklarla 
televizyon üzerine yaptığı genel tartışmalarda, kayda değer sayıda 
çocuğun hem örtük hem de açık olarak tür nosyonları kullandıkla-
rını fark etti:

Daha büyük çocukların, belirli bir örnek vermeden önce, bir tür ka-
tegorisine atıfta bulunarak beğendikleri ve beğenmedikleri şeyleri be-
lirtmeleri daha mümkün olabildi. Aynı zamanda daha geniş bir terim 
repertuarına sahip oldukları ya da en azından bu terimleri daha dü-
zenli kullandıkları görüldü. Öte yandan, en genç grupta bile, tür, bir 
konudan diğer konuya geçmek için kullanılan örtük bir gerekçeydi. 
Böylece, bir komedi programı hakkındaki tartışmanın, dizi ya da ha-
ber programı tartışması değil de başka bir komedi programı tartışması 
ile sürmesi daha olasıydı. (Buckingham 1993; 139)

Daha sonra Buckingham, küçük gruplar halinde çocuklara, 
hangi dayanağa göre gruplandırılacakları hakkında asgari düzeyde 
bir telkinle, daha önceki tartışmalarında adı geçen televizyon prog-
ramlarının adlarını taşıyan 30 kartı gruplara ayırma görevi verdi. 
Çocuklar, programların birçok şekilde gruplandırılabileceği konu-
sunda bir farkındalık gösterdiler. Tür, tüm grupların (en genç olan-
lardan biri dışında) bu görevde kullandıkları kaidelerden biriydi. 
Çocukların tür etiketleri repertuarları, yaşla birlikte artış gösterdi. 
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Öte yandan, Buckingham, verinin sadece sabit bir kademeli artışı 
yansıtmadığını ve tek başına bilişsel gelişimin uygun bir model sun-
mayacağını vurgular (Buckingham 1993; 149). Aynı zamanda, veriyi 
çocukların önceden varolan “bilişsel kavrayışları”nın bir gösterge-
si olarak almanın hata olacağı konusunda uyarıda bulunur (a.g.e.: 
154); zira kategorilendirme, zihinsel bir süreç olmasının yanı sıra, 
sosyal bir süreçtir de. Yine de, bulguları, çocukların büyüdükçe bir 
tür söylemi—yani, kategorilendirme sürecini kolaylaştıran ya da en 
azından belirli kategorilendirme biçimlerini mümkün kılan bir dizi 
terim—edindiklerine (ya da en azından kullanmaya başladıklarına) 
yönelik bazı kanıtlar sunar. Terim repertuarları genişledikçe, prog-
ramlar arasında daha iyi ayrımlar yapabilir ve bu programları daha 
çeşitli biçimlerde karşılaştırabilirler (a.g.e.: 154).

David Morley (1980) televizyonla ilgili olarak, bir türe ilişkin 
söylemlere, farklılık gösteren toplumsal katılımdan söz eder. Buc-
kingham, özellikle tutarlı bir dizi film kavramı kullanan genç işçi 
sınıfı çocuklarıyla (a.g.e.: 149) ve daha büyük orta sınıf çocuklarının, 
tür söyleminin “farklılık pahasına benzerliği vurgulama eğilimi gibi” 
sınırlılığına yönelik farkındalığıyla (a.g.e.: 154), sosyal sınıfın bir et-
ken olduğuna ilişkin sınırlı sayıda kanıta ulaşmıştır. Öte yandan bu 
veri, “çocukların söylemlere katılımını belirleyen sosyal sınıfa daya-
narak” açıklanamaz (a.g.e.: 149). 

Türler sadece metinsel özellikler değil, aynı zamanda metinler, 
yapanlar ve yorumlayıcılar arasındaki uzlaştırıcı çatılardır. Fowler, 
türün içeriğin iletişimini mümkün kıldığını öne sürer (Fowler 1989: 
215). Bir metnin bir türe atfedilmesi, elbette metnin nasıl okundu-
ğunu etkiler. Tür, metnin okurlarını tercih edilen okumaya (genelde 
baskın ideolojiyle uyumlu olarak) yönlendirerek bir metnin olası 
yorumlanma şekillerini sınırlar—öte yandan bu, okurların “geleneğe 
aykırı” bir şekilde okumalarının engellendiği anlamına gelmez (Fis-
ke 1987: 114, 117; Feuer 1992: 144; Buckingham 1993: 136). David 
Buckingham şöyle der:

Neighbours’ı (Avusturalya yapımı bir dizi film) pekâlâ bir durum ko-
medisi olarak okumayı seçebiliriz—karakterlerin psikolojik açmazla-
rıyla empati kurmaya daha az, genelde “natüralist” olan tonunu sek-
teye uğratan performans öğelerine daha çok odaklanacak bir okuma. 
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Daha muhalif bir strateji, metin tarafından istenen türsel okumayı 
doğrudan altüst etmeyi gerektirecektir—örneğin, haber bültenlerini 
kurmaca, hatta dizi film olarak okumak böyle bir stratejinin ürünüdür 
(karşılaştırın Fiske 1987). (Buckhingham 1993: 136)

David Bordwell’in dediği gibi “bir filme göndergesel bir anlam 
vermek için pek çok ‘çerçeveleme’ yapmak gerekir: kurmaca olarak, 
Hollywood filmi olarak, komedi olarak, Steve Martin filmi olarak, 
‘yaz filmi’ olarak, vs.” (Bordwell 1989: 146). Türler, metinleri çerçe-
velemek için önemli bir yöntem önerirler, böyle bir çerçeveleme de 
metni kavramaya yardımcı olur. Tür bilgisi türün yetkin okurları-
nı metin hakkında uygun tutumlara, varsayımlara ve beklentilere 
yönlendirir. Öyle ki o metne anlam verebilmek açısından oldukça 
yararlıdır. Aslında türleri tanımlamanın bir yolu, onları “beklentiler 
kümesi” olarak görmektir (Neale 1980: 51). John Corner, türün izle-
yicilerin tercihlerini ve beklentilerini yönetmekte… ve farklı türden 
şeyleri izlemek, dinlemek ve okumak için gerekli olan kültürel yeter-
lik ve eğilim alt-kümelerini organize etmekte ana unsur olduğunu 
belirtir (Corner 1991: 276). Belirli bir türe ait olan bir metni tanımak, 
örneğin metnin “gerçeklik statüsü” hakkında (en önce, metnin kur-
maca mı yoksa kurmaca-dışı mı olduğuna ilişkin) değerlendirmeler 
yapmayı mümkün kılar. Bir metni bir türe atfetmek, ilksel beklenti-
leri kurar. Bunlardan bazıları, bazı metinlerde hiçe sayılmış olabilir 
(örn. katilin en başta ortaya çıktığı bir polisiye). İlksel beklentileri-
nin bazıları karşılanmadığında, genellikle türün yetkin okurlarının 
kafası karışmaz—türün çerçevesi, bir kısıtlamadan çok, yorum için 
bir başlangıç noktası olarak iş gören “varsayılan” beklentiler öneri-
si olarak görülebilir. Öte yandan, türe yönelik çok fazla uzlaşımsal 
beklentiye meydan okumak, metnin bütünlüğünü tehdit edebilir. Bir 
türe aşinalık, okurların bir anlatıdaki olaylarla ilgili olası tahminler 
üretmesini mümkün kılar. Aynı türdeki diğer metinler hakkındaki 
bilgilerinden yararlanmaları, okurların tek bir metindeki çarpıcı an-
latısal bilgiyi çarpıcı olmayanlardan ayırmalarına yardımcı olur.

Sonia Livingstone şunu öne sürer:

Farklı türler, metin ile okur arasında müzakere edilecek farklı 
“sözleşmeler”i belirler… bunlar da iletişimin biçimi…, işlevleri…, 
epistemolojisi…, ve iletişimsel çerçeve (örn. katılımcılar, izleyicinin 
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gücü, metnin açıklığı ve okurun rolü) için her iki tarafta da beklentiler 
oluşturur. (Livingstone 1994: 252-3)

Şunu da ekler: “Eğer farklı türler farklı okur-metin etkileşimle-
rine neden oluyorsa, bunlar farklı türden katılımlara yol açabilir…: 
eleştirel ya da onaylayıcı, dirençli ya da doğrulayıcı, ilgisiz ya da yo-
ğunlaşmış, kayıtsız ya da motive olmuş” (Livingstone 1994: 253).

Metnin bir türün bir parçası olarak saptanması (televizyon prog-
ramlarını listeleyen bir dergide ya da video kiralama dükkânındaki 
bölümlerin başlıklarında) potansiyel okurların o metnin kendilerini 
cezbedip etmeyeceğine karar vermelerini sağlar. İnsanlar, eğlence 
odaklı türler içindeki metinleri okumaktan türlü zevkler alıyor gibi-
dirler. “Kullanımlar ve doyumlar” yaklaşımı, medyayla ilişkili olarak 
bunlardan birçoğunu saptadı. Bu tür potansiyel zevkler türe göre de-
ğişir, ama şunu kapsarlar: Zevklerden biri, aşina olduğumuz için be-
lirli bir türün özelliklerini tanımak olabilir. Türe ilişkin bilgimizden 
kaynaklanarak neyin önemli olabileceğini (ya da olmayabileceğini) 
fark etmek, olay örgüsünü takip etmek için gereklidir.

Türler, empati ve gerçeklerden kaçma gibi çeşitli duygusal haz-
lar verebilirler. Türlerin bu özelliğini bazı kuramsal yorumcular göz-
den kaçırır. Aristoteles, elbette, farklı türlere bağlanan özel duygusal 
tepkileri kabul etmiştir. Deborah Knight “türde tatmin garantidir; 
kaçınılmaz olanın gecikmesi, uzun süren bekleyişin zevkini de 
mümkün kılar” (Knight 1994).

“Bilişsel” tatminler, problem çözmekten, hipotezleri test etmek-
ten, çıkarımlar yapmaktan (örn. karakterlerin yönelimleri ve hedef-
leri hakkında) ve olaylar hakkında tahminler yürütmekten kaynak-
lanabilir. Televizyonla ilgili olarak, Nicholas Abercrombie “hazzın 
bir kısmı türün kurallarını bilmek, izlenen programın problemleri 
tür çatısı altında çözmek zorunda olduğunu bilmek ve bunu nasıl ya-
pacağını merak etmektir” der (Abercrombie 1996: 43). İzleyicilerin, 
beklentilerinin nihayetinde gerçekleşeceği süreçten zevk aldıklarını 
da ekler (a.g.e.). Hem çıkarım ve tahminlerimizin doğru çıktığını 
fark ettiğimizde hem de doğru çıkmadıkları zaman şaşırdığımızda 
tatmin yaşarız (Knight 1994). Sonra ne olacağına yönelik tahmin, 
bazı türlerde elbette diğerlerinden daha merkezidir.
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Steve Neale, hazzın “tekrar ve farklılık”tan kaynaklandığını öne 
sürer (Neale 1980: 48); fark olmadan hazdan söz etmek imkânsızdır. 
René Wellek ve Austin Warren, “bütünüyle tanıdık ve tekrarlı örüntü 
sıkıcıdır; bütünüyle yeni bir form anlaşılmazdır—ayrıca olanaksız-
dır” (Wellek&Warren 1963: 235). Türün uzlaşımlarının nasıl mani-
püle edildiğini gözlemlemekten zevk alabiliriz (Abercrombie 1996: 
45). Ayrıca, bir türün yeni yönlere doğru esnemesinden ve bunun 
sonucunda beklentilerimizin değişmesinden hoşlanabiliriz.

Karakterlerin eylemleri üzerine ahlaki ve duygusal değerlendir-
meler yapmak da belli bir zevk verebilir (her ne kadar Knight [1994] 
“türsel kurmaca”ların bizzat bu değerlendirmeleri somutlaştırdığını 
öne sürse de).

Diğer zevkler, belirli türlere aşinalığı ile karakterize edilebilen 
bir “yorumlayıcı topluluk” içinde, bir türe yönelik deneyimlerimizi 
diğer insanlarla paylaşmamızdan kaynaklanabilir (bkz. Feuer 1992, 
144).

Ira Konigsberg, dayanıklı türlerin “evrensel ikilem”leri ve “ahla-
ki çatışmaları”ı yansıttığını ve derin psikolojik ihtiyaçlara seslendiği-
ni öne sürer (Konigsberg 1987, 144-5).

3. İzleyiciyi İnşa Etmek
Türler, okurlarının inşasına müdahil olarak görülebilirler. John 

Fiske, türü “hem izleyicinin hem de okuyan öznenin inşa edilme ara-
cı” olarak görür (Fiske 1987, 114). Christine Gledhill, farklı türlerin, 
farklı özne konumlanmaları ürettiğini, dolayısıyla tür tariflerinin, her 
birinin ürettiği farklı öznellik işlevlerinde ve izleyiciye hitap etmenin 
farklı tarzlarında izlenebileceğini öne sürer (Gledhill 1985, 64). Steve 
Neale de sinemayla ilgili olarak türün arzunun, hafızanın ve beklenti-
nin ayarına katkıda bulunduğunu belirtir (Neale 1980, 55).

Tony Thwaites ve meslektaşları, The Saint, Hart to Hart ve Mur-
der, She Wrote geleneğinden gelen pek çok cinayet dizisinde,

zenginler için çalışan üst tabakadan veya varlıklı özel dedektifler, top-
lumsal özellikleri ve davranış örüntüleri çoğu zaman “suçlu sınıf ”ın 
birer üyesi olduklarını gösteren karakterler tarafından işlenen cinayet-
leri çözerler… Kötüler adil karşılıklarını kanuna karşı geldikleri için 
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değil, hukuka saygılı burjuvadan bütünüyle ayrı oldukları için alırlar. 
Böylece bu televizyon türü, sınıflı bir toplumun bireyi hakkında hege-
monik bir ideolojiyi yeniden üretir. (Thwaites ve diğ. 1994, 158)

Kitlesel medya türleri, fark ve kimliğin, özellikle de cinsel ayrım 
ve kimliğin inşasında pay sahibidirler (Neale 1980, 56-62). Bazı film 
ve televizyon türleri, geleneksel olarak öncelikle kadın ya da erkek 
izleyiciye yöneliktirler ve basmakalıp bir biçimde onlar tarafından 
tercih edilirler. Örneğin savaş filmleri ve westernler “erkeğe özgü” 
türler olarak görülmeye yatkınken, dizi filmler ve müzikaller “kadı-
na özgü” türler olarak görülürler (bu elbette izleyicilerin homojen 
olduğu anlamına gelmez). Öte yandan, çok az çağdaş kuramcı, iz-
leyicilerin, okurlar için metne yerleştirilen tercih edilen okumaları 
edilgen bir biçimde kabul ettiği yolundaki medya determinizmi dü-
şüncesine katılır: Çoğu, bir metni okumanın “müzakere”yi, reddedi-
şi, hatta bütünüyle reddedişi içerebileceğini vurgular.

4. Tür Analizinin Avantajları 
Tony Thwaites ve meslektaşları, türün kuşatıcı metinlerin et-

kisini ve herhangi bir metne yönelik yanıtımızın üzerine kurulan 
okuma biçimlerini ön plana aldığını belirtirler. Özellikle de, türün 
metinselliği ve okumayı, şeyler olarak değil işlevler olarak tasdik 
ettiğini vurgularlar (Thwaites ve diğ. 1994, 92). Tür analizi, metin 
üretiminin ve okumasının toplumsallığının altını çizerek, metinleri 
metinsel ve toplumsal bağlamlara yerleştirir.

Türe yapılan bir vurgu, tekil metinleri diğerlerinden izole ede-
rek ele alma eğilimlerini etkisiz hale getirmeye ek olarak, aynı za-
manda büyük oranda kitlesel medyaya bağlı olarak mecranın homo-
jenleşmesiyle mücadeleye, örneğin tür gibi önemli etkenleri dikkate 
almaksızın “televizyonun etkileri” hakkında iddialar ortaya koymay-
la mücadeleye de yardımcı olur. 

Tür analizi, metinleri özel kültürel bağlamlara yerleştirmenin 
yanı sıra, onları tarihsel bir perspektifte konumlandırmaya da hiz-
met eder. Yazar “özgünlüğü” ve yaratıcı bireyselliğe dayanan Roman-
tik ideolojiye karşı koymaya da yardım edebilir.
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Norman Fairclough, haber medyasıyla ilgili olarak, tür analizi-
nin çoğu medya çıktısının rutin ve formüle dayalı doğasını göster-
mede ve dünyadaki olayların sınırsız çeşitliliğinin nasıl çoğu zaman 
katı haber formatlarına indirgendiği konusunda bizi uyarmada fay-
dalı olduğunu belirtir (Fairclough 1995, 86). 

5. Kendi Kendine Yapılabilecek Tür Analizi
Aşağıdaki sorular, tek bir metnin tür analizini yaparken öğ-

rencilerime önerdiğim temel ilkelerdir. Ancak şunu unutmayalım, 
yalnızca türe dayanarak çerçevelendirilen bir metnin analizi sınırlı 
bir fayda sağlar. Tür analizi, türü daha etraflıca incelemeyi içerebi-
lir elbette: Türü incelerken, türün uzlaşımlarının zaman içinde nasıl 
değiştiğine dair meseleler verimli bir biçimde ele alınabilir. 

Genel
1. Analiz etmek için neden bu metni seçtiniz?
2. Bu metinle hangi bağlamda karşılaştınız?
3. Sizce bu bağlamın metni yorumlamanıza etkisi ne oldu?
4. Metni önceden hangi türe dâhil ettiniz?
5. Bu türle olan deneyiminiz nedir?
6. Metnin konusu ve ana temaları nedir?
7. İçerik olarak bu metin tipik olarak hangi türde?
8. Bu türden metinlerden beklentileriniz nelerdir?
9. Bu metin için biçimsel tür etiketleri buldunuz mu (nerede 

buldunuz)?
10. Aynı metin içinde başka tür etiketleri var mı?
11. Metinde hangi tür uzlaşımları dikkatinizi çekti?
12. Bu metin türünün uzlaşımlarını ne ölçüde esnetiyor?
13. Metin türün uzlaşımlarından nerede ve neden uzaklaşıyor?
14. Hangi uzlaşımlar farklı bir türün uzlaşımlarına daha çok 

benziyor (ve bunlar hangi tür[ler])?
15. Hangi tanıdık motifler ve imgeler kullanılmış?
16. Kullanılan hangi biçimsel/biçemsel teknikler türün tipik/

tipik olmayan teknikleridir?
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17. Metnin biçiminde hangi geleneksel kısıtlamalar yansıtıl-
mıştır?

18. Metin “gerçeklik”le ne tür bir ilişki kuruyor?
19. Metin, kimin gerçekliklerini yansıtmaktadır?
20. Tür, hangi amaçlara hizmet etmektedir?
21. Bu amaçlar metinde hangi yollarla somutlaşır?
22. Metinle uğraşırken sizin amaçlarınız bunlarla ne ölçüde 

kesişti?
23. Hangi ideolojik varsayımlar ve değerler metne gömülü gi-

bidir?
24. Bu metin kişisel olarak size ne zevk verdi?
25. Metin hangi zevklere hitap etmektedir (ve bunlar o türe has 

zevkler midir)?
26. “Eleştirel mi onaylayıcı mı, dirençli mi doğrulayıcı mı, ilgi-

siz mi yoğunlaşmış mı, kayıtsız mı motive olmuş mu” his-
settiniz (ve neden)? 

27. Metnin hangi özellikleri, türe ait bilginizden dolayı dikkat 
çekici göründü?

28. Metne ilişkin türsel tespitiniz, olaylara ilişkin hangi tah-
minlere yol açtı (ve bunlar ne ölçüde doğru çıktı)?

29. Türsel tespitiniz, kişiler ve onların motivasyonları hakkın-
da hangi çıkarımlara olanak sağladı (ve bunlar ne ölçüde 
doğrulandı)?

30. Sizin metne ilişkin yorumunuz, başkalarının aynı metne 
ilişkin yorumlarından nasıl ve neden farklılık gösterdi?

Hitap Kipleri 
1. Metnin ne tür bir izleyiciyi hedeflediğini hissettiniz (ve bu 

türün tipik bir özelliği mi)?
2. Metin size nasıl hitap ediyor?
3. Sizin ne tür bir insan olduğunuzu varsayıyor? 
4. Sınıfınız, yaşınız, cinsiyetiniz ve etnik kökeninize ilişkin ne 

tür varsayımlar yapılmış?
5. Ne tür ilgileriniz olduğunu varsayıyor?
6. Gerçekte metin size ne derece uygun?
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7. Hangi bilgiyi sorgusuz sualsiz kabul ediyor?
8. Metnin sizi konumlandırmayı istediği “ideal okur” pozis-

yonuna ne ölçüde uyum sağlıyorsunuz?
9. Metnin hitap tarzında önemli kaymalar oluyor mu (oluyor-

sa, nasıl)?
10. Metin sizden ne tür karşılıklar bekliyor gibi?
11. Karşılığınız müzakereye ne kadar açık (belirli şekillerde 

karşılık vermeye davet ediliyor, yönlendiriliyor ya da zor-
lanıyor musunuz)?

12. Beklenen şekillerde karşılık vermemenin cezası var mı?
13. Kendinizi, metni ve türü “geleneklere aykırı” bir biçimde 

okurken buluyor musunuz?
14. Metinde sizi konumlandırmaya yönelik hangi girişimleri 

kabul ediyor, reddediyor ya da müzakere ediyorsunuz (ve 
neden)?

15. Metnin size hitap etme yöntemi, türün sizi konumlandırma 
yöntemiyle ne kadar uyum sağlıyor (Kress 1988, 107)?

Diğer Metinlerle İlişki
1. Analiz ettiğiniz metinde hangi metinlerarası göndermeler 

var (ve bu göndermeler hangi metinlere)?
2. Türsel olarak, analiz ettiğiniz metin en çok diğer hangi me-

tinlere benziyor?
3. Bu metinler hangi temel özellikleri paylaşıyor?
4. Bu metinler arasında hangi majör farklılıklar dikkatinizi 

çekti?

Ek 1: Türlerin Sınıflandırılması
Tür sınıflandırmalarının sınırlarından üstü kapalı bir biçimde 

söz edilmiştir. Öte yandan bu, sınıflandırmaların değersiz olduğu 
anlamına gelmez. Daha önce belirttiğim gibi, edebiyatta en geniş 
ayrım, şiir, düzyazı ve drama arasındadır. Burada, edebî türler ve alt-
türler üzerinde durmayacağım. Fowler (1982), sınıflandırmaların 
sınırlılıklarını kabul etmesine rağmen, edebî türlerin sınıflandırıl-
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masına ilişkin en yararlı ve bilimsel öneriyi yapar. Kitlesel medya 
türleri, yerleşik edebî türlere uyum sağlamaz (Feuer 1992, 140). Ben 
burada, en temel tür çerçevelerini kısaca ele aldıktan sonra, kurgusal 
filmlere ilişkin açıklayıcı bir sınıflandırma önereceğim.

Geleneksel retorik, dört çeşit söylem ayırt eder: serimleme, tar-
tışma, betimleme ve öyküleme (Brooks & Warren 1972, 44). Temel 
amaçlara ilişkin bu dört form, çoğu zaman farklı türlere işaret eder 
(Fairclough 1995, 88). Öte yandan, bunlara tür olarak yaklaşmak 
yanıltıcı olabilir, çünkü metinler bu formların farklı kombinasyon-
larını içerebilir. Bu formları “kip” olarak sınıflandırmak daha yararlı 
olabilir. Özellikle, temel ve her yerde bulunan bir form olduğundan 
anlatıyı bir tür olarak ele almak sorunludur. Tony Thwaites ve mes-
lektaşları, anlatıyı bir tür olarak görmezler: 

Anlatılar, pek çok farklı çeşitten metinlerde ve toplumsal bağlamlarda 
kullanıldığından, bir tür olarak etiketlenemezler. Öyküleme, kurmaca 
türlerin olduğu kadar… kurmaca olmayan türlerin de bir özelliğidir… 
Ayrıca farklı medya araçlarında da kullanılır… Anlatıyı bir türden 
ziyade, metinsel bir kip olarak düşünebiliriz. (Thwaites ve diğ. 1994, 
112) 

Nicholas Abercrombie, televizyonla ilgili olarak ve John 
Corner’ı izleyerek, en önemli tür ayrımının kurmaca ve kurmaca-
dışı kodlama arasında olduğunu ileri sürer (Abercrombie 1996, 42). 
Bu ayrım, kitlesel medyada temel bir ayrımdır (bunun çocuklar için 
önemi hakkında bkz. Buckingham 1993, 149-50 ve Chandler 1997). 
Türün amacıyla ilgilidir (örn. bilgilendirme ya da eğlendirme). John 
Corner, “çoğu kurmaca-dışı televizyonda metin görüntüleme ilişki-
lerinin tipik özellikleri, program eğlence olarak tasarlanmış olsa bile 
bir biçimde bilgi ile yapılmakta olmalarıdır. Kurmaca televizyonda 
ise, hayali hazlarla yapılıyor olmalarıdır” der (Corner 1991, 276).

Kurmaca ile kurmaca-dışı türler arasındaki ayrımın önemine 
rağmen, pek çok melez formun da olduğunu unutmamak gerekir 
(yarı belgesel film, “faction2”1 gibi). Gerçeğe dayalı olduğu bilinen 
(haber bültenleri ve belgeseller) türlerde bile “hikâyeler” anlatılır—

2 Ç.N. Türkçeye “olgusal- kurmaca biçiminde çevrilebilir. “Faction’”; olgu anlamına gelen 
‘fact’ ile kurmaca anlamına gelen ‘fiction’ sözcüklerinin kısaltılarak birleştirilmiş halidir.
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kitlesel medyada gerçeğe dayalı türlerin amaçları bilgilendirmenin 
yanı sıra eğlendirmektir de.

Filmle ilgili olarak, Thomas ve Vivian Sobchack film türlerine 
ilişkin yararlı bir sınıflandırma önerir (Sobchack & Sobchack 1980, 
203-40). Kurmaca ile kurmaca-dışı altında, komedi ile melodram 
arasında (trajedinin “formülsüz” filmler içinde görülebileceğini ek-
leyerek) temel bir ayrım yaparlar.

Sobchack’ler, komedinin ana türlerini şöyle listeler: 
• Kaba komedi;
• Romantik komedi, “screwball komedisi3”2 ve müzikal kome-

di dâhil;
• Müzikal biyografi ve
• Masal
• Melodramın ana türlerini ise şöyle listeler:
• Macera filmleri, “kahraman” ve “ölüm kalım filmleri” (sa-

vaş filmleri, safari filmleri ve felaket filmleri);
• Western filmleri
• “Fantastik türler”, fantezi, korku ve bilimkurgu dâhil ve
• “Anti-sosyal türler”, polisiye filmleri (gangster filmleri, fe-

deral ajan filmleri, dedektif filmleri, film noir [kara film], 
hırsızlık filmleri) ve “acıklı” filmler (veya “kadın filmleri”) 
dâhil.

Sobchack’lerin, bu türler içindeki filmlerin metinsel özellikle-
rine ilişkin böylesine yararlı bir şema önermeleri bir yana, bu tür 
sınıflandırmaların değeri, kısmen, okurların doğrudan itirazlarını 
provoke edebilmeleri olabilir!

3 Ç.N. Amerikalıların bulduğu ve “film noir” ile benzerlik gösteren bir komedi  türüdür. 
Bu tür ABD’de yaşanan Büyük Depresyon döneminde, yani 1930’ların başından 1940’ların 
başına kadar popülerliğini korumuştur. “Screwball” sözcüğünün, tuhaf, garip, sersem gibi 
anlamları varsa da, bu komedi türünün Türkçede yerleşmiş bir karşılığı yoktur.
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Ek 2: Film ve Televizyonun Türe Özgü Metinsel 
Özellikleri
Önceden belirtildiği üzere, son dönemde türe ilişkin yapılan 

bazı yeniden tanımlamalar, türlerin metinsel özelliklerine yönelik 
ilgiyi önemsiz gibi göstermiş ya da yerinden etmiş olsa da, kaş yapa-
yım derken göz çıkarma tehlikesinden söz edilebilir. Dolayısıyla bu 
bölüm, film ve televizyon anlatıları bağlamında, türlerin bazı temel 
metinsel özelliklerini kısaca ele alıyor.

Bir türün, film ve televizyon kuramcıları tarafından tipik olarak 
listelenen ayırt edici metinsel özellikleri arasında şunlar vardır:
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anlatı – benzer (bazen formüle dayalı) olay örgüleri ve yapılar, 
tahmin edilebilir durumlar, sekanslar, epizotlar, engeller, çatışmalar 
ve çözümler;

karakterizasyon– benzer türden karakterler (bazen sterotipler), 
roller, kişisel özellikler, motivasyonlar, hedefler, davranışlar;  

belli başlı temalar, konular, ana fikirler (toplumsal, kültürel, 
psikolojik, profesyonel, politik, cinsel, ahlaki), değerler ve Stanley 
Solomon’un tekerrür eden “anlam örüntüleri” (Solomon 1995: 456);

mekân – coğrafi ve tarihi;
ikonografi (anlatıyı, karakterizasyonu, konuları ve mekânı yan-

kılamak) – tanıdık bir imaj ve motif yığını, sabit hale gelen yan an-
lamlar; zorunlu olmamakla birlikte öncelikle, dekoru, kostüm ve 
nesneleri de kapsayan görsel, “tipleme” oyuncuları (bazıları “ikon” 
haline gelmiş olan), tanıdık diyalog örüntüleri, tipik müzik ve sesler, 
uygun fiziksel topografya; ve

film teknikleri – stilistik veya formel kamera uzlaşımları, ışıklan-
dırma, ses-kayıt, renk kullanımı, kurgu vs. (izleyiciler genelde içeriğe 
ilişkin uzlaşımlara göre bu tür uzlaşımların daha az bilincindedir).

Geleneksel kategorilerden birine yerleştirmesi daha az kolay 
olanlar ruh hali ve tondur (film noir’ın [kara film] temel özelliklerin-
den sayılır). Ayrıca, geleneksel hikâyelerde yer almamaya eğilimli ve 
genellikle çağdaş anlatımlardaki metinsel özelliklerden çok, metin-
okur ilişkilerine tahsis edilen özellikle önemli bir özellik vardır. Bu, 
izleyici hakkında bütünün parçası olan varsayımlar içeren (“‘ideal’ 
izleyici erkektir” gibi [alışılmış kategoriler sınıf, yaş, cinsiyet ve etnik 
kimliktir]) hitap biçimidir; Sonia Livingstone’un belirttiği gibi, “me-
tinler okurları, belirli hitap kipleri aracılığıyla, belirli özneler olarak 
konumlandırır” (Livingstone 1994, 249).

Bazı film türleri, öncelikle konularına göre (örn. polisiye film-
leri), bazıları ortamlarına göre (örn. western filmleri) ve diğerleri de 
anlatı biçimine göre (örn. müzikaller) tanımlanır. “Tür filmleri”nin 
metinsel özelliklerine ilişkin harika bir tartışma, Thomas ve Vivian 
Sobchack’in Introduction to Film (1980, Filme Giriş) kitaplarının 4. 
Bölümünde bulunabilir.

Önceden de belirtildiği gibi, metinsel özelliklere ek olarak, fark-
lı türlerin farklı amaçları, zevkleri, izleyicileri, müdahil olma biçim-
leri, yorumlama tarzları ve metin-okur ilişkileri vardır.
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düzyazı kurmaca biçimlerinden türsel olarak mı yoksa uzunluk ba-
kımından mı ayrılır?” gibi sorularla yakın bir ilişki içinde olmasında 
bulunabilir. Bir başka söyleyişle, herhangi bir “biçimci” yaklaşımı 
ahlâki ve siyasi alandan kaçışla ilişkilendiren bir eleştirel kültür için-
de öykü kuramı adeta daha baştan başarısızlığa uğramıştı.

Fakat bu yaklaşım tartışmaların önünü fazlasıyla tıkadı. Short 
Story Theories at a Crossroads’dan dokuz yıl sonra yayımlanan bir 
yazısında Lohafer, bir öykünün 1990’lara özgü bir eleştirel bağlamda 
okunmasını kuşatan tehlikeleri ikna edici bir biçimde dile getirdi. 
Örneğin, Katherine Mansfield’in ‘Parker Ana’sı gibi, gündelikçi bir 
kadının yirminci yüzyılın başlarında Londra’da dört duvar arasın-
da sürdürdüğü yaşamı anlatan bir öykü, sosyal adalet, sınıfsal ön-
yargı gibi konulardaki tartışmaları alevlendirebilirdi pekâla, fakat 
Lohafer’e göre bu, poetika sorunlarını ya da okur tepkisinin ince-
liklerini unutma riskini de beraberinde getirebilirdi.2 Bu nedenle, 
Lohafer’ın öykü çalışmalarının tür sorunu açısından “modasının 
geçtiğine” (172) ilişkin iddiasına pek katılamıyorum.3 Belki tam da 
bu noktada daha kapsamlı sorular sormak, böyle bir öykünün yoru-
munun, birçok okurun zaten her durumda sahip olacağı değerlerin 
bir kez daha pekiştirilmesine hizmet etmesini engellemek gerekiyor. 
Yani gönül rahatlatma alıştırmasından biraz daha fazlasını yapmaya 
ihtiyacımız var.

Mansfield’ın “Parker Ana”sını öykü antolojileri içinde de tahay-
yül edebiliriz. Antolojiler okurların bu türden öykülerle en sık karşı-
laştıkları yazınsal ortamlar. Çoğunlukla konularına göre düzenlen-
dikleri için “Parker Ana”yı ‘Modernist Öyküler’, ‘Yirminci Yüzyılda 

2 ‘Susan Lohafer’la Söyleşi’, Speaking of the Short Story: Interviews with Contemporary Wri-
ters, der. Farhat Ifterharuddin, Mary Rohrberger, ve Maurice Lee (Jackson: University of 
Mississippi Press, 1997), s. 167-80, 168.
3 ‘Ve tabii tür tartışmaları hep “öykü nedir?” sorusuna çıkıyordu. Bundan böyle bu soru-
nun sorulmayacağını düşünüyorum  – en azından önümüzdeki yüz yıl boyunca’ (172). Bu 
kesinlikle çok sorunlu bir ifade; kaldı ki Lohafer’ın daha önceki çalışmalarının bu ifadeyle 
çeliştiği idda edilebilir. Fazlasıyla profesyonelleşmiş eleştirilerde olduğu gibi, bu da ‘herkesin’ 
homojen olarak gelişen ve hiçbir sorunsal içermeksizin ilerlemeci olan ortak bir entelektüel 
patika izlediğini varsayan bir tartışma ortamını yansıtıyor. Yani, eleştiri kültürünün kendisi 
katışıksız bir biçimde modernist ve bütünüyle Amerika merkezli kavramlarla düşünülüyor. 
Modanın kim için, neresi için, hangi sorunlar açısından geçtiğini sormak gerekir.
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Yaşamış Kadın Yazarların Öyküleri’ ya da (Mansfield Yeni Zellan-
dalı olduğu için) ‘Sömürgecilik Sonrası Öyküler’ başlıklı seçkilerde 
bulmamız mümkün. Öykü türü kısalığı nedeniyle bu tip kültürel 
kategorilere özellikle yatkın. Konularına göre bir araya getirilmiş 
öykülerden oluşan seçkiler, öykülerin nasıl okunması gerektiğini 
peşinen söyleyen eleştirel bir gönderge çerçevesi de çizmiş oluyor. 
Bu durum, benzer öyküleri yeni olanaklara açabilir. Fakat bir o ka-
dar da hantal bir araçtır. Örneğin, birbirlerinden çok farklı, birçok 
bakımdan ilişkisiz öyküleri ulusal bir kategoriye göre (Klasik İngiliz 
Öyküleri, Klasik Galler Öyküleri, Klasik Avustralya Öyküleri),4 cinsi-
yete göre (Kadın Yazarlar Tarafından Yazılmış On Dokuzuncu Yüzyıl 
Öyküleri), ırka göre (Siyah Yazarlar Tarafından Yazılmış En İyi Öy-
küler) ya da cinsel eğilime göre (Penguin Eşcinsel Öyküler Kitabı)  bir 
araya getiren birçok antoloji var.5 Bu strateji, öykünün klasik özellik-
lerinden birini nefessiz bırakma tehdidi taşır. Bu özellik, öykünün, 
tuhaf, ‘toplumun kıyısına itilmiş’, yerinden edilmiş, görmezden ge-
linmiş ya da basitçe eksantrik olana, pek rastlanmayan bir biçimde, 
yer açmasıdır.

Fazlasıyla genel kategorilerin en sinsisi ve bu türden bir paket-
lemeye kuşkuyla bakması muhtemel eleştirileri bile etkilemiş olanı 
ise ‘Amerikan Öyküsü’ denen şeydir. Burada yine belirli tanımlık 
(the American Short Story) her türden soruyu küçük bir sözcük 
içine sihirli bir biçimde yerleştirir; belli niteliklere sahip olduğu 
varsayılan bir çeşit alt-türü ve kendisine içkin özelliklerin tarihini 
aynı anda yansıtır. Nitekim, şu anda dolaşımda olan ve okur kitle-
si olarak öğrencileri hedefleyen genel antolojilerin herhangi birinin 
içindekiler sayfasına şöyle bir göz atıldığında, öykü çalışmalarının 
çoğu kez örtük bir Amerikan milliyetçiliğinin havuzu olduğu görü-
lecektir. Okur, söz konusu antolojilerde ağırlıklı olarak Amerika Bir-

4 Derek Hudson, der. Classic English Short Stories 1930-1955 (Oxford: Oxford University 
Press, 1956); Gwyn Jones ve Islwyn Ffowc Elis, der., Classic Welsh Short Stories (Oxford: Ox-
ford University Press, 1971); Walter Murdoch ve Henrietta Drake-Brockman, der., Classic 
Australian Short Stories (Oxford: Oxford University Press, 1951). 
5 Harriet Devine Jump, der. Nineteenth-Century Short Stories by Women (Londra: Routled-
ge, 1998); Langston Hughes, der., The Best Short Stories by Black Writers: The classic antho-
logy from 1899 to 1967 (Boston: Little, Brown and Co., 1967); D. Leavitt, M. Mitchell, der., 
The Penguin Book of Gay Short Stories (Londra: Penguin, 1995).
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leşik Devletleri’nden yazarlarla karşılaşacaktır. Bu durum, Amerika-
lı öykü yazarlarının etkisine ve çeşitliliğine alan açıldığı zaman bile 
gülünçtür (öteki kültürler Amerikan vatandaşları tarafından çoğun-
lukla tireyle –Asyalı-Amerikalı, Hispanik-Amerikalı gibi– temsil 
edilir). Amerika, çarpıcı bir sahiplenme örneği sunar çünkü öyküyü 
bir biçimde doğuştan ‘Amerikalı’ addederek öykü türünün tanımını 
da etkilemiştir. Joyce Carol Oates, böyle bir milliyetçi temayülü The 
Oxford Book of American Short Stories’e (Oxford Amerikan Öyküleri 
Kitabı -1992) yazdığı girişte örnekler. Çoğu kez öykülerde karşılaştı-
ğımız arayışın, yapısı itibariyle, ‘gözle görülür bir biçimde Amerikan 
tarzı arayış’ olduğunu söyler. Bu, ‘insanın dünyadaki yerinin kendisi 
ve ötekiler açısından kültürel ve ruhsal kimliğinin arayışıdır. Çünkü 
bizimki insanlık tarihinde çok nadir görülen, kendi kaderini tayin 
etmiş bir ulustur; yenilik, araştırma ve keşifte kuramsal bir deney-
dir.’6 Böylesi bir şovenizm, görkemli Amerikan akademisinin ve ona 
hizmet eden yayınevlerinin bu alana hükmetmesiyle daha da sinsi-
leşiyor.7 Başka yerlerdeki, örneğin İngiltere, İrlanda ya da Avustral-
ya’daki eleştirmenler, isteyerek ya da istemeyerek, hatta düşünerek ya 
da düşünmeyerek, kendilerini Amerikan gündemine uygun dersler 
verirken bulabiliyorlar. Burada tartışacağım temel konu bu değil; fa-
kat öykü hakkında düşünmeyi canlandırmanın öncelikli yollarından 
biri, türü, kurumsal Amerikancılıktan kurtarmak olmalıdır. Kurum-

6 The Oxford Book of American Short Stories, der. Joyce Carol Oates (Oxford: Oxford Uni-
versity Press, 1992), s. 12. Kitabın başlığı ve yayıncıları bu kitabı okuyacak bazı kişilerin 
A.B.D. dışında yaşıyor olabileceğini ima ettiğine göre, giriş boyunca bir zafer edasıyla kulla-
nılan birinci çoğul kişi (‘biz’, ‘bizim’) kulağa ahmakça geliyor. Alıntı şöyle devam ediyor: ‘En 
azından teoride, atalarımızın kim olduğu, hangi dilleri konuştuğu, hangi dinlere inandığı 
gibi öğeler bizim kim olduğumuzu gerçek anlamda tanımlamaya yetmez’ (s. 12). Richard 
Ford, bu bağlamda ‘İngiliz’ olduğu varsayılan öyküyü bir karşı örnek olarak devreye sokma 
teamülüyle hafiften diz çökse de,  ‘[öykünün] bizim [yani Amerika’nın] ulusal sanat biçimi 
olduğunu iddia etmeye hazır değilim. Hatta, Amerikan ruh hâlleri, renkleri, tonları, etkileri, 
biçimleri ve anlatısal stratejilerinin o geniş yelpazesi içinde bizim öykülerimizle, sözgelimi 
İrlanda öyküleri arasında ya da bizimkilerle İtalyan ya da Fransız öyküleri arasında, hatta [?] 
bizimkilerle İngiliz öyküleri arasında pek bir fark göremiyorum” diyerek aynı noktaya gel-
miş olur (Giriş, The Granta Book of Amercan Short Story, der. Richard Ford (Londra: Granta 
Books, 1992), s. vii-xxii, vii).
7 Robert Coover, ‘Öyküyü Amerikalı yapan tek gerçek şey, Amerikan tarzı bir ele geçirme, 
sömürgeleştirme ve birliğe yeni bir eyalet katma çabasıdır’ diyor (‘Storying in Hyperspace: 
‘Linkages’, The Tales We Tell: Perspectives on the Short Story, der. Barbara Lounsberry, Susan 
Lohafer, Mary Rohrberger, Stephen Pett ve R. C. Feddersen, s. 133-38, 135).
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sal Amerikancılık edebi kültürün öteki alanlarından daha derin bir 
biçimde bu alanda kökleşmişe benziyor. 

Bu yüzden öyküyle ilgili temel, hatta basit kimi soruları gözden 
geçirmenin tam zamanı olabilir. Hatta belki de öykünün (‘the’ short 
story) doğasına dair soruların bu denli boş görünmesine rağmen 
ısrarla soruluyor olması, düşünceyi, kültürel belirlenimciliğin suya 
sabuna dokunmayan modellerinden – ki bugün eleştirel literatüre 
egemen olan budur – uzaklaştırmamıza yardımcı olabilir.

Öykünün Körlüğü
Olumsuz bir anlam atfetmeksizin öykünün ‘körlüğü’ olarak ad-

landırdığım şey, biçimin gerçekçilikle ilişkisinin yeni bir değerlendir-
mesidir. Bir uzunluk sınırlaması olmasaydı, yazının bu bölümü klasik 
gerçekçi roman Middlemarch’tan (1871-2) uzun bir alıntıyla başlardı; 
çünkü eğer mesele özgünlük değil açıklıksa, en bilinen örnek en iyi 
örnektir. Aşağıdaki kısa alıntı George Eliot türü gerçekçiliğin iyi bi-
linen bazı özelliklerini ortaya koyuyor. Kültürlü, zevk sahibi anlatıcı 
‘George Eliot’, genç ve tutkulu Doktor Lydgate’in –kitap talihsiz evlili-
ğinin ve profesyonel geleceğinin izini sürmeye devam edecektir– kes-
kin bir çözümlemesini yaparken ‘bizzat kendisinin’ okurla kurduğu 
doğrudan ilişkiden yararlanıyor. Bu bağlamda bizi ilgilendiren mese-
le, böyle bir yazı tarzının öykü için elverişli olup olmadığı:

Burnu büyüklüklerimiz de tıpkı burunlarımız gibi çeşitlidir: her kibir 
aynı kibir değildir ve birimizi diğerinden ayıran zihinsel yapının ay-
rıntılarına göre çeşitlilik gösterir. Lydgate’in kibri kendini beğenmişlik 
tarzında bir kibirdir; asla sırıtmayan, asla küstahlık etmeyen, fakat faz-
lasıyla talepkâr ve cömertlikle hor gören bir kibir. Budalalar için çok 
şey yapar, onlar için üzülür ve onu kontrol edemeyeceklerinden gayet 
emin olarak ... 8

Anlatıcı her şeyi görüyordur. Burunlar ve zihinler, genel bir 
inceleme için de, bir sınıflama için de eşit derecede yetkindir. ‘Ge-
orge Eliot’ adlı etki, bir insanın psikolojisine yönelen yanılmaz bir 

8 George Eliot, Middlemarch, der. W. J. Harvey (Londra: Penguin Books, 1965), s. 179.
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iç görünün ele geçirişinin ve bu psikoloji üzerine ferasetle düşünen 
okuru şaşırtacak gözlemler yapabilme yeteneğinin yarattığı etkidir. 
Ve tabii ki bu gözlemler mecburen doğrudur! Kurmaca bir karakter 
tarafından yapılan gözlemler, ne kadar uçuk olurlarsa olsunlar, sırf 
yapıldıkları için doğru olurlar. Dil sadece kendi ortaya attığı şeyi, o 
şeyi ortaya atmasını sağlayan terimlerle tarif edebilir. İnce bir ay-
rım yapıldığı izlenimi oluşur oluşmasına ama bu ince hatlar aslında 
onlara işaret etmekten başka bir şey yapmıyormuş gibi görünen bir 
parmak tarafından çizilmektedir.

Bu alıntı, birkaç sayfa boyunca böyle bir karakter çözümlemesi-
nin yapıldığı bir pasaja ait. Fakat Lydgate hakkındaki pasaja benzer 
birkaç paragraf bir öyküde yer alsa, oradaki gerçekçilik tekniği, to-
tolojik temelini de açığa vurarak kendi üzerinde yankılanmaz mı?9 
Edebi olanın bu niteliği, yani olduğu gibi resmeder göründüğü şeyi 
aslında uyduruyor olması, bu biçimin kısalığının –somutlaştırma 
bağlamından mahrum oluşunun– daha az ihmal edilebilir kıldığı bir 
niteliktir. Öykü, hep söylenegeldiği üzere, daha ‘şiirsel’dir. Eliot’ın in-
celikli gözlem gücü, metnin önceki ve sonraki pasajlarının birbirine 
ulanmasıyla bu sadece kendi kendini doğrulayan nitelikten sıyrılmış 
gibidir. Bu olmasaydı, böylesine gerçekçi bir metnin genel ‘insani ha-
kikatleriyle’ bir yıldız falında karşımıza çıkacak nitelikte ‘hakikat’ler 
arasındaki ilişki daha açık olurdu. Uzun bir bağlamın göz yanıltıcı 
etkilerinin (trompe-l’oeil effects) öyküde olmaması, öykünün göreceli 
körlüğü denebilecek şeyi oluşturur. 

Meselelerden biri ‘okur tepkisinin’ ‘somutlaştırma’ (concretiza-
tion) kavramından ne anladığı. Metin bize ‘eski eve çıkıp geldi’ gibi 
bir cümle verdiğinde okur zorunlu olarak, belli belirsiz de olsa, evler 
hakkında metinde yer almayan ayrıntılar üretir; belli bir büyüklü-

9 Bu etkinin sonuna dek kullanıldığı bir örnek, J. G. Ballard’ın 1959 tarihli ‘Now Zero’ öy-
küsüdür. Anlatıcı, olağanüstü ve ölümcül bir ruhsal armağanı keşfedip, ondan yararlanışını 
okura itiraf eder (J. G. Ballard, The Complete Short Stories (Londra: Flamingo, 2001), s. 96-
105).  Söz konusu armağan, herhangi bir tanıdığının talihsiz bir kazada ya da başka bir ne-
denle öldüğünü günlüğüne ya da başka bir yere yazması durumunda ölümün gizemli bir bi-
çimde gerçekleşmesidir. Örneğin şu notu düşer: ‘... Rankin [kendisiyle aynı işyerinde çalışan 
bir rakip] aniden dengesini kaybedip, tırabzanın üstünden tepetaklak yuvarlandı ve aşağıdaki 
holde can verdi’ (99). Olay aynen yazıldığı gibi gerçekleşir. İtiraf, kendi güvenliğini güvence 
altına alarak sona erer. Doğrudan okura seslenir: ‘Bu son birkaç satırı okuduğunuzda önce 
dehşet ve tiksintiyle, sonra korku ve panikle sarsılacaksınız. Kalbiniz... ele geçirecek...’ (105).
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ğü ve rengi, belli sayıda penceresi olmayan eski bir ev hayal etmek 
imkânsızdır. İlk olarak Roman Ingarden’in öne sürdüğü gibi, edebi 
bir metnin okurunun görevi, çoğunlukla verilen ipuçlarından yola 
çıkarak metni etkili bir biçimde ‘somutlaştırmak’tır.10 Okuma dene-
yimini tartışmaya yer bırakmaksızın açıklıyor gibi görünen bu yo-
rum tam tersine çevrilebilir. Ingarden’in iddiası, edebi dili ayırt eden 
şeyin aslında somutlaştırma eksikliği ya da ihtiyacı olduğunu örtük 
olarak kabul ederek, farkında olmadan kendi kendisine meydan 
okur. Maurice Blanchot’ya göre somutlaştırma –tam olarak bu tek-
nik terimi kullanmasa da– dilin edebiyat dışı kullanımını oluşturan 
şeyin ta kendisidir; bir telefon mesajında, aceleyle yazılmış birkaç 
sözcükten yola çıkarak insanlar, mekânlar ve söylemek istediklerine 
dair bir çırpıda çıkarım yapmamız gibi. Fakat edebi bir metin söz ko-
nusu olduğunda bağlamsal işaretlerin eksikliği bir biçimde üstesin-
den gelinmesi ya da bertaraf edilmesi gereken rastlantısal bir özellik 
değildir. Aksine bu boşluk, uzaklık ve bilmeme hâli, edebi anlatıda 
canlanan alanın vazgeçilmez bir parçasıdır.11

Öykünün kısalığı ve zorunlu ‘körlüğü’ türle ilgili tanımlamala-
rın ya da özgül okumaların çarpıcı bir özelliğinde de karşılık bulu-
yor. Kastettiğim şey, görme metaforlarının telafi edici baskınlığı, bir 
metnin bütününü ‘görme’ mücadelesi, ani bir aydınlanma, vb. Aşa-
ğıdaki pasaj bunun bir örneği:

Bir öykü hacmi sayesinde her zaman (bir heykel gibi) göz önünde-
dir; fakat bir  romanı (bütün parçalarıyla birlikte) görmek, bir resmin 
tamamını bir anda görmek kadar zordur. Bir heykeli görme dene-
yimi, öncelikle bütünü görmeyi gerektirir: Heykelin bir bölümünü 
görmek ya da fark etmek, heykeli görmekle aynı şey  midir? (William 
O’Rourke)12 

10 Roman Ingarden, The Literary Work of Art: An Investigation on the Borderlines of Onto-
logy, Logic, and Theory of Literature, [1931], çev. George G. Grabowicz (Evanston Ill.: North-
western University Press, 1973), s. 332-55.
11 Bkz: ‘The Language of Fiction,’ The Work of Fire [1949], çev. Charlotte Mandell (Stanford: 
Stanford University Pres, 1995), s. 74-84. Bu bağlamda Blanchot ve okuma konusunda daha 
ayrıntılı bir tartışma için bkz: Timothy Clark, ‘The Impossible Lightness of Reading: Blanc-
hot and the Communicational Model of Subjectivity’, Southern Review 28 (1995), 83-95.
12 William O’Rourke, ‘Morphological Metaphors for the Short Story: Matters of Production, 
Reproduction, and Consumption’, Short Story Theories at a Crossroads, s. 193-205, 194.
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Dominic Head, ‘öykü kuramında bolca görsel metafor bulunur” 
der. Bu, ‘türün ‘uzamsal’ boyutundan kaynaklanan bir olgudur, fakat 
bu boyutun göz yanıltıcı doğasını da belirsizleştirir.’13 Göz yanılgısı-
nın nedeni, görsel örüntünün, ister istemez zamansal bir okuma ha-
reketiyle kurulması, metnin bir bütün olarak, ‘kuşbakışı’ bir görün-
tüsüne ulaşmak için bellek ve beklentiyle ilerlemesidir. Head’e göre, 
görsel metaforlar, çoğunlukla epifanik bir ‘içgörü’ anı aracılığıyla 
–bu anın kendisi de genellikle kaybedilen görme yetisinin yeniden 
kazanılması mucizesinin bir örneği gibi betimlenir– metnin bütünü-
ne odaklanarak, bir öykünün heterojenliğini ve ‘açıklığını’ baskılar.

Head’in karşı çıktığı özellikle öykü kuramını uzamsal biçim, mi-
tik birlik ve estetik bütünlük bakımından kavramsallaştırarak uzun 
süre egemenliği altına almış olan modernist paradigmadır. Fakat so-
runlar çok daha geniştir ve modern düşüncenin çoğunda genellikle 
‘anti-okülarist’ öğe olarak bilinen şeye eklemlenir.14 Görme, olduk-
ça ayrıntılı ve doğrudan bilen bir duyu olarak ayrıcalıklı bir konum 
edinmiş gibidir; yaptığı iş bakımından sahiplenme, hatta tüketme 
eylemini andırır. Görme metaforları, çoğu kez, bağımsız, hükmedici 
bir özneyle görsel mevcudiyetiyle aynı zamanda tahakküm kuran bir 
nesne –uzak bir mesafeden bakıldığında haritanın kıyısı kıyı şeridi-
ne izomorfik gibi görünen Rönesans sonrası haritanın gizli Tanrısal 
bakışında olduğu gibi– arasındaki bir ilişki olarak bilgi modellerini 
güçlendirmiştir. Görme, otoriter gözetleme ve kontrol (panopticon) 

13 Dominic Head, The Modernist Short Story: A Study in Theory and Practice (Cambridge, 
Cambridge University Press, 1992), s. 10.
14 Örneğin bkz: Martin Jay, Downcast Eyes: The Denigration of Vision in Twentieth-Century 
French Thought (Berkeley: University of California Press, 1993). Görme, azami ya da nihai 
bilme duygusu olarak ‘görülüyor’; Heidegger’in öne sürdüğü gibi, antik Yunanlılar arasında 
Batı düşüncesini oluşturan özelliklere dek izi sürülebilecek bir şey. Heidegger şöyle diyor:

Latince’ye contemplatio olarak geçen Yunanca theoria’da Yunan düşüncesinde ha-
zırlığı yapılmış olan, ayırıcı ve bölümleyici bir bakma itkisi öne çıkar. Gözle kav-
ranması gereken şeye doğru birbiriyle ilişkili ardışık adımların haddini bilmez 
ilerleyişi, bilme durumu içinde kendisini normatif kılar. (‘Science and Reflection’, 
alıntıyı yapan: Jay, s. 270)

Jacques Derrida, kendi çalışmasının da katkıda bulunduğu anti-okülarizmi ‘Blind Sight: 
Writing, Seeing, Touching...’te değerlendirdi. Deconstruction Engaged: The Sydney Seminars, 
der. Paul Patton ve Terry Smith (Sydney: Power Publications, 2001), s. 13-29. Ayrıca bkz. 
On Touching – Jean-Luc Nancy’deki çözümlemeler, Christine Irizarry (Stanford: Stanford 
U. P., 2005).



160

Timothy Clark

monograf 2016/6

fikirlerinin de içerdiği bir şeydir. Ayrıca cinsel politika meseleleriyle 
rahatlıkla ilişkilendirilebilir: OLR’nin bu sayısının genel başlığı altın-
da ele alınan üç öykü, bir kadının kendisini göremeyen bir erkeğe 
duyduğu aşkla ilgili. Önyargının görsel farklılıktan kaynaklandığı 
‘ırk’la ilgili meselelere de dokunuyor.15 Görme aynı zamanda post-

15 Körler ya da görme engelliler Batı edebiyatında nasıl betimlenir? Kenneth Jernigan, Batı 
edebiyatında körlerin  nasıl temsil edildiği konusundaki yararlı araştırmasında şu sonuca 
varır:

Ayrıntılı bir incelemeyle edebiyat ve popüler kültürde körlerin dokuz temel konu 
ve motif etrafında ele alındığı söylenebilir ve bunlar şöyle özetlenebilir: telafi 
edici ve mucizevi bir güç olarak körlük; tam bir trajedi olarak körlük; aptallık 
ve çaresizlik olarak körlük; bitimsiz bir kötülük ve uğursuzluk olarak körlük; 
mükemmel erdem olarak körlük; günahların cezası olarak körlük; anormallik 
ve insanlıktan çıkış olarak körlük; arınma olarak körlük; ve sembol ya da mesel 
olarak körlük. (‘Blindness: Is Literature Against Us?’ (1974) (http://www.blind.
net/bpba1974.htm)

Bu elbette bir itham ve delili çok. Körlere sempatiyle yaklaşmaya çalışan metinler bile, bu 
insanların körlüğünü tanımlayıcı olmasa da temel özellikleri olarak düşünür ve böylece 
‘körlük sadece görme kaybı değil, insanın bir bütün olarak dönüşümüdür’ şeklindeki kuşku 
götürür varsayımı sürdürür (Jerrigan). Körler konusunda aydınlanmış olduğunu düşünenler 
bile biliş ve duyuş ilişkisi hakkında Marshall McLuhan’ın bütün yapıtlarından daha kuşkulu 
yapay-derinlikler üreteceklerdir. Örneğin Wilkie Collins, kör bir kadın kahramanı olan ki-
tabı Poor Miss Finch (1872) için bir sürü araştırma yaptığını iddia etmiştir fakat sözgelimi 
körlerin görenlere göre daha canlı bir imgelem dünyası olduğu (Poor Miss Finch, der. Cathe-
rine Peters, Oxford: Oxford University Press, 1995, s. 33) ve kahramanı gibi doğuştan kör bir 
kadının kadınsı “alçakgönüllülükten” –bu duygu başkaları tarafından görülüyor olmayı hayal 
etme yeteneğine dayandığından– çok az pay aldığı (s. 59) gibi bayat fikirlere yenik düşer. D. 
H. Lawrence “The Blind Man”de (1922) kör olmuş eski bir askeri, görmeye göre dokunmayı 
daha az nesnelleştiren ve daha doğrudan bir bilme biçimi olarak idealleştiren bir anti-oküla-
rist romantik geleneğe dahil ederek benzeri bir tuzağa düşer –bu, Lawrence’ın öyküsündeki 
entelektüel Bertie’nin ötekinin parmakları yüzüne hafifçe dokunduktan sonra dayanılmaz 
bulduğu “daha derin” bir bilmeye dayalı bir etkileşim türüdür (‘The Blind Man,’ Collected 
Stories içinde. Londra: Everyman, 1994, s. 423-40). Ne tesadüf ki bu aynı zamanda Raymond 
Carver’ın “Katedral”inde (1983) parmakları karısının yüzünde dolanan kör bir adam hayal 
eden, televizyon takıntılı, güvensiz kocayı üzen eylemdir (Raymond Carver, Where I’m Cal-
ling From: The Selected Stories, Londra: Harvill Press, 1955, s. 292-307). Carver, kör figürün 
gören figürü inkar edilmiş ya da daha esaslı bir gerçeklikle etkileşime geçirmesi beklenen 
romantik anti-okülarizmi değişikliğe uğratarak eril bir savunmacılığın eleştirisini yapar.  
Collins ve Lawrence örnekleri, bazı açılardan şaibeli olsalar da bize körlerin kurmaca-
da sadece Jernigan’ın betimlediği negatif biçimlerde temsil edilmediğini hatırlatır. Denis 
Diderot’nun 1749 tarihli meşhur “Görenlerin Kullanımı İçin Körler Üzerine Mektup”undan 
bu yana, bizim normal eylem, algı ve biliş olarak üzerinde uzlaştığımız modellere kör bir 
insanın temsil ettiği meydan okuyuşlara tekrar tekrar felsefi bir ilgi duyulmaktadır. Örneğin, 
doğuştan kör bir insanın sahip olduğu bilgi türü, duyularımız olmadan hiçbir fikre sahip 
olamayacağımız yönündeki ampirist öncüle meydan okumaz mı? Birini bilmenin anlamı 
konusundaki baskın kavrayış, okülarist  önyargıların istilası altında mıdır? Burada anılması 
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modern kültür, reklam dünyası, tüketim kültürü ve tasarım logolarıy-
la en fazla ilişkilendirilen duyudur. Örneğin, Raymond Carver’ın gör-
selliğe aşırı vurgu yapan, birbirlerini izleyen insanları tekrar tekrar 
temsil eden ve teşhirciliği çok kereler tüketim arzusuyla ilişkilendiren 
öykülerinde televizyonun her yerde oluşunu düşünün. ‘Neighbours’ 
(‘Komşular’) (1976) bunun en açık örneklerinden biri.16 

Öykü kuramı ya da eleştirisinde bu tip görsel metaforların 
gücü, bütünlüklü kavrayış fikrinden kaynaklanır. ‘Görme’, ayrıntılı 
ve kapsamlı bir biçimde bir-bütün-olarak-görme fikrini ifade eder. 
Öykü eleştirisinin ilginç özelliklerinden biri, epeyce bir bölümünün 
bizzat öykü yazarları tarafından yazılmış olmasıysa, bir başka ilginç 
özelliği de bütün bu yazıların açıktan ya da imalarla paylaştığı, öykü-
nün bir bütün olarak anlamlandırılan bir şeyle ilişkili olduğu fikridir 
(örneğin Ifterharuddin, s. 55, 79, 85, 112, 170). William O’Rourke 
şöyle diyor: ‘Uzam ne kadar genişse, onu anlamak, görmek o kadar 
zaman alır. Romanın bütün parçalarını görmek kat edilmesi gereken 
büyük bir mesafe, dolayısıyla da daha çok zaman gerektirir, fakat bu 
durum öykü için geçerli değildir: okur her zaman öykünün bütü-
nünü görecek kadar yakındır’ (195). Öykü, kısa olması, her an sona 
yaklaşması, bir oturuşta okunabilmesi gibi özellikleriyle kendisini 
ancak bir bütün olarak ‘görülmek’ üzere ortaya koyar ve başka türlü-
sü mümkün değildir. Bu, kısmen, öykü kuramı içinde icat edilmiş ve 
yaygın bir kullanım kazanmış olan bir kavramın da temelinde yatan 
şeydir. Söz konusu kavram, bir bütünü aniden kavrama anlamına 
gelen James Joyce’un “epifani”sidir ve kısa düzyazılarla yapılan de-
neylerde kavramın menşei hatırlanmaz bile.17

gereken klasik öykü tabii ki H. G. Wells’in  ‘The Country of the Blind’ıdır (‘Körler Ülkesi’) 
(1904) (The Complete Short Stories of H. G. Wells, der. John Hammond (Londra: J. M. Dent, 
1998), s. 629-48.  Bu baskı, ek bölümünde öykünün 1939 tarihli yeniden yazılmış versiyo-
nunu da içermektedir).
Günümüzde de kör bir figürü resmeden öyküler neredeyse hep körlüğe bu figürün temel 
özelliği olarak vurgu yapar. Ne var ki, bu öykülerin meselesi kör bir insanın temsillerinde-
ki hakkaniyet ya da adaletsizliğin yanında körlüğün gören dünyanın normlarına yönelttiği 
meydan okuyuş da olabilir.
16 Carver, Where I’m Calling From, s. 68-73.
17 Joyce ‘epifaniler’ terimini ilk kez bir bütünlük hissi kazandıran ani farkındalık ya da 
aydınlanma anlarını sahneleme amacıyla kaleme alınmış skeçler dizisinin başlığı olarak 
kullanmış, daha sonra bu fikri roman taslağı Stephen Hero’ya eklemlemiştir. Bkz. Richard 
Ellmann, James Joyce, düzeltişmiş baskı (Oxford: Oxford University Press, 1983), s. 83ff. Bkz. 
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Öykü kuramında görsel önyargı o kadar güçlüdür ki bu bir 
inkâr biçimi midir sorusu ortaya çıkar. Blanchot’nun, edebi dilin 
ayırt edici bir özelliği olarak somutlaştırma, daha doğrusu somut-
laştırma eksikliği konusunda söyledikleri şu soruyu doğurur: ‘göre-
memek,’ öykü okuma fenomenolojisine ‘görmekten’ ne kadar daha 
iyi bir model oluşturur? Bir sonraki bölüm bu soruyla ilgileniyor. 
Kasten yavaş ilerleyerek ve bazen gayet açık görünen noktalarda du-
rarak, okuma deneyiminin ‘inkârsız fenomenolojisi’ diye adlandıra-
bileceğimiz şeye girişeceğiz. Bir sonraki bölüm ‘körlük’ meselesini 
genişleterek öyküler üzerine deneysel spekülasyonlarla daha genel 
bir tartışma yürütecektir.  

Gör(me)mek Olarak Okumak
Bir metni okuma deneyiminin fenomenolojik açıklaması, kör-

lük deneyimlerinin anlatılarıyla ilerlemelidir. Okumak – gören in-
sanlar için – zaten bir çeşit gönüllü körlüktür ve bu sadece bir sayfa 
şifrenin zihinde uyandırdıklarına odaklanmak için dış dünyadan 
kendini koparmak şeklinde olmaz. ‘Görenler dünyada, kör bir in-
sansa bilincinde yaşar.’18

Görememenin önemli bir sonucu öngörü yeteneğinin kaybıdır. 
John M. Hull’ın kendi kör olma deneyimini inceleyen ilginç çalışma-
sındaki şu pasajı ele alalım:

Görme yetisi olan biri dışarıda yürürken potansiyel olarak erişebilece-
ği bir dünya görür. Biraz çalışarak (yani yürüyerek) bu potansiyeli ger-
çeğe dönüştürebileceğini bilir... Gören insanların, yürüyerek ulaşmaya 
çalıştıkları nesnelerin, bir sürü çaba sarf ettikten sonra hâlâ uzak te-
pelerin ufuk çizgisi gibi uzakta olduğunu gördüklerinde heveslerinin 
kırılması bu durumun bir örneğidir.
Kör biri için yürümekle ilgili sorun, potansiyel bir erişim dünyasına sa-
hip olmamasıdır. Sadece yere basan ayaklarının hissettiği gerçek bir eri-
şim bölgesinde hareket eder. Yolun kavisi görüş alanında mıdır ya da ile-
ride sıra sıra tepeler var mıdır, bunları bilmez. (Touching the Rock, s. 136)

Nicholas Royle’un bu sayıda yer alan ‘Spooking Forms’ yazısındaki tartışma.
Ç. N. Levent Kavas, “epiphanies” kavramını “anıklıklar” olarak çevirmiştir. Bkz. James Joyce, 
Epiphanies / Anıklıklar, çev. Levent Kavas (İstanbul: Altıkırkbeş Yayınları, 1996).
18 John M. Hull, Touching the Rock: An Experience of Blindness (Londra: SPCK, 1990), s. 153.
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Okumanın körlüğü de böyledir. Sayfadan başımızı kaldırdığı-
mızda bir duvar ya da insan görebiliriz; fakat metinde bir duvar ya 
da kişi caddenin öteki tarafındaymış gibi betimlenecekse, betimle-
menin öncesinde bunu bilemeyiz. Gözümüz kapalı görebileceğimiz, 
kendiliğinden aşikâr bir nokta ama önemli bir farka işaret ediyor. 
Şeyler, ‘orada’ değildir; ta ki birinin gözleri, okuma sırasında karşıla-
şılan sözcüklerle, sayfadaki isimlere ilişene (ya da kimileri için par-
makları isimlere dokunana) dek. Bu, Terence Cave’in (tahmin edi-
lebilir) görsel önyargısından arındırılmış hâliyle, ‘edebiyatta önemli 
bir hissiyat vardır; bu hissiyat bize orada gördüğümüz şeylerin biz 
onları görene kadar orada olmadığını söyler’ şeklinde tanımladığı 
duruma karşılık geliyor.19 Aynı zamanda George Eliot tarzı gerçekçi-
lik için vazgeçilmez olan, ‘hakikatin’ horoskopvâri etkilerinin temel-
lerinden biridir.

Kate Chopin’in öyküsü ‘The Blind Man’ (‘Kör Adam’) (1897) bir 
yönüyle unutulmazdır: Kritik bir noktada okurun harekete geçirdiği 
somutlaştırmayı manipüle etmesi.20 Anlatı aptal ve kör bir kurşun 
kalem satıcısının, elektrikli tramvayların hızlıca ve gürültüyle geçtiği 
bir cadde boyunca ilerleyişinin izini sürer. Kör adamın kapı zillerini 
bulmak ve kapıları açmak için eliyle sağı solu yokladığı sahnelerin 
ardından tehlikeli bir durum belirir:

... Caddenin karşısına geçmeye başladı.
Sonra bir şey oldu – korkunç bir şey. Olayı gören kadınlar kendinden 
geçti, en dayanıklı erkeklerin bile rengi attı. Makinistin dudakları da 
yüzü gibi griydi, kül renginde bir gri. Aracını durdurmak içi harcadığı 
insanüstü çabayla sarsılıp titredi. Bu insan kalabalığı nasıl olup da bir 
çırpıda, sihirli bir biçimde çıkabiliyordu ortaya? 

Sadece birkaç satır sonra okur, ezilmiş kurbanın ilk anda sa-
nıldığı gibi kör adam olmadığını öğrenir. Kurban, kör adamın tam 
tamına zıddıdır, ‘kasabanın sağduyusu ve öngörüsüyle meşhur, en 
zengin, yetenekli ve etkili adamlarından biri.’ ‘Kör adam bütün bu 
kargaşanın nedenini bilmiyordu. Caddenin karşısına geçmişti; gü-

19 Terence Cave, Recognitions: A Study in Poetics (Oxford: Clarendon Press, 1990), s. 10.
20 Kate Chopin, A Vocation and a Voice: Stories içinde, der. Emily Toth (Londra: Penguin, 
1991) s. 123-5.
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neşin altında sendeleyerek, duvar semeri boyunca yavaş yavaş yürü-
yordu’ (s. 125).  

Bu kısacık öykünün gelip dayandığı yer, okurun körlüğüdür; 
‘Sonra bir şey oldu – korkunç bir şey. Olayı gören kadınlar kendin-
den geçti, en dayanıklı erkeklerin bile rengi attı’ cümlelerini somut-
laştırmayan, bunu yapamayan ya da yanlış yapan okurun körlüğü. 
Okur bu cümleler karşısında feraset eksikliğinden ya da Chopin’in 
kahramanı gibi önceden görme yeteneğinden yoksun bir hâlde sen-
deler. Burada olan şey –yanlış yere yönelme, sanrı ya da salt boşluk– 
görmekle okumak arasında normalde atlanan farkı sahneler. Çünkü 
Chopin’in açık uçlu cümlesi her zaman orda olan ama genelde atla-
nan şeyi, yani edebi dilin doğal bir parçası olan körlüğü, somutlaştır-
ma talebinin karşılık geldiği yokluğu belirginleştirir.

On dokuzuncu yüzyılın sonları ve yirminci yüzyılın başlarında 
pek önemsenmemiş ve sonraları epeyce de eleştirilmiş, aldatmaca-
lı ya da sürprizlerle biten hikâyeler modası böyle bir ‘körlüğü’ gös-
tere göstere kullanmıştır. Belki de bunun en çarpıcı örneklerinden 
biri 1887 yılının Ağustos ayında Cornhill Magazine’de takma adla 
yayımlanmış ve kime ait olduğu anlaşılmayan ‘Olive’in Aşığı’dır.21 
İngiltere’nin kuzeyinde yaşayan münzevi bir kızın sözde aşkını an-
latır öykü. Olive bir gün ailesine Galler’e gittiğinde Henry Brinton 
adında genç bir adamla karşılaştığını söyler. Birbirlerine âşık olmuş 
fakat pek bir şey anlamadan ayrılmışlardır. Henry meteliksizdir fakat 
şimdi Olive’e gelen bir mektuba göre Henry’nin bir akrabası ölmüş 
ve ona Yeni Zelanda’da bir koyun çiftliği bırakmıştır. Mülküne sahip 
çıkmak üzere yollara düşecektir fakat tam o sıralarda evlenme teklif 
etmek için Olive’e mektup yazmaktadır. Yola çıkmasının ardından 
uzun uzun yazışmışlardır; ‘Olive eline geçen birkaç mektubu baştan 
sona okumak için saatlerce oturacak’ ya da arkadaşlarına sevgilisi-
ni anlatacaktır. Henry eninde sonunda İngiltere’ye dönecektir ama 
Sidney’den dönmek zorunda kalması, Yeni Zelanda’da kendisinin de 
ilişkili olduğu bir şirketin battığını öğrenmesi üzerine gerçekleşmiş-
tir. Sonuç olarak Avrupa’ya dönüş yolculuğu başlamıştır fakat Olive, 

21 ‘Olive’in Aşığı’ ‘C. C. K. Gonner’ takma adıyla yayımlandı. Şu kitapta tekrar basıldı: John 
Sutherland, der., The Oxford Book of English Love Stories (Oxford: Oxford University Press, 
1977), s. 120-30.
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Henry’nin Kızıldeniz’de bir humma nöbeti geçirdiğini anlatırken 
bulur kendini. Ne var ki, Henry’nin Malta’ya, sonra da Paris’e git-
tiğini haber veren mektuplar da gelmeyi sürdürür. Olive ve babası 
trenden inecek olan Henry’i karşılamak üzere acele güneye giderler 
fakat sözleştikleri saatte istasyonda kimsecikler belirmez. Sonunda 
Olive, ölümcül bir kazanın haberini veren acil bir not alır. Hasta-
lanır ve o hâldeyken Henry’nin cenazesinin Londra’daki Highgate 
Mezarlığı’nda defnedildiğini söyleyen bir mektup daha alır. Bir süre 
sonra babası Olive’in sağlığının nişanlısının mezarını ziyaret etmeyi 
riske edecek kadar iyi olduğuna karar verir. Highgate Mezarlığı’na 
gittiklerindeyse baba ne Henry’nin mezarını bulabilir, ne de gömül-
düğüne dair resmi bir kayıt. Bu haber Olive’de bir çaresizlik krizi-
ne yol açar, ardından da hayatı sona erer. Olive, ‘sevgilisinin ismi 
dudaklarında, tükenmiştir.’ Daha sonra babası, meseleyi araştıran 
erkek kardeşinden, Henry’nin ölümünün Olive’in kendi elinde yaz-
dığını öğrenir. Olive’in aşığı zannettikleri kişiden gelen mektupları 
Olive’in kendisi yazmıştır. 

Bu örneğin sadece özetinden bile anlaşılacağı gibi, aldatmaca-
lı öykü sonu, bir tür sözlü sihirbazlık numarası statüsünün ötesine 
geçebilir. Aleni ve örtük dürtüler arasındaki fark ya da insanların 
kendi eylem ve arzularının kaynaklarını anlayamaması gerçeği gibi 
önemli meseleleri sahnelemek için öykünün körlüğünü sonuna dek 
kullanabilir. Bu araç, toplumsal tabuların resmedilmesinde ve onla-
ra meydan okunmasında özellikle önemliydi – ahlaki görünen bir 
eylem ya da figür aniden başka bir şeye dönüşür (örneklerini Guy 
de Maupassant’ın birçok öyküsünde bulabiliriz); ırkçı varsayım-
lar, beklenmedik kimlik ifşalarıyla ters yüz edilir (Kate Chopin’in 
‘Desirée’nin Bebeği (1894) öyküsünde olduğu gibi); ya da Thomas 
Hardy’nin birçok öyküsünde örneklendiği üzere, insan yaşamlarının 
şansın gücüyle aldığı şekil tasvir edilir.22 

Bir öykünün başlangıcı, körlüğünün en inkâr edilemez biçim-
de var olduğu yeridir. Her okur, ne kadar kısa olursa olsun en açık 
öykü başlangıcını bile etkileyen ve öykü boyunca bilişsel bir huzur-

22 Bkz. Guy de Maupassant, A Day in the Country: and Other Stories, çev. David Coward 
(Oxford: Oxford University Press, 1990); The Complete Works of Kate Chopin, der. Per Se-
tersted (Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1969).
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suzluk şeklinde varlığını sürdürebilen stres ve yolunu kaybetme duy-
gusunu tanır. Bu yüzden ne kadar şeffaf bir yapıya sahip olurlarsa 
olsunlar arka arkaya dört öykü okumak bir romanın dört bölümü-
nü okumaktan daha çok çaba ister – öykülerin toplam sözcük sayısı 
daha az olsa bile. İşte biraz rastgele seçilmiş bir öykü başlangıcı (V.S. 
Pritchett’in ‘Ev Sahibi’): ‘East Wind denen bu yarı müstakil evde ya-
şamaları, istediği her şeyi elde eden Bayan Seugar’ın cesaretinden 
kaynaklanıyordu. Bir Pazar günü arabayla kasabanın bu tarafından 
geçerken...’23 Burada göndermeleri belli bir zemine oturtmak ya da 
anlatının kaynağı, insanların, olayların, mekânların yaşı ya da başka 
bir yönüyle ilgili net bir bilgi edinmek için dönüp bakacak bir yer 
yoktur. Roman Ingarden şöyle diyor: ‘Edebi yapıtın her aşaması... 
kendisininkinden farklı, “daha önceki” bir aşamada olan, kendisinin 
dışında gerçekleşen anlar içerir fakat bunları parantezler içinde ek-
ler ve sanki ‘ilki hariç’ türünden imaları hafif hafif hissettiriyordur.’24 
Lohafer bu meseleyi ele alarak şöyle bir iddiada bulunur: “Burada 
belki de en iyi ölçüt, neyin, kim için mevzu bahis edildiğini bildi-
ğimiz andan itibaren başlangıcı geride bıraktığımızı söylemektir” 
(Coming to Terms with the Short Story, s. 56). Bu iddia, hiç şüphe yok 
ki, okurun kesinlik hissini abartıyor (böyle bir yorum üzerine çoğu 
metnin, belki de bütün metinlerin gerçekten ‘başlayıp’ başlamadık-
ları ya da nasıl başladıkları sorusunun sorulabileceği öne sürülemez 
mi?). Fakat Lohafer’ın formülü, okuma deneyiminin, bir şeyleri ola-
bilecek en hızlı biçimde kavramak için başlangıcın rota dışı ham-
lelerine (tuhaf panik ve sıkıntı karışımına) tepki veren tarafını ifa-
de eder. Okurun belleği, boşluktan ya da başlangıcın yarattığı baş 
dönmesinden çıkıp, tasarlanan dünya etrafında rotalar elde edebilir 
ya da kendisi oluşturabilir. Okur o dünyanın içindeki eşyaların kimi 
niteliklerini ve konumlarını öğrenmeye başlar. Bir başka söyleyişle, 
okur, fantezi dışında asla tam anlamıyla bir denetleyici ya da bilirkişi 
değildir. Daha çok Pritchett’in “Kör Aşk”ında sevgilisine şöyle hay-
kıran ana karakter gibidir: “İnsanları görüyorsun, Smith’i görüyor-
sun, herkes her şeyi görüyor, bu yüzden de herkes gördüklerini el-

23 V. S. Pritchett, More Collected Stories (Londra: Chatto & Windus, The Hogarth Press, 
1983), s. 222-30.
24 Roman Ingarden, s. 310.
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den çıkarmayı göze alabiliyor ve unutuyor. Bense her şeyi hatırlamak 
zorundayım.’25 Daha önce “Bir tüneller sisteminde yaşadı” (s. 239) 
cümlesini okumuş olduğumuzu hatırlayabiliriz. Bu karakterin etraf-
ta hareket etme becerisi, somutlaştırma sanatından kaynaklanır; tıp-
kı deneyimli bir okur gibi, dokunuşun ve sesin ipuçlarını, bir sözde 
görüş elde etmek için kullanır. Başarısının kaynağı, bunu, sanki hiç 
kör değilmiş gibi yapmasıdır. (‘Onu pencereye götürerek şöyle dedi: 
“Kötü bir gün. Sis kalkmadı. Havanın açık olduğu bir gün Sevenham 
Katedrali’ni görebilirsin. Yirmi mil uzakta Katedral”’: s. 223).26 Ben-
zer bir biçimde, bir yazarın ‘görmemizi sağladığını’ söylemek çoğu 
kez büyük bir iltifat olmayı sürdürüyor. 

Körlükle okumak arasındaki bir başka çarpıcı analoji görmeyen 
birinin daha belirgin bir biçimde dilin aracılık ettiği bir dünyada 
yaşama mecburiyetinin derecesidir. Pritchett’in ‘Kör Aşk’ındaki kör 
avukat Armitage haberler ve gözlemler için sekreterine muhtaçtır: 
‘Dünyanın sekreteri tarafından aktarılan versiyonunu severdi, farklı 
versiyonlara sahip olmak ise onun için gerginlik yaratan bir şeydi” 
(Kör Aşk, s. 225).27 Buna karşılık, bir anlatıda kör ya da kısmen gö-
ren birinin varlığı ya da körlük konusundaki herhangi bir yazı, gören 

25 V.S. Pritchett, More Collected Stories (Londra: Chattor & Windus, The Hogarth Press, 
1983), s. 222-30.
26 Acaba bir katedrali gören kör bir adam hakkında yazarken Carver’ın zihninde de bu tuhaf 
pasaj var mıydı? Sarah Wood OLR’nin bu sayısındaki ‘Katedral’ okumasında bu meseleler-
den bazılarına değiniyor.  
27 Bu durumu son derece zekice kullanan bir öykü P.B. Shelley’nin tamamlanmamış düzyazı 
fragmanı (1818’de yazılmış olan) ‘The Coliseum’dur (‘Kolezyum’) (The Complete Works of 
Percy Bysshe Shelley, der. Roger Ingpen, Walter Edwin Peck, 10 cilt (Londra: Ernest Benn, 
1926-60), yeniden basım New York, Gardian Press, 1966), VI, 299-306). Öykü,  görme ye-
tileri yerinde olan kızı Helen tarafından Roma’daki Kolezyum’un harabelerine götürülen 
kör bir yaşlı adamı tasvir eder. Özgürlük aşığı olabilecek bu yaşlı adam, körlüğünün, kızı 
Helen’ın sözlerinin kendisi için betimlediği dünyada yaşamak anlamına gelmesinden öv-
güyle söz eder. Shelley’nin fragmanının önemli bir bölümü Helen’ın, Kolezyum harabelerine 
dair babasına yaptığı büyülü betimlemelerinden oluşur; Kolezyum’un, barbarca bir eğlence 
ve işkence mekânı olarak korkunç tarihini bilmeyen birinin kendinden geçmiş hâlde yaptığı 
tasvirlerden. Cehaleti ve harabelerdeki şaşkınlığı, mekânı zaten neredeyse ütopik bir şeye 
(bugünlerde harabe bol yeşillikle kaplanmıştı) dönüştürür. Öykü sadece bir fragmandır ama 
Helen’in uzlaştırıcı görme yetisini, hayal kırıklığı içindeki babasının körlüğüyle etkileşim 
içinde, Shelley’nin şiirsel dilin dönüştürücü gücüne dair kuramlarıyla ve algının dil tarafın-
dan belirlenmesi gibi meselelerle ilişkilendirmek zor olmayacaktır. ‘Shelley’s “The Coliseum” 
and the Sublime’ başlıklı yazımda bu metnin daha kapsamlı bir okumasına giriştim. Dur-
ham University Journal, Shelley özel sayısı, der. Michael O’Neill (1993), s. 225-235.  
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okur üzerinde, dilin her yere nüfuz eden, derin yarılışını üretmek ve 
okumaya dair yeni bir özbilinç yaratmak yoluyla etki bırakır. Gör-
me duyusuna yapılan referansların kullandığımız kavramlara ve dile 
ne kadar derinden sızdığını ve dilin görsel metaforlarla ne kadar iç 
içe olduğunu görmemek mümkün değildir. ‘Aşikâr’, ‘kanıt’, ‘açıklık’, 
‘ifşa’, ‘aydınlanma’ ve ‘içgörü’ kavramları yakın zamanda bulanıklaş-
mış, onlara içkin olduğu düşünülen açıklık sorunlu hâle gelmiştir. 
Fakat bunun sonucunda olan şey, söz konusu sözcüklerin anlamı-
nın örtük görsel göndermelere dayanması değil (körler onları gayet 
iyi anlayabilir), daha ziyade metaforikle kavramsal, hissetmekle dü-
şünmek, bir ‘Katedral’i görmekle bir Katedrali ‘görmek’ arasındaki 
sabitlenemez fakat her noktaya sızan belirsizliğin dilindeki uyanışta 
görülür.28

28 Metin, Hans Georg Gadamer’in ‘das Unvordenliche’ dediği (öncesinde düşünmenin 
imkânsız olduğu) şeyin gücüyle kesinti ve aksaklıklarla ilerleyerek örülmüşe benziyor. Ga-
damer, Gesammelte Werke, 10 cilt (Tübingen: Mohr Siebeck, 1986-1995), s. 8-36. Doğuştan 
kör filozof Martin Milligan şöyle der:
[D]oğuştan körler, görsel terimlerin anlamını önemli ölçüde kavrayabilirler. Bunun nedeni, 
sadece kullanımları sırasında sözcüklerin büyük bir bölümünün herhangi biri için pek fazla 
deneysel anlama sahip olmaması ve bazı görsel terimlerin görmekle öteki algısal farkındalık 
biçimleri arasındaki benzerlik ve örtüşmelerden dolayı doğuştan kör insanlar için deney-
sel bir anlama sahip olması değildir. Bunun asıl nedeni, tamamen doğuştan körlerin erişim 
alanı içinde olan kavramsal anlamın sözcüklerin toplam anlamının büyük bir bölümünü 
oluşturmasıdır (Bryan Magee, Martin Milligan On Blindness (Oxford: Oxford University 
Press, 1995), s. 86).
Milligan şunu anlatmak ister: Bir sözcüğün kavramsal açıklığını sağlayan, ötekilerin diline 
sirayet eden kulaktan duyma kullanımıdır ki bu gören insanların da sözcüklerin anlamını 
öğrenme biçimidir; bir sözcüğün kavramsal anlamı, sözcüğün duyusal kökenine uzandığı 
varsayılan bir iz sürmeyle açıklık kazanmaz. Fakat, Milligan’ın iddiası sınırlarını çizeme-
yeceğimiz, kavramsal ve deneysel anlam arasındaki bir ayrımdan hareket eder. Derrida’nın 
‘White Mythology’de bu konuda öne sürdükleriyle karşılaştırınız. Margins of Philosophy 
(Brighton: Harvester Press, 207-271). Ayrıca ‘Le Toucher’de ‘dokunma’ metaforlarına / kav-
ramsallaştırmasına dair yazdıklarına bakınız:
[Jean-Luc] Nancy bu oyunu –var olan en ciddi oyun– her geçen gün daha fazla oynuyor. 
Bu oyun, ilgiyi “dokunma”nın kendisine yöneltmek için olduğu kadar bizi hem tematik an-
lamla işlemsel fonksiyon arasındaki, hem de bu duyunun gerçek ya da literal anlamıyla söz 
sanatlarıyla edindiği anlamlar arasındaki farkı ayırt etmekten yavaş yavaş alıkoyan işgale 
dikkat çekmek için, sanki en ufak bir sorun yokmuş gibi, bu yaygın ve eskiden beri var olan 
dokunma eksenli dil sanatını kullanmayı içerir. Söz konusu ayrımsızlık sorun yaratmaya 
başlayınca, gözleri bu ikili yazıya çevirmek kaçınılmaz olur. Bu, bir şeye dokunmak mıdır 
yoksa dokunmanın kendisine dokunmak mıdır; işte burada söz konusu yazı, dikkatimizi 
indirgenemez bir dokunma figürüne alttan alta çevirerek, dile temas etmemizi sağlar; bize 
dokunarak kendisine dokunmak yoluyla, dokunmada ne olduğunu fark ettirerek... (‘Le to-
ucher’, Paragraph 16 (1993), s. 122-157, 132)
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Böylece metnin ‘bir bütün olarak’ sadece dilsel bir uzam anla-
mında bilinebileceği söylenebilir. Bu uzamın nesneleri ve rotaları 
okur tarafından boylu boyunca kat edilmiş, ezberlenmiş ve görü-
nürdeki karşılıklı ilişkileri içselleştirilmiştir. Tam bu noktada Alice 
Munro’nun bir öykünün yapısının ona ne ifade ettiğini anlattığı bö-
lüme yer verebiliriz:

Öteki insanların öykülerini nasıl okuduğumu açıklamakla baş-
layacağım. 

Öncelikle, onları okumaya herhangi bir yerden başlayabilirim; baştan 
sona, sondan başa, ikisinin arasında herhangi bir noktadan. Yani bir 
öyküye başlayıp,  onu görüş alanları ve düzenli güzergâh yönlendirme-
leriyle beni bir yere götüren bir yolmuş gibi takip etmem. İçine girer, 
ileri geri hareket eder, orasında burasında yerleşir, bir süre onun içinde 
kalırım. Daha çok bir ev gibidir öykü. Bir evin yaptıklarını herkes bilir; 
bir mekânı nasıl çevrelediğini, çevrelenmiş bir mekânla ötekiler ara-
sında nasıl ilişkiler kurduğunu ve dışarıdakini yeni bir biçimde nasıl 
sunduğunu. İşte bir öykünün benim için yaptıklarını ve öykülerimin 
başkaları için ne yapmasını istediğimi en iyi bu şekilde anlatabilirim. 
(Munro, ‘What is Real?’)29

Bu yaklaşım Munro’nun kendi yapıtına ilişkin bir içgörü sunar; 
fakat buna ek olarak Munro’nun imgesi, metni bir bütün olarak dü-
şünmek etrafında kurulan görsel analojinin bilişsel bir fanteziyi ne 
ölçüde gerçekten ifade ettiğini bize hatırlatır. Aslında metin, dışarı-
dan yönetilmeyen ama okuyan belleğin içine yerleştiği çeşitli ‘çevre-
lenmiş uzamlar’dan oluşur. Bu nedenle bütün-olarak-görme meta-
forlarının hüküm sürdüğü öykü kuramları, bir savunma, hatta inkâr 
hâlinde görünmeye başlar. Çünkü okur asla metnin dışında değildir; 
ona tepeden bakmaz: Metne dair tek bilgi, onun uzamı içinde bulun-
mak suretiyle elde edilendir –‘bir kitapta kaybolarak’ okumak denen 
şeydeki hakikattir bu. ‘Usher Malikânesinin Çöküşü”nün (1839) so-
nunu düşünün.30 Anlatıcı tam zamanında yıkık dökük evden (aynı 
zamanda Usher’ların dünyası ya da atalarına ait ‘evleri’) kaçmıştır. 
Evin bir dağ gölüne gömülüşünü izler. Okursa hâlâ bu tuhaf olayla-

29 Alice Munro, ‘What is Real?’, R. V. Cassill, der. The Norton Anthology of Short Fiction, 
kısaltılmış beşinci edisyon (New York: W. W. Norton, 1994), s. 939-42, 940.
30 Edgar Allan Poe, ‘The Fall of the House of Usher’ and Other Writings (Londra: Penguin, 
1986), s. 138-57.
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rın anlamını çözmekle meşguldür; güvenilir bir genel bakışa sahip 
değildir ve öykü bir kez daha boş bir sayfaya açılırken, okur sanki 
hâlâ öykünün ‘içinde’dir.

Bütünün boşluğu
Şimdi öykünün kısalığı (bir oturuşta okunabilirliği, vb) nede-

niyle okurda ‘bir bütün olarak’ görüyormuş ya da algılıyormuş hissi 
yarattığına dair her yerde karşımıza çıkan tartışmaları toparlayarak, 
öykünün “kör” olarak nitelendirilebileceği bir başka ilişkili alana 
bakacağım. Bir şeyin bir bütün olarak yansıtıldığı hissi öykü türü-
nün niteliklerinin belirlenmesinde, sözgelimi eleştirmenlerin genel 
olarak metinlerin ‘kapanmasına’ (closure) ya da ‘açıklığına’ (open-
ness) gösterdikleri ilgide ya da öykünün sona odaklı türlerin başında 
gelmesinde etkili olmuştur. 

Birçok öykü, “Usher Malikânesi’nin Çöküşü”nde olduğu gibi, 
yankılanma, hatta ‘ele geçirme’ gücüne sahipse bu belki de okurun 
bir şeyi ‘bütün olarak’ algılama takıntısının bir başka yüzüyle ilişki-
lidir ve öykü, bu meseleye eğilmek için özellikle uygun bir türdür. 
Bir başlangıç olarak, filozof Bryan Magee ve Martin Milligan’ın bir-
birlerine körlük konusunda yazdıkları felsefi mektuplardan oluşan 
On Blindness’a  (1995) (Körlük Üstüne) bakmak istiyorum.31 Milli-
gan, Liverpool Üniversitesi’nde çalıştı ve mektuplar yayımlanmadan 
önce öldü. Doğuştan kördü. Üçüncü Mektup’ta Magee, Milligan’ın 
doğuştan kör biri olarak, körlükle ilgili bilgisinin gören insanlarla 
etkileşim ihtiyacından kaynaklandığı gerçeği hakkında spekülas-
yonda bulunur. Magee tam olarak H.G.Wells’i ‘Körler Ülkesi’nde 
(1904) cezbeden durumu tasvir etmektedir: her üyesi kör olan izole 
bir topluluğun doğal olarak körlük kavramına sahip olamayacağını. 
Milligan, kendisinin kör olduğunu bilirken, körlüğün ne olduğunu 
anlayacak durumda değildir. Magee burada insanın sonluluğu (fini-
tude) hakkında daha kapsamlı sonuçlara ulaşır:

Wittgenstein, bir çizgi çekebilmemiz için çizginin her iki tarafında 
da  görebilmemiz gerektiğine işaret ederek, düşünce içinde bile bir 

31 Bryan Magee, Martin Milligan, On Blindness (Oxford: Oxford University Press, 1995).
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çizgi çekebilmemiz için çizginin iki tarafında birden düşünebilmemiz  
gerektiğini söylemiştir. Sınırları olmayan bir kimlik olamaz ve ken-
di  kimliğimizi anlayabilmemiz için bu sınırların iki tarafında birden 
düşünebilir  olmak zorundayız; sınırlarımızı içeriden olduğu kadar 
dışarıdan ve sınırların ötesinden de görebilmeliyiz – oysa bu, doğası 
gereği imkânsız. (s. 20)

Ardından şaşırtıcı bir sonuç gelir: ‘Bunu, hiçbir sonlu yaratığın 
kendi doğasını anlayamayacağı gerçeği izler’ (s. 20).

Magee’nin altını çizdiği nokta, bir şeyin belli bir varsayımla ‘bir 
bütün olarak’ algılanmasına dair öykünün bu kez başka bir biçimde 
–insan algısının, kavrayışının ya da kültürel normların sonluluğuyla 
bir yüzleşme yaratarak– zihinlerde soru uyandırmasıyla ilişkili ola-
bilir. Öykünün ‘körlüğü’ sadece göreceli bir somutlaştırma eksikli-
ğinden kaynaklanmaz; kesin bir genel görüş olmaksızın sınırları çi-
zilmiş bir şeyin içindeymiş gibi algılama anlamında daha derin bir 
çevrelenme (enclosure) hissine uzanır.  

Bilişsel bir bir-bütün-olarak-görme fantezisinde ifade bu-
lan kapanmayla (closure) bir anlatının ‘kapanması’ arasında ayrım 
yapmak gerekir. İkincisi, kapanmayı, Jacques Derrida’nın yapıtları-
nın 1960’larda Batı metafiziğinin ya da düşüncesinin kapanmasını 
kastederek ve ‘kapanma’yı ‘bitiş’ten ayırarak kullanır.32 Bu, tam bir 
bilişsel ve estetik yapıya ulaşmak anlamında kapanma değil, yoğun 
bir sonluluk ya da sınırlılık anlamında çevrelenmedir (enclosure). 
Bir düşüncenin bu şekilde çevrelenmesini hissetmek, onun dışına 
çıkmak değil, hapsedilişini ve sınırlılığını deneyimlemektir ve söz 
konusu sonluluğu başka bir yerden tespit etmek mümkün değildir. 
Diğer bir deyişle, burada eşzamanlı olarak tamamlanma ya da doy-
gunluk deneyimi vardır –dar anlamda okuma ve kapanmanın ka-
zanılmış biçimleri de gerçekleşmiş olabilir– fakat aynı zamanda bir 
sonluluk, ötesinde ne olabileceğini kestirmeksizin bir sınıra ya da 
limite ulaşmış olma deneyimi vardır; çünkü içinden çıkılması zor 
bir duruma hâkim olunabilecek sağlam bir alternatif uzam yoktur.

‘Çevrelenme’ burada birçok öykünün ‘açıklığına’ yapılan, artık 
sıradanlaşmış eleştirel vurguyla yüzeysel bir benzerlik içinde görü-

32 Bkz: Geoffrey Bennington, ‘Derridabase’, Bennington, Jacques Derrida içinde, Jacques 
Derrida, çev. Geoffrey Bennington (Chicago: University of Chicago Press, 1993), s. 284-92.
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nebilir. Oysa tam tersidir. ‘Eksik’, ‘haylaz’, ‘parça bölük’ ve ‘açık’ gibi 
eleştirel kavramlar, başka bazı sonlandırıcı anlatı yapılarına dayan-
dıkları ölçüde, uzlaşımsal kapanmanın aşikâr kavramlarıdır. Örne-
ğin, bir metin ‘açık’ diye adlandırılır çünkü belli bir evlilik fikrini 
tatmin edici bir son olarak kabul etmez ve böylece cinsel politika-
nın meşhur meselelerini gündeme getirir; ya da bir metin ‘açık’tır 
çünkü insanların gerçekliğin birbiriyle yarışan versiyonlarını kurma 
biçimlerini dramatize edecek şekilde kurgulanır (bu anlamda, söz 
konusu metin postmodernizmin meşhur etik göreliliği bakımın-
dan kapalıdır); ya da metin ‘açık’tır çünkü okumanın olanaksızlığı 
ve eleştirinin sınırları hakkında bir tartışmayı canlandırır (negatif 
biçimcilik), vesaire. Asıl çarpıcı nokta, öyküyü bu kadar farklı oku-
maya açık kılan içi boş esnekliğidir. Bu esneklik öykünün şüphe 
uyandıran bir biçimde tüketilebilir olmasının –eleştirel tartışmanın 
fast food’u olarak statüsünün– bir parçasıdır. Aslına bakılırsa artık 
üzerinde uzlaşılan bir şey olarak öykünün ‘açıklığı’na yapılan vurgu, 
öykünün paradoksal bir biçimde, her bağlam ve dönemde kapanma 
için yarattığı uyarıcı olanağın bir başka kanıtıdır.

Öykünün bu yönü, romana birçok göndermede bulunabilecek 
anlatıbilim çalışmalarının pratikte çoğunlukla öykü analizlerinden 
oluşması gerçeğinde de kendini gösterir. Örneğin, Ross Chambers’ın 
Story and Situation: Narrative Seduction and the Power of Fiction’ı 
(1984) (Hikâye ve Durum: Anlatısal Baştan Çıkarma ve Kurmacanın 
Gücü), başlığına ve romana yaptığı göndermelerin sıklığına rağmen, 
nerdeyse baştan sona bir grup tanıdık, genellikle de daha çok üst-
eleştirel öykü hakkındadır (‘Çalınan Mektup’, ‘Sarassine’, ‘Halıdaki 
Desen’). Chambers’a göre böyle kısa metinler eleştirmenin temel 
meseleleri öne çıkarmasını sağlarken ‘metin gövdesinin roman yö-
nünde uzaması teorik vurgunun genişlemesine çok az katkı suna-
caktır’ (s. 206). Görüldüğü üzere, kapanma ve çevrelenme içinde 
bir bütün olarak anlatı sorusunu en görünür biçimde sorduran tür 
öyküdür. Nitekim, anlatıbilimin çok önemli bir bölümünü hakkı ye-
terince verilmemiş öykü kuramı oluşturuyor. Anlatıbilim çalışmala-
rında anlatıya dair genel örnekler vermek amacıyla öykünün yaygın 
bir biçimde kullanılması, en iyi örneğin bu tanınmayan statüsü de 
düşünülürse, öykünün kendine özgü niteliklerini ortaya koyuş tar-
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zını da göz ardı eder. Paradoksal bir biçimde bir örnek olarak son 
derece açık olması, örneklemeye çalıştığı şeyden farklı olarak ona 
çoğu kez kaypak bir nitelik kazandırır.

Mesele, bir-bütün-olarak-görmenin kendisi olarak kapanma 
fantezisinin bütün sorusuna yolu açmasına izin vermektir. Maurice 
Blanchot bütün sorusunun bir anlamda ‘en yoğun soru’ olduğunu 
yazar; fakat bir taraftan da en kaypak olandır. Başlangıçta gerçek bir 
soru olarak yanıltıcı bile görünebilir; yanıtı açık görünen bir başka 
soru:

Söylenecek başka bir şey kalmadığında hâlâ sorulacak sorular olduğu-
na dair bir yanılsama; bu anlamda en yüzeysel, en yanıltıcı [sorudur 
bu]. Öte yandan bu, en yoğun sorudur çünkü yalnızca her şey, bütün 
düşünüldüğünde hâlâ düşünülmeyi bekleyen şeye doğru geri adım 
atmayı bırakmazsak düşünülebilir ve formüle edilebilir görünüyor.33

Bütünü öne çıkarmak aynı zamanda yorumlama sürecinin te-
mel bir zeminini zedelemek anlamına gelebilir. Susan Lohafer öykü-
de herhangi bir kültürün temel özelliği olarak “öykü olma durumu-
nun” (storyness) en gözle görülür şey olduğunu öne sürer. Lohafer’ın 
‘öykü olma durumu’yla kastettiği şey, anlatının, kültürel olarak 
kendini anlamanın tanımlayıcı bir özelliği şeklinde kavranmasıdır. 
Lohafer burada insanların bir anlatıyı kapalı, tam ve bir bütün ola-
rak anlamlı kıldığını düşündüğü yapılara göndermede bulunuyor.34 
Böyle bir ‘öykü olma durumunun’ paradigmaları en basit ve en temel 
anlatı yapılarının bazılarıdır (arayış, keşif, cezalandırma, ödül, bedel, 
doğum, ölüm). Lohafer’ın kavramından yola çıkarak şu söylenebilir: 
‘öykü olma durumunu’ öne çıkaran bir metin, böyle temel yapıla-
rı somutlaştırarak, geleneksel anlamıyla ‘kapanma’ ve ‘çevrelenme’ 
arasında değişken bir çizgi üzerinde durabilir. Öykünün bir biçim 

33 Maurice Blanchot, The Infinite Conversation [1969], çev. Susan Hanson (Minneapolis: 
University of Minnesota Press, 1993), s. 16-17.  Leslie Hill söyle diyor: ‘düşüncenin sınır-
ları ve limitleri, her zaman daha belirlendikleri anda askıya alınırlar; ve düşünce, böylece, 
kuşkulu bir konuma yerleşerek, kendisini düşünmeye yetkin gördüğünden daha fazlasını 
düşünmek gibi rahatsız edici bir açmazda kalır’ (Blanchot: Extreme Contemporary (London: 
Routledge, 1997), s. 165).
34 Susan Lohafer, ‘A Cognitive Approach to Storyness’, The New Short Story Theories içinde, 
301-11, 310.
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olarak arketipsel malzemeyle türsel farkındalığı ve deneyi birleştir-
mesinde ve halk hikâyesi, masal ve efsaneye yakınlığına karşın bir 
taraftan da düşünmenin temel öğelerinin yeni yeni fark edilir oldu-
ğu ve sorunlaştırıldığı toplumsal değişim dönemlerine sürekli uyum 
sağlamasında ortaya çıkan tuhaf durum da muhtemelen bundan 
kaynaklanmaktadır. Öyküde Paul Ricoeur’ün  tarihsel anlatılar için 
öne sürdüğü şeye denk gelen bir özellik vardır:

her anlatı kendisini açıklar; çünkü ne olduğunu anlatmak neden ol-
duğunu da anlatmaktır. Bu anlamda en küçük öykü, ister sınıflayıcı, 
nedensel, isterse teorik bir düzenle olsun genellemeler içerir... Fakat 
eğer her anlatı kendisini bu şekilde açıklıyorsa, bir başka açıdan bakıl-
dığında, hiçbir tarihsel anlatı bunu yapmaz. Her tarihsel anlatı kendi-
sinin bir parçası olacak bir açıklama arar, çünkü kendisini açıklamakta 
başarısızlığa uğramıştır.35

Bir şeyi bir bütün olarak görmek, sınırlandırılmış olarak gör-
mek anlamına gelir. Fakat böyle temel anlatı yapıları söz konusu 
olduğunda ‘bütün’ün zaten son başvuru mercii olarak, anlaşılabi-
lirliğin birleştirici bir formu gibi işlev görmesi beklenir. Benzer bir 
biçimde, yaşamı bir bütün olarak sorgulamak bir aydınlanma değil, 
karartma anı olabilir.

Tuhaftır ki geleneksel anlamda derli toplu ve ‘doyurucu’ bir ka-
panmaya ulaşan öyküler de en az önceden verili kodların yarattığı 
uyuşmazlığın öğelerini birleştirerek kendilerini ‘açık’ tutan öyküler 
kadar bütün sorusunu uyandırma yetisine sahip olabilirler. Fakat bu 
durumların hemen hemen hepsinde öykünün çevrelenmesi onun sı-
nırlılığından fazlası değildir – öykülerin çoğu bir çapraz bulmaca ka-
dar fanidir. Anlam verilmiş, kapanma gerçekleşmiş olabilir ve sıklıkla 
aynı zamanda anlam bütün metinden akarak boşalır – artık öyküyü 
çöpe atabilirsiniz. Bununla beraber, daha nadiren, “bir bütün olarak 
görüyor” gibi olmak, dönüştürücü bir algıya, bir “çevrelenme” hissine 
karşılık gelebilir. Bu bütünün daha derin bir anlama karşılık geleme-
mesi durumunda “bir bütün olarak görmek”, nesnesini, anlamlılık için 
gerekli olan ilişkisellikten ve bir konuma yerleştirilmekten mahrum 

35 Time and Narrative, 1. Cilt [1983], çev. Kathleen McLaughlin ve David Pellauer (Chicago: 
University of Chicago Press, 1984), 154-5.
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bırakabilir. Çehov tarzı öykünün çerçevelenmemiş bir yaşam duygu-
sunu herhangi bir derinliği ya da ötesi olmayan bir şey olarak öne çı-
karmaya müsait olması bunun bir örneğidir –‘Sözün bittiği yer’ ya da 
Walter de la Mare’ın ifadesiyle, “Doktorun ilacından bir yudum alınır 
ve el feneri sönmekle kalmaz, aydınlattığı her şey de sönüverir.”36

Kuşkusuz bu, öyküde mitikle itaatsizin bir arada olduğuna dair 
hissin ve öykünün aşikârla örtük arasında kurduğu dengenin kay-
naklarından biridir (Ernest Hemingway’in ‘İki Kalpli Büyük Nehir’ 
(1925)37 öyküsü bunun çarpıcı bir örneğidir). Benzer bir biçimde, 
hem edebiyatın en eski türü olarak görülür (masal, mit, destan vb. 
formlarda), hem de en yenisi (tarihi, on dokuzuncu yüzyılın ortasın-
da Poe’yla ilişkilendirilen türsel bir farkındalığın ortaya çıkışına gö-
türülebilir). Öykü hakkında birbirine zıt betimlemeler yapılmıştır: 
Romanın bütünlüklü yaratıcılığının aksine öykü bir ‘zanaat’, bir el 
sanatı tarzı ya da hüner işidir ya da tam tersine en az yapmacık ve he-
saplanabilir olandır ama romana kıyasla daha “ilhama” daha açıktır 
(Isabel Allende)38. Aslına bakılırsa her iki betimleme de bir öykünün 
bir bütün olarak nasıl algılandığına, bütünselliği daha uzun bir met-
nin yapamayacağı bir yolla nasıl sergilediğine dayanır. Bu nedenle, 
öykünün tarihini yazmanın olası yollarından biri ‘bütünlük’ mesele-
sini öne çıkaran retorik araçların bir kaydını tutmaktır. Son iki yüz-
yıl içinde biçim konusundaki en gelişigüzel ve üstünkörü yaklaşım 
bile bu bakış açısını doğrulayabilir. Örneğin, Poe ve Hawthorne’da 
tür konusundaki belirsizlik (böylece öykü, türü her zaman bir tar-
tışma konusu olan tür olarak tanımlanabilir hâle gelir), şaşırtıcı son 
kültü, anlatı çerçevelerinin kullanımı (Rudyard Kipling ve Joseph 
Conrad’da olduğu gibi ya da Alice Munro’daki çeşitli çerçevele-
me araçları), eksiltme (ellipsis) tekniklerinin tekrar tekrar gelişimi 
(Henry Lawson’ın 1890’lar Avustralyası’ndeki ‘skeç öyküleri’39 ya da 

36 ‘Strangers and Pilgrims’ten, Walter de la Mare, Short Stories 1895-1926 içinde, der. Giles 
de la Mare (Londra: Giles de la Mare, 1996), 186-205, 196.
37 Hemingway, ‘Big Two Hearted River’, The Collected Stories içinde, der. James Fenton 
(Londra: Everyman, 1995).
38 Bkz. Isabel Allende, Speaking of the Short Story: Interviews with Contemporary Writers, 
6-7.
39 Burada ele alınması gereken bir başka konu – Lawson’ın Avustralya dışında ihmal edil-
mesini tekrar gündeme getirmek dışında – bu oldukça sözel, geveze görünen öykülerin ne-
redeyse tamamen sağır bir adam tarafından yazılmış olmasıdır. 
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Hemingway’in meşhur buzdağı ilkesinde olduğu gibi), masal mal-
zemesinin bilmecemsi niteliğinin yeniden işlenmesi (Sarah Orne Je-
wett, A. E. Coppard), meta-öyküyle deneyler (John Barth, Will Self), 
yazının ‘minimalist’ diye adlandırılan türleri (Carver, Ann Beattie) 
vb. Bu ikincil edebi akım ve tekniklerin her biri, yalnızca estetik / 
psikolojik bir kategori olarak yabancılaştırma ihtiyacıyla değil aynı 
zamanda bilişsel bir şey, bir sonluluk duygusu olarak çevrelenmeyle 
de –öykünün körlüğü– ilgilenir.

Fakat burada bir itiraz ortaya çıkmaz mı? ‘Körlük’, yani her şeyi 
göreceğimizin garantisi olmaksızın metnin ‘içinde’ olma duygusu, 
romanda da en az öyküdeki kadar güçlü değil midir? Hatta gerçekçi 
romanın bıraktığı etkilerin bir kaynağı da bu duygudur; çünkü ger-
çekçi roman kapsamı sayesinde çok sayıda ve doğrulayıcı nitelikte 
nüans ve ayrıntı sunabilir. Tam da bu yüzden Lydgate’in çeşitli psiko-
lojik anlatıları üç boyutlu bir derinlik ve incelik etkisi oluşturmuştur. 
Bu doğru. Fakat daha kısa bir öyküde okurun içkinlik duygusunun 
(bir öykü ‘içinde’ olduğu duygusunun) genellikle güçlü bir bütünlük 
duygusuyla kesiştiği söylenebilir – son hep yaklaşmaktadır, gelmesi 
an meselesidir – bu yüzden de daha güçlü bir sınırlılık hissi yarat-
ma eğilimi gösterir. Aslına bakılırsa kısa bir anlatının kısalığı onun 
sınırları zorlayan bir saldırganlık potansiyeli taşımasına da neden 
olur. Metnin “içinde” yakalanma ihtimalinin hep çok yakın olması, 
geneli görme, bütünlüğe ulaşma ya da geçmişi özetleme dürtüsüyle 
daima belli bir gerilim içindedir. 

Bir örnek daha verebilirim. Belki de Alice Munro’nun öyküle-
rinin, öykü biçimi içinde genellikle takip edilen normların birçoğu-
nu kırmasına rağmen hâlâ öykü etkisi diye adlandırılabilecek şeyi 
üretmesinin altında bu türden bir çevrelenme ya da ‘körlük’ yatıyor. 
Munro’nun öykülerinin çoğu tek bir önemli epizoda ya da tek bir 
karaktere odaklanmazlar. Zigzaglar çizerek ve birkaç nesli kapsayan 
geniş bir zaman ölçeğinde birkaç figürle ilgilenebilirler; on yıllık bir 
zaman dilimi içindeki kilit bir epizot, bir aile ferdine ya da arkadaşa 
çok önce ya da çok sonra olan bir şeyle anlamlı bir biçimde yan yana 
gelebilir. Fakat hayatın bir ucundan ötekine bu sıçrayışların sonucu 
yine, metnin kısa rotası içinde, bir bütün-olarak-görmenin kendine 
özgü etkisidir; genellikle hayatın sınırlı, bulanık, yalın ya da acıklı 
yönleriyle bir bütün oluşudur. Munro öykülerine ‘açık sır’ diye ad-
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landırdığı şeyi sahneleyen yarı-epifanik anları da serpiştirir. Bu, ne 
gizli bir derinliğin açığa çıkması, ne de bir şeyin ahlaki önemi içinde 
şekillenmesine izin verecek ani bir aydınlanmadır; fakat bilmecemsi 
bir yoğunlaştırma ya da zamanların kesişmesi ânıdır. Bir oksimoron 
olarak “açık sır,” aleniliğin bulanıklığına, sözselleştirmeye yönelen 
bir dirence karşılık gelir ve bu, karmaşa nedeniyle değil, bir tür ip-
tidai tanıklık olarak gerçekleşir. Open Secrets (1995) seçkisine adını 
veren öykü bu durumu örnekler. Öykü, Munro’nun zaman çerçeve-
sindeki ani sıçramalarından biriyle biter:

Maureen öyle düşünmese de hâlâ genç bir kadın ve bir hayat duruyor 
önünde. İlkin –pek yakında gelecek olan– bir ölüm, ardından bir baş-
ka evlilik, yeni yerler ve evler. Yüzlerce, binlerce mil uzaklıktaki mut-
faklarda tahta bir kaşığın arkasında yumuşak bir kabuğun oluşmasını 
izleyecek ve belleği seğirecek, fakat anlatmaya çalışmayı aklınızdan ge-
çirene dek pek de şaşırtıcı olmayan açık bir sırrı soruşturur gibiyken 
bu anı pek ifşa etmeyecek ona.40

Böylece, bütünü minyatür içinde ifşa eden özel bir fraktal parça 
olarak epifani fikrine karşı Blanchot’nun désoeuvrement ya da ‘yapıt-
lıktan çıkma’ (unworking)41 mefhumunu koyabiliriz: ‘bir yapıt kendi 
hakkında ne kadar yorum yaparsa o kadar yoruma açık hâle gelir’.42 
Kendi kendine gönderme (self-reference) paradoksu gibi bir şey de-
ğildir bu. ‘Kendi kendini yorumlama’ (self-commentary) kavramı-
nın, bize aşina gelen ‘kapalı’ bir öykünün son paragrafında kendisini 
sahneleyen ve kendisine işaret eden, öykünün genel tonuna uygun 
bir kapanış borusu olmaktan ya da daha geleneksel biçimde ‘açık’ 
olarak nitelenebilecek öykülerin sona ermeyi reddeden son cümlele-
rinde yankılanan tınılı bir bitmişlik hissine karşılık gelmekten başka 
bir anlam taşımasına gerek yoktur. Aynı anda hem sınırlanmışlığın-
da hem de kendini ifşa etmesinde ortaya çıkan sonluluğu vurgulayan 
bir ‘kapanarak çevrelenme’ (en-closure) hissi vardır ki bu da öykü-
nün ‘körlüğü’dür.

40 ‘Open Secrets’, Open Secrets içinde (Londra: Vintage, 1995), s. 129-60, 160.
41 Ç.N.: Kavram, bir yandan yapıtlıktan çıkma, hiçbir şey yapmama, hiçbir yapıta dönüş-
meme anlamına gelirken,  diğer yandan bir yapıtın kendini açması, çözmesi durumu için 
kullanılıyor. Bir yumağın çözüldüğünde yumak olmaktan çıkması gibi.
42 The Infinite Conversation, s. 391. 
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Öz
Bir başkasının ölümüne veya ölümlülüğüne tanıklık etmenin etik sorumluluğu 
üzerine yoğunlaşan Yere Düşen Dualar’da, tanıklık edilen ölümlülüğün yalnızca 
başka bir insanın ölümüyle sınırlı olmadığı görülür. Bu metin, hangi varlığın 
hangi ölçüte göre bir yaşamın öznesi olabileceğini belirleyen mekanizmaları 
sorgularken,  insan olmayan varlıkların ölümlülüklerini de odak noktalarından 
biri haline getirir ve konuşabilirliği, logosu veya rasyonelliği etiğin öznesi ola-
bilme kıstası olarak alan etik yaklaşımı sorunsallaştırır. Bu doğrultuda ben bu 
çalışmada, Kaygusuz’un metninde insan olan ve olmayanın sınırını bulanıklaş-
tıran bir varlık anlayışı olduğunu ve her bir varlığın anlam yaratımında rolü 
olduğunu kabul ederek anlam yaratıcı işaretleri görmeye, duymaya, hissetmeye 
açık bir estetik alan yaratma uğraşının hâkim olduğunu ileri sürüyorum. Me-
tindeki etik-estetik alanın farklı varlıkların paylaştığı “sonluluk” mefhumu et-
rafında nasıl vücut bulduğunu ve bu alanın en belirgin özelliği olarak bedensel 
duyumsamaların ne şekillerde ön plana çıkarıldığını inceliyorum. Böylelikle, 
edebi bir metnin bedensel duyumsamalara odaklı bir dil vasıtasıyla duygulanım 
alanları yaratarak etik üzerine düşündürme etkinliğini nasıl gerçekleştirebilece-
ğini tartışmaya çalışıyorum. 
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Sema Kaygusuz.
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Language of Wounded Bodies in  
Yere Düşen Dualar 

Abstract
In Yere Düşen Dualar which focuses on the ethical responsibility of being a wit-
ness of another being’s death or finitude, it is not only the death of a human 
being that matters. This text questions the extent to which certain mechanisms 
can determine subjectivity of beings; and problematizes the ethical perspective 
which considers logos and rationality as criteria for being an ethical subject by 
focusing on the mortality of non-human beings, too. In this paper, I claim that 
Kaygusuz’s text has a perception of being which blurs the boundaries between 
humans and non-humans, and I also argue that it has an aesthetic space which 
is open to see, hear and feel all possible signs for the creation of meaning by 
accepting that all beings have roles in this process. Within this framework, I 
focus on how this work’s ethico-aesthetic space is created on the basis of the 
term “finitude” shared by different beings, and I discuss how bodily sensations 
are highlighted as the most significant characteristic of this space. Thus, I try 
to discuss how a literary work can perform the activity of thinking on ethics by 
creating spaces of affects through a language that focuses on bodily sensations. 

Keywords: ethics, posthumanism, shared finitude, affect, Sema Kaygusuz. 

Giriş
90’ların sonundan günümüze öykü ve roman türlerinde eserler 

vermiş olan Sema Kaygusuz’un birçok metni, bir başkasının ölümü-
ne veya ölümlülüğüne tanıklık etmenin etik sorumluluğu üzerine 
yoğunlaşmaları bakımından ortaklaşır. Onun metinlerinde tanık-
lık edilen ölümlülük hali yalnızca başka bir insanın ölümüyle sınırlı 
değildir. İnsan olmayan varlıkların ölümlülükleri de aynı derecede 
önemli bir mesele haline gelir. Hangi varlıkların neden daha “ölebilir” 
olduğunu sorgulayan Kaygusuz’un metinleri, “dil”, “anlam”, “özne” ve 
“varlık” üzerine düşündürten metinler olması itibariyle, insan ve in-
san olmayanın sınırına ve bu sınırın belirlenmesindeki etik sorum-
luluğa dair düşünmeye çağırdıkları için hayvan çalışmaları ve ekoloji 
alanlarında da incelenebilecek türden metinlerdir. 

Hayvan ve insan ayrımı üzerine yapılan çalışmalara bakıldığın-
da, Aristo’dan Levinasa, Heidegger’den Derrida’ya ve Deleuze’e ka-
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dar birçok düşünürün bu alana çeşitli yaklaşımlar getirdiği görülür. 
Bu düşünürlerin hayvan meselesini ele alış biçimleri, içinde bulun-
dukları bağlamın varlık ve dil anlayışına göre birbirinden birtakım 
farklılıklar gösterir. Örneğin bugün artık geleneksel olarak nitelen-
dirilen, Aristo’dan Levinas’a kadar hakim olan hümanist yaklaşım,  
hayvan sorusunu akıl ve dil gibi kapasiteler üzerinden tartışmaya 
açıp, insanı akıl ve dil sahibi tek tür olarak görür ve buna bağlı olarak 
anlam üretme ve etiğin öznesi olma ayrıcalığını insana verir. Daha 
sonra Heidegger, hayvanların da dünya sahibi olabilme kapasiteleri-
ne değinerek bu hümanist geleneğe farklı bir bakış açısı getirir ama 
bir dünya yaratma ayrıcalığını yine, sürekli olarak daha fazla geniş-
leyebilen bir dünyaya sahip olduğunu düşündüğü insana verir. Der-
rida ise, insanı insan olmayandan farklı kılan bir şeye sahip olduğu 
ya da farklı olarak bir şeyi yapabildiği için ayrıcalıklı varlık olarak ele 
alan; bu doğrultuda kimin ne kadar yaşam hakkı olacağından kimin 
nasıl öleceğine, nasıl gömüleceğinden yasının tutulup tutulamayaca-
ğına kadar birtakım genel geçer etik prensipler belirleme uğraşında 
olan felsefe anlayışına karşı, yepyeni bir dil, özne ve varlık anlayışıyla 
alternatif bir yol sunar. “Konuşabilirler mi?” ya da “akıl yürütebilirler 
mi?” gibi temel etik sorulara “acı çekebilirler mi?” sorusuyla mey-
dan okuyan Bentham’dan esinlenen Derrida, “paylaşılan sonluluk” 
mefhumuyla öncelikle, insan ve insan olmayan varlıklar arasında 
bedenli ve ölümlü olmaları üzerinden kurulan etik bir bağa işaret 
eder. Aynı evrende yaşama mücadelesi veren ve bedensel olarak bir-
birine bağlı olan bu varlıkların hayatta kalmaları da acı çekmeleri de 
birbirine bağlı olduğu için başka türlü etik bir meselenin gündeme 
geldiğinden bahseder. 

Etik nedir, etik muameleden kim ne koşullarda ve ne şekilde 
sorumludur? Kendi ölümünü deneyimleyemeyen, yalnızca başkası-
nın ölümüne tanık olabilen varlıklar, kendi ölümlerine tanıklık etme 
sınırına geldiğinde etik ilişki meselesinin anında ortadan kalkabil-
diğine dikkat çeker Derrida. Bu bakımdan ona göre öteki karşısında 
duyulan “merhamet”, “vicdan” gibi duygulanımlar da “sonlu” olma 
niteliği taşır ve bu yüzden etik denen şey karar verilemez bir çiledir. 
Hayvan ya da insan karşısında duyulan sorumluluğu ve etik duruşu, 
insan olmanın bir gerekliliği ya da kişiliğin prensipleri olarak açık-
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lamaya ve bu doğrultuda genel geçer prensipler belirlemeye çalışan 
hümanist yaklaşıma karşı Derrida, her vakaya kalıcı bir şekilde uy-
gulanabilecek evrensel etik kurallar belirleme hususundaki sınırı 
hatırlatır ve bu sınırın ikincil türden “paylaşılan bir sonluluk”tan da 
kaynaklandığını belirtir.  Ona göre, kişiliğin prensipleri, ahlakı gibi 
şeyleri düşünmemiz bizim kim olduğumuzdan ya da yaşam modu-
muz olarak söylemimizden ayrı değildir, ama dile ilişkin yanlış felsefi 
kanılarımız yüzünden kavramsal yaşamımızın nasıl olduğuna dair 
de bir körlük içindeyizdir. Bu bağlamda Derrida, “biz” dediğimiz 
şeyin aslında her zaman radikal olarak “öteki” olduğunu öne sürer. 
“Biz” ile “öteki” arasındaki bu ilişki, hem kırılganlık, incinebilirlik ve 
ölümlülük gibi fiziksel gerçekliğimizden; hem de bizden önce hep 
var olagelmiş dil tekniği ve materyaline tabi oluşumuz ve bileşiminde 
yer alışımızdan kaynaklanır. Bu pasiflik ve tabiyet, semiyotik sistem 
aracılığıyla iletişim kurup etkileşmeye başladıkları andan itibaren in-
san olan ve olmayanlar tarafından paylaşılır. Bu durum, insanın ken-
diyle olan ilişkisini de, insan hayvan arasındaki sınırı da belirsiz ve 
dengesiz kılar. Bu da Derrida’ya göre hiçbir zaman iyileştirilemeye-
cek, düşünme, yazma ve konuşma gibi teknolojilerle daha da derinle-
şecek bir yaradır. Dille ilgili olan bu ikincil türden “paylaşılan sonlu-
luk” hali, anlam üretme eylemini yalnızca insana mal eden bir varlık 
felsefesinden uzaklaşmayı ve anlam üretiminin kendisinin tüm var 
olma biçimleri tarafından paylaşılan bir etkinlik olduğu perspektifini 
benimsemeyi gerektirir (Wolfe, 2010, s.8-37). Derrida’nın çalışmala-
rından oldukça etkilenen Cary Wolfe (2010) What is Posthumanism? 
adlı çalışmasında hayvan çalışmalarının “bilgi” sorusunu sarstığını 
ve yeniden şekillendirdiğini, buna bağlı olarak hem düşünmenin ve 
dilin doğasının hem de insanı merkez alan etik anlayışın değişmesi 
gerektiğini ileri sürer. Wolf ’a göre post hümanizm, hümanizmin be-
denselliği aşan ve özerkleşen özne fantezilerine karşı çıkar. O, post 
hümanizmi, “biyolojik ve teknolojik dünyaya gömülü olan insanın 
bedenselleştiği, insan-hayvanın dil ve kültür gibi arşivsel mekaniz-
maların tekniğiyle ‘birlikte evrimleştiği’ ve böylelikle insanın merkez 
olmaktan uzaklaştığı” bir yaklaşım olarak ele alır. (s. xv). 

“Deleuze-Guattari’ye göre felsefenin zemin arayışı insan ile 
hayvan arasındaki ayrımın da başlangıcıdır. Hayvanın dili” aynı za-
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manda “dilsizin dilidir”. Dolayısıyla bu dili duyabilmek, ona kulak 
verebilmek için insanın kendi düşünme biçimlerinde başka olarak 
hayvanı ve doğayı tahakküm altına alan yapılardan vazgeçmesi ge-
rekir. Bunlar sadece hayvanı tecrit eden ve onu mutlak bir “insanlık” 
fikrinden ayıran değil, aynı zamanda kadını, eşcinseli, siyah ada-
mı, deliyi de ayıran pratiklerdir. Bu anlamda bir anti-hümanizmi 
savunuyor olmak şarttır.”  (Batukan, 2015, s.80). Buna göre, edebi 
bir metnin nasıl bir perspektif benimsediğini araştırmak, o metnin 
etik-estetik duruşunu belirlemek açısından oldukça önem taşır. İn-
san merkezli olmayan bir edebi metin mümkün müdür? Mümkün 
değilse bile, bu duyarlılığı gözeten etik duruşun dereceleri nasıl be-
lirlenir? İnsan olmayanı anlatmaya çalışan dil, “ben”, “öteki”,” dün-
ya”, “iç”, “dış” sınırlarını nerede ve nasıl çizer? Bir edebi eserde dilin 
kuruluşu ve konumlanışı bize o eserin ekolojik duyarlılığıyla ilgili 
ne söyler? Ben Kaygusuz’un metinlerini özgün kılan şeyin, etik me-
selelerin ele alınış biçimi olduğunu düşünüyorum. İşlenen konular 
ne olursa olsun, onun metinlerinde konuşabilirliği, logosu veya ras-
yonelliği, etiğin öznesi olma kıstası olarak almayı reddeden ya da bu 
tavrı sorunsallaştırmaya çalışan bir etik dil yaratma uğraşının izleri 
vardır. Kaygusuz’un metinleri bir yandan hangi varlığın hangi öl-
çüte göre bir yaşamın öznesi olabileceğini belirleyen mekanizmaları 
sorgular. Diğer yandan, her bir varlığın anlam yaratımında rolü ol-
duğunu kabul eden ve anlam yaratıcı işaretleri görmeye, duymaya, 
hissetmeye açık bir estetik alan yaratmaya çalışır. Ben bu çalışmada, 
bu estetik alanın en belirgin ve başarılı şekilde yaratıldığını düşün-
düğüm, Kaygusuz’un ilk romanı Yere Düşen Dualar’ı inceliyorum.

 Yere Düşen Dualar biçimsel olarak farklı kurgulanmış iki 
ayrı bölümden oluşur. Metnin ilk bölümü birinci tekil anlatıcı olan 
Leylan karakterinin ağzından aktarılır.  Leylan adada yaşayan, kü-
tüphanede çalışan, evi terk etmiş bir annesi, alkolik ve hasta bir ba-
bası olan biridir. Leylan, ne çalıştığı yerde ne de iş dışında herhangi 
bir sosyalliği olmadığını, iletişim kurmaktan kaçındığını, harfler-
le, sözcüklerle, okumayla arasının iyi olmadığını, tüm bildiklerini 
gözleri ve kulakları ile öğrendiğini söyler. Ancak, bir gün babasını 
zehirlemek istediğine dair ada halkı arasında yayılan söylentinin 
kulağına gelmesi ve ada halkının kendisine olan bakışındaki deği-
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şimi fark etmesiyle Leylan’ın babası, diğer insanlar, kendisi ve canlı 
cansız diğer tüm varlıklar ile olan ilişkisi dönüşmeye başlar. Leylan 
gerçekten babasını öldürmek mi istemektedir? Eğer öyleyse, neden 
öldürmek istemektedir? Öldürecek midir, yoksa ada halkı arasında 
yayıldığına inandığı bu söylentiyi haksız çıkarmak için babasını iyi-
leştirmeye mi çalışacaktır? Tüm bu karar verme ve harekete geçme 
eşiklerinde Leylan’ın başkasının ölümüne tanık olma ve başkasının 
ölümünü arzulama ile merhamet, vicdan, adalet gibi etik meseleler 
üzerine olan muhakemesine tanık olunur. Bu muhakeme sürecinde, 
Leylan’ın farklı ilişki kurma biçimleri geliştirmesi gerekir. Babasıyla 
olan ilişkisinin dönüşümü, diğer varlıklarla ve kendi bedeniyle olan 
ilişkisinin dönüşümüyle paralel bir seyir izler. Geçmiş ile şimdi, dı-
şarısı ile içerisi arasında gidip gelen, bir bireyin kendi varlığını diğer 
varlıklarla ilişkiselliği içinde anlamaya çalıştığı bu “öznel anlatım” 
boyunca, “özne” denilen şeyin nasıl defalarca kurulup yıkıldığı ve 
anlatıma giren her bir varlıkla nasıl bir dönüşüm geçirdiği görülür. 
Romanın ikinci bölümü ise, içinde geçen olaylar, karakterler, anla-
tımın yapısı ve dili bakımından ilk bölümden birtakım farklılıklar 
gösterir. Leylan’ın babasına anlattığı bir hikaye olarak kurgulanan bu 
bölüm, babasının ölümünden sonra, tek gözlü bir oğlanın erkek kı-
lığına girmiş annesi ve yılgın atıyla yaptığı yolculuk etrafında şekil-
lenir. Leylan ilk bölüm süresince, kendi acısını ve özneliğini merke-
ze koymayı bırakıp, babasının ve diğer varlıkların acısını anlamaya 
doğru evrilttiği anlatımına giderek çoğalan öznelerle birlikte bu bö-
lümde farklı anlatıcıları da dahil eder. Romanın sonuna gelindiğin-
de, metinde sezdirilmeye çalışılan dünya, artık hikayenin kendisinin 
özne haline geldiği, acı çeken varlıklarla dolu ama hayat ve umut 
vaat eden çok sesli bir evrene dönüşmüş olur. 

Bu çerçevede ben, Yere Düşen Dualar’daki etik-estetik alanın 
nasıl biçimlendiğini inceliyorum. Romandaki belli örnekler üzerine 
yoğunlaşarak, yaratılan dilin farklı varlıkların paylaştığı “sonluluk” 
mefhumu etrafında vücut bulduğunu ileri sürüyorum. Metnin, bu 
“paylaşılan sonluluk” mefhumunu algılatıp hissettirmek için,  insan 
ve insan olmayan varlıkları ortaklaştıran bedenli, kırılgan ve ölümlü 
olma halleriyle nasıl uğraştığını, edebi dili bu uğurda nasıl biçimlen-
dirip dönüştürmeye çalıştığını ve bu uğraşı sırasında “özne” anlayı-



184

Ezgi Hamzaçebi

monograf 2016/6

şını nasıl şekillendirdiğini araştırıyorum.  Metnin dilinin en belir-
gin özelliği olarak, bedensel duyumsamaların ne şekillerde ön plana 
çıktığını örneklendiriyorum. Böylelikle, bir edebi metnin bedensel 
duyumsamalar vasıtasıyla bir yandan duygulanım alanları yaratıp, 
diğer yandan etik üzerine düşündürme etkinliğini farklı estetik araç 
ve yöntemlerle nasıl gerçekleştirebileceğini tartışmaya açmaya çalı-
şıyorum.

Temas Eden Bedenler, Kırılgan Hayatlar ve Dönüşen 
Özneler 
Leylan’ın dönüşmeye başladığı anın, bedenine yöneldiğini gör-

düğü bakış ve kulağına gelen söylentiyle başladığını öne sürmek bir-
çok açıdan önemlidir. Öncelikle, “söylenti” metnin giriş bölümüne 
adını vermesi ve romanın anlatımını başlatmasıyla dikkatimizi çe-
ker. Daha sonra, Leylan’ın da farkında olduğu ve işaret ettiği başka 
bir meseleyi, söylenti veya kehanetle harekete geçen trajedi türünün 
kahramanını akıllara getirir. Leylan kehanetten kaçmaya çalışan 
ama eninde sonunda annesini öldüren, kader kurbanı Oedipus gibi 
bir trajedi kahramanı mı olacaktır? Zorluklarla karşılaşıp büyüyen 
ve dönüşen özgür irade sahibi klasik bir roman kahramanı mı? Öz-
gür iradesini ve tüm varoluşunu sorgulayan, karar verememe halin-
den muzdarip, eyleme geçme konusunda tereddütlü, “sonlu”luğunu 
bir çile gibi deneyimleyen, karamsar bir modernist roman kahrama-
nı mı?  Yoksa benim bu yazıda öne sürdüğüm üzere, tüm bu çileyi 
yüklenip sahiplenen ama onunla ihtimallerle dolu bir yaşam alanı 
yaratmaya çalışan, farklı ve çok sayıda öznellik pozisyonuna açık, 
“oluş”unu veya dönüşümünü tamamlamayı reddeden başka türlü bir 
roman kahramanı mı?  Leylan’ın anlatımı tüm bu soruları sordu-
rur. Bu muhakeme sırasında yaratılan dil ve o dilin ördüğü ilişkiler 
ağıyla romandaki “özne/nesne” ilişkisinin ve varlık algısının dönüş-
mesi mümkün olur. “Dilin kendisini bütün doğanın ikamet ettiği 
bir varlık alanı açan kuvvet” olarak tarif eden Alan Bourassa’nın da 
(2006) belirttiği gibi, “eğer edebiyatın insan hakkında olduğunu ve 
her zaman kişisel, öznel, ahlaki olanı dile getirdiğini düşünürsek, bu 
dilin içinde taşındığı iddia edilen insan öznelliğinin ve insan denilen 
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şeyin, dilin insan olmayan varlıklar tarafından sürüklenen yapısıyla 
yaratıldığının ve şekillendiğinin farkına varmak gerekir.”  (s. 63).   

 Bu doğrultuda, bakışın ve söylentinin başka bir önemi daha 
var. Bakış ve söylentinin Leylan’ın bedenine çarpma şiddetiyle, bir 
yandan bakmak/bakılmak, görmek/görülmek, duymak/duyulmak, 
dinlemek/dinlenilmek, dokunmak/dokunulmak gibi bedenle ilişki-
li eylemler dönüşüme uğrar. Diğer yandan, bu eylemlerin karmaşık 
ilişkiselliğiyle birlikte kişinin algılama ve duygulanım süreçlerinde, 
karar ve eylemlerinde, dolayısıyla etik tavırlarında ve “oluş” biçim-
lerinde birtakım dönüşümler yaşanır. Bu dönüşüm okuyucuya, be-
densel olanı duyumsatmaya odaklı bir dil yaratımıyla sezdirilmeye 
çalışılır ve böyle bir dil sayesinde bu metin bir duygulanım alanı ola-
rak kurgulanarak etik üzerine düşündürmeyi de başarır. Deleuze’e 
göre, dil denilen şey, başlı başına duyumsamalar ve duygulanımlar 
tarafından ele geçirilmiştir. Başka bir deyişle, bir dil yaratmak için 
insanın duygu ve algılardan meydana geliyor olması gerekir. Bu dil, 
Agamben’in hayvanlarının dilinde etkileme ve etkilenme ilişkilerin-
den başka bir şey değildir. “Eğer duygulanım, etkileme ve etkilen-
me ise, dili mümkün kılan bütün kuvvetler de onun bir parçası olur. 
Duygu, duyumsama, olasılık, materyal, bunların hepsinin dilde bir 
yeri vardır. İnsan dilinin, eğer insan olmayan dünya onunla iletişime 
geçmezse, insan olmayan dünyaya dair iletebileceği hiçbir şey yok-
tur.” (Bourassa, 2006, s. 65). 

Anlatımının başında Leylan, saçından tırnağına bütün görünü-
şünün, ada halkının dizginsiz hayal gücünün eseri olduğunu, sözcük 
sözcük, santim santim onlar tarafından yaratıldığını belirtir. Kendi 
bireyliğine dair dış etkilere karşı savunmasız, edilgen bir tonla başla-
yan bu girişi, ada halkının ilişkileniş biçiminde rüzgarın nasıl etkili 
olduğunun tarifi takip eder: “Burası yıl boyunca topu topu yirmi gün 
rüzgarsızdır. Genellikle sesler uzaklarda tuz olur. Henüz işitilmeden 
kristalleşirler. Birbirimizi duyabilmek için rüzgarı arkamıza alırız.” 
(s.9). Bu haliyle ada halkının varlığının da başka bir dış etken tara-
fından şekillendirilmeye mahkum olduğu iması sezilir. Tasvirin bu 
şekilde somutlaştırılışı, Leylan’ın çalıştığı kütüphaneyle ilişkileniş bi-
çimini anlatırken de devam eder. Leylan’a göre, kütüphanesi bir tür 
kitap gömütlüğü, okuru olamayan ölgün, sert kabuklu bir kasvetin 
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hakim olduğu bir yerdir. Masasından tuttuğu yasların tek tanığı ola-
rak bahseden Leylan, unutulmuş olmaktan yavaş yavaş çürüdüğünü 
söylerken, kendi bedensel deneyimiyle sararan kağıdın kendiliğin-
den yırtıklar atması arasında bir ortaklık kurar. Leylan’ın bedensel 
olana karşı bu denli dikkati, ada halkının sözleşmeli suskunluğunu 
ve Leylan’ı görmezden gelen bedensel işaretlerini anlamlandırma-
sında da etkili olur ve ona kendi hakkında bir söylenti yayıldığını 
duyumsatır. Kendisini ada halkına karşı savunmasız hisseden Ley-
lan, yıllardır kimsenin fark etmediği gövdesinin ada meydanındaki 
koca memeli tanrıça heykeli denli görünür hale geldiğinden bahse-
der. Leylan o heykeli korkunç bulur, çünkü gözbebekleri olmayan, 
boş bakışlı bronz kadın, bütün varlığını yutmak üzere kollarını ona 
doğru uzatmış gibidir. Herkesin kendisini seyrettiğini, seyrederken 
biçimlediğini, kendisinin ise o biçime mahkum, kımıldayamadığını 
anlatırken Leylan o heykelle yalnızca bedensel bir ortaklık kurmuş 
olmaz. Söylemin nesnesi olma halini deneyimleyen bir varlık ola-
rak mağduriyet halini de dile getirmeye çalışır. Kurulan bu ortaklık, 
Leylan’ın adadaki diğer varlıklarla bedenli, kırılgan, incinebilir ve 
sonlu olmaları bakımından kurmaya başlayacağı diğer ortaklıkların 
da öncüsü gibidir. Bu doğrultuda odaklandığım karakterler, toplum-
da var olan iktidar mekanizmalarının ötekileştirme ya da aynılaştır-
ma yoluyla daha incinebilir kıldığı varlıklardır. 

Bu karakterlerden ilki, Leylan hakkında yayılmakta olan söy-
lentiyi ete kemiğe büründüren, adada Çingeneliğiyle övünen tek 
Çingene olarak tanıtılan Latife Keşal’dır. Leylan, geniş kalçalarını 
ölçüsüz bir biçimde savuran, yürüdükçe eteğinden ölü erkekler sal-
lanan, pervasızlığıyla herkesi yenmiş dul bir kadın olarak tarif etti-
ği Latife Keşal’in böylesi tasvirini sorgusuz sualsiz bir biçimde, ada 
halkının ortak kanısından ve söyleminden devşirmiş gibi görünür 
başlangıçta. Söylentileri öğrenmek için onun evine gittiğinde, Latife 
Keşal’a dair şeyleri de onunla birlikte ötekileştirip kendisinden uzak-
laştırmaya çalışır. Anason ve kedi sidiği kokan bu evde rahat hisset-
mez. Birbirine benzemez yırtıcı bir sülale olarak bahsettiği kediler 
boğazını kaşındırır. Başına üşüşen koca sinekler, evi olduğu gibi ate-
şe verme arzusu uyandırır. Ancak bu pisliği sahiplenerek onunla ko-
nuşabileceğini söyler Leylan (s. 13). “Kirlenmek” diye tanımladığı, 
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başka bir varlığın “fark”ını sahiplenmek ya da ortaklaşmak olarak da 
düşünebileceğimiz bu an, Leylan’a göre zamanı başka bir akışta dur-
durmak gibidir. Yani Deleuze’in tabiriyle kendiyle öteki arasındaki 
sınırın silikleştiği bir “ara bölge” yahut “yakınlık bölgesi” gibidir.1 Bu 
karşılaşma mekanı tehlike ve imkanlarıyla türlü ihtimallere açıktır. 
Böyle bir bölgedeyken, Latife Keşal falında yarı hayvan yarı insan 
ucubeler sürüsü olarak tasvir ettiği birilerinin Leylan için uğursuz 
bir kehanet biçtiğini, Leylan’ın kucağındaki et suratlı, bir ayağı çu-
kurda, kendisine dayanan biriyle boğaz boğaza sarılıp can çekişti-
ğini haber verir. Kahve fincanında gördüğü bu biçimleri Leylan’ın 
bu kişiyi öldürmeye kıyamadığı ama sanki öldürmeye mecburmuş 
gibi olduğu biçiminde yorumlar. Elinde bıçak, merhamet ile canilik 
arasında bir yerde durur vaziyette tarif edilen Leylan, duydukların-
dan dolayı kapıldığı öfkeyle, tepkisel olarak nitelendirebileceğimiz 
bir şey söyler: “Hiç olur mu öyle şey, insan babasına kıyar mı!” (s. 
14). Tepkiseldir, çünkü algılanıp duyumsanmamış, üzerine düşü-
nülmemiş bir sağduyunun ürünüdür. Ancak bir süre sonra, Latife 
Keşal’in sözlerinin darbesiyle hareketlenen düşünceleri babasıyla 
olan ilişkisine doğru yönelmeye başlayabilir, bu yoğunlaşma ve mu-
hakeme sürecinde ölüm, etik, vicdan, adalet gibi mefhumlar üze-
rinde düşünmeye doğru giden güzergâhta dallanıp budaklanır. Bu 
durum gerçekleşene kadar Leylan, anlatısı boyunca bu ara bölgedeki 
tehlikeler ile imkânlar arasında salınır. Latife Keşal’i “tuhaf ”lığıyla 
ötekileştirdikten sonra, yakınlık kurmaya çalıştığı an onu aşkın bir 
karaktere dönüştürme eğilimi de gösterir.  Yabancılıktan “biricik 
arkadaş” olmaya terfi ediveren Latife Keşal’ın faldaki biçimleri zih-
ninde hiyerogliflere dönüştürdüğü büyüleyici diline kendini nasıl 
teslim ettiğinden, onun kılavuzluğu olmadan ne hissettiğini bile-
meyeceğinden bahseder hale gelir. Yaşlandığı zaman, “Alçakgönüllü 

1 Deleuze, “Edebiyat ve Hayat” başlıklı yazısında, bu ara bölgeyi “oluş” tabirini kullanarak 
açıklar. Ona göre, yazma eyleminin kendisi bir oluş meselesidir ve her türden yaşanabilir 
ve yaşanmamış deneyimi aşan bir geçiş bölgesidir. “Kadın-oluş”, “hayvan-oluş”, “bitki-oluş” 
ancak yazarak mümkün olabilir. Oluşmak denilen şey, özdeşleşmek veya taklit yoluyla bir 
biçime erişmekten ziyade, birinin diğerinden ayırt edilemediği bir yakınlık bölgesinde bu-
lunma hali olarak tarif edilir. Bu doğrultuda Deleuze’e göre, biri herhangi bir şey ile bir ya-
kınlık bölgesi oluşturabilir ama bunu yapabilmek için gerekli edebi araçları üretmek gerekir. 
(Literature and Life, Essays Critical and Clinical, s. 1-7)
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olabilecek denli kibirli, mahcup görünebilecek denli utanmaz, mer-
hameti sunacak kadar zalim başka bir insan” olarak gördüğü Latife 
Keşal gibi olmak istediğini söyler hatta (s. 83). Ancak Leylan öyle bir 
anlatıcıdır ki, tüm bu tanımlamalarındaki aşkınlaştırıcı tehlikeleri 
fark ettiği an, “Onunki sürmekte olan yaşantımı anıştıran aşkın bir 
gerçekliktir” gibi ifadelerle kendini ifşa da eder ara sıra (s. 82). Latife 
Keşal’ın “kusur”larından da söz eder o zaman ve o büyüleyici dilin 
sınırlarını da hatırlatır: 

Fincanımda kuruyan biçimleri anlamlandırarak, fincanın dışındaki 
düşünceye usulca son veriyor. Biçimler bir daha değişmemek üzere 
yarı ölü hale geliyor. Sonsuza değin kıpırtısızlığa cezalı semboller yığılı 
bir kader odasına kapatıyor beni. Bir kedi, her keresinde kedi olmak-
tan çıkıp illa ki uğursuzluk anlamına geliyor; bir yunus, bir dost; bir ev, 
açılması gereken bir kutu oluyor hep. (s. 81). 

Dilin kuşatıcılığına dair olan bu yorum, Derrida’nın bahsettiği 
dile tabiyet ve pasiflik üzerinden Latife Keşal ile tüm diğer varlıklar 
arasında kurulan bir ortaklığa işaret eder. 

Latife Keşal’ın sonluluğu yalnızca dilinin sınırlılığı bakımından 
konu edilmez. İnsan olan olmayan bütün varlıkların her an her şe-
kilde incinebilir olma hali bu sonluluğa dahildir. Bu incinebilirlik, 
bir yandan tüm varlıklara içkin bir özellik olarak anılırken, diğer 
yandan bazı varlıkları diğerlerine göre daha kırılgan kılan meka-
nizmaları deşifre etmek için kullanılır.2 Başlangıçta dokunulmaz ve 
yenilmez bir karakter gibi çizilen Latife Keşal’ın “farklılığı”, kapitalist 
sistemin neoliberal politikaları tarafından iyice parlatılıp tüketime 
hazır hale getirildikten sonra, bir anda silinip işlevsiz kılınabilen bir 
şeye dönüştürülür. Leylan’ın Latife Keşal’ın hikayesini anlatıp onu 
çok daha dünyevi bir varlık olarak biçimlendirdiği kısmın, bu dönü-
şümün anlatıldığı bölümde yer alması tesadüf olmasa gerek. Bu dö-
nüşümün nasıl yaşandığına okuru inandırabilmek için Latife Keşal’ı 

2 Judith Butler (2009), bazı varlıkları daha incinebilir kılan mekanizmaları ve bunların 
duygulanımlara yön veren yapısını fark etmemiz gerektiğini, çünkü etik-politik yargı ve ey-
lemlerimizin bu yapılar tarafından belirlendiğini vurgular. Beden, daima diğerlerine maruz 
oluşu sebebiyle sosyal ve kırılgan bir yapıdır. Butler, birinin yaşamının her zaman diğerinin 
elinde olması şeklinde tarif ettiği bu kırılganlık halinin, tüm insanlar ve insan olmayan var-
lıklar tarafından paylaşılan bir durum olduğunu belirtir. (s. 13). 
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acı çekebilirliğiyle her an her yerde karşımıza çıkabilecek bir karak-
ter olarak çizmesi gerekir. Hamileliği sırasında beş çocuğunu da dü-
şüren, kocaları çeşitli sebeplerden dolayı ölmüş olan bu kadın, adaya 
yerleşen bir yönetmenin filminde rol aldıktan sonra, yazları adaya 
akın eden aç turistler tarafından kısa sürede otantik bir hediyelik 
eşyaya dönüştürülür. Adada geçici olarak bulunan bu insanlar, Latife 
Keşal’dan biçtikleri falcı ve masalcı kocakarı imajını, körelmiş duyu-
larını diriltmek için kullanırlar Leylan’a göre. Latife Keşal durmadan 
konuşup kendi hikayesini anlattıkça, bu ağdalanmış gerçek yaşam 
hikâyelerinden hakikatin silindiğini söyler Leylan. Latife Keşal’ın 
“saltanatını” sürdürebilmesi için turistlerden de ada halkından da 
iyice “farklı”laşması gerekir. Ancak giderek nesneleştirilen imajı yü-
zünden ada halkı tarafından kendilerinden sayılmadığı için ve za-
manla turistler de onun “farklılığına” alıştıkları için, arada bir yerde 
sıkışıp kalır, tükenmişlikten susar. Ne var ki, Leylan’a göre susmaya 
başlamak için geç kalmıştır Latife Keşal. Bunca hengameye direnme-
nin bir yolu olarak Leylan kendisinin nasıl “egemence” sustuğundan 
bahseder: “Annenizin sizi terk edişi, amcanızın hazin ölümü, büyük 
bir merak konusudur. Bu konuda konuşmayışınız onları daha da kış-
kırtır” (s. 91). Leylan bu örneklerle önce Latife Keşal’ı daha sonra 
tüm ada halkını yutacak olan bu açgözlü sistem tarafından nasıl her-
kesin her an tüketilip yok edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu 
hatırlatır. Daha önceleri Leylan’ın yaşam motivasyonunu tetikleyen 
ve ona var olduğunu hissettiren Latife Keşal, Leylan’ın annesinden 
haber alıp almadığını ağzını şıpırdatarak sorup buyurgan bir tavırla 
birden “Annen öldü senin” diyebilir hale gelir örneğin (s. 95). Daha 
önce söylememesinin nedeninin Leylan’ı üzmek istemeyişi olduğu-
nu belirterek de etik sınırların kırılganlığını hatırlatmış olur. Burada 
Leylan için, bir varlığın kendi incinebilirliğini fark ettiğinde diğer 
varlıklarla nasıl ilişkileneceği meselesi gündeme gelir. 

Leylan bundan sonraki ilişkilerinde nasıl bir etik duruş be-
nimseyecektir? Kendisine acındığını gördüğü an ölümlülüğünün 
farkına varan ve kendi tükenişine tanık olma sınırına gelen Latife 
Keşal’ın yaptığı gibi kendi kırılganlığını fark ettiğinde başka bir var-
lığın hassas noktalarını bulup ona saldırarak mı kendi yaşamsallığı-
nı onarmaya çalışacaktır? Leylan falda söylenenleri haksız çıkarmak 
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amacıyla, babasına “vefalı evlat” olabilmek üzere meyhaneye doğru 
giderken, babasını öldürebilme olasılığının sahiciliğiyle allak bullak 
olmuş, “kendi” dediği şeye yabancılaşmaya başlamıştır bile. Bu ya-
bancılaşma halini şöyle tarif eder: “Ellerime baktım. Küçüktüler, te-
mizdiler, benim değildiler. İki düşünceye bölünmüştüler… Kalleşçe 
işlenecek bir cinayete yakıştırılmıştım demek. İşin kötüsü kalleşliği-
me hemen alışmıştım” (s. 15). Leylan’a göre birisi sizin hakkınızda 
bir şeyler geveliyorsa az çok kendisinden bildiği her neyse onu dile 
getiriyordur. “Kendinde olmayan şeyi başkasında göremezsin çünkü 
ve bunun altında düşmanca da olsa bir kardeşlik bağı vardır” (s. 16). 
Bu bağ, insan olan olmayan bütün varlıkların ortaklığına işaret eder. 
Bütün varlıkların “dışarı”dan gelen herhangi bir etkiye karşı açık ol-
maları, ölebilir veya öldürebilir olmaları, söylemin ve eylemin nes-
nesi veya öznesi olabilme potansiyelleri bu ortaklık bağının farklı 
katmanlarıdır. Bütün var oluş meselesi bu potansiyellerin hangisinin 
eyleme geçirileceğine bağlıysa eğer,  Leylan için bundan sonraki me-
sele, sözün, söylemin, hikayenin sarsıcı, harekete geçirici etkisiyle ne 
yapacağı, hikayeyi ve sözü nasıl dönüştüreceğidir.

 Butler’a (2009), birinin yaşamı her zaman diğerinin elinde ol-
duğuna göre, birbirine zorunlu olma halinin etik olarak bize yük-
lediği bazı pozitif sorumlulukları üstlenmemiz gerektiğini söyler. 
Bu sorumluluk, kırılganlık halinin adil olmayan dağılımını deşifre 
ederek onu tüm varlıklar için en aza indirmeyi gerektirir. (s. 22) İşte 
Leylan, anlatımı boyunca kendisinin ve başkalarının ilişkileniş bi-
çimlerine bakarak başka türlü ilişkilenme imkanlarını ve paylaşılan 
bu kırılganlık halini en aza indirmenin yollarını arar. Bu arayış sıra-
sında karşılaşılan her bir olay ve varlığın anlatıma ne şekillerde da-
hil edildiği meselesi, metnin etik-estetik alanının yorumlanmasında 
son derece belirleyicidir. Bu doğrultuda, anlatmanın, dinlemenin, 
görmenin etiği hususu da gündeme gelir. Leylan’ın anlatımı, karşı-
laşılan her bir olay ve varlık ile farklı öznellik pozisyonlarında yer 
değiştiren bir söylem üzerinde ilerler. Bu pozisyonlar bir süre sonra 
öyle iç içe geçer ki, ilk bölümün sonunda belirgin bir özne olarak 
Leylan’dan bahsedemez hale gelinir. 

Leylan’a göre babası Kutsi Karaca, onca çekilmezliğine karşın 
adada edindiği dokunulmazlığı, utanmazca bir aşka, şansızlığa ve 
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terk eden bir kadına borçludur. Bu kadar içmesinin ve huysuz olma-
sının nedeni olarak, karısının erkek kardeşiyle yaşadığı yasak ilişkiyi 
gösteren Kutsi Karaca’nın bu mağdur söylemi ada halkı tarafından 
da benimsemiş gibidir. Kardeşini bu yasak ilişkiden dolayı öldürdü-
ğünü işaret eden izler vardır ama ada halkı tarafından suçlanmaz, 
çünkü yasanın kendisine verdiği yetkiye dayanarak karısı Ecmel 
üzerinde ve onun her türlü ilişkisinde hak sahibi gibidir ve bu hu-
susta ada halkı sessiz bir sözleşme imzalamış gibi görünür. Leylan’ın 
babasını öldürme ihtimaline karşı hareketlenen düşünceleri, onu bir 
yandan amcasının ölümüyle ilgili bir tür adalet sağlama, bir yandan 
da amcasının ölümünden sonra annesinin evi terk etmesiyle orta-
ya çıkan kendi mağduriyetini onarma arayışına doğru yönlendirir. 
Babasıyla nasıl ilişkileneceğini bilemeyen Leylan, tiksinme, cezalan-
dırma, acıma ve affetme duygulanımlarının arasında gidip gelirken, 
karşısına çıkan her bir detayın onun bu duygulanımları ve buna pa-
ralel olarak bedensel duyumsamaları üzerinde ne kadar belirleyici 
olduğu görülür. Örneğin, meyhaneye girdiğinde, babası ve diğer 
yorgun adamların didikledikleri karidesleri, etinden ayrılmış kıl-
çıkları, duvardaki çivilere asılmış denizden çıkma ölüleri, kupkuru 
denizyıldızlarını, süngerleri ve devasa bir kılıçbalığını görür gözü. 
“Varoluş nedenini bir rastlantıdan alır” (s. 17) diyen Leylan’ın, tüm 
bu ayrıntıları görmesi ve dile getirmesi, tek bir karşılaşma anının 
doğrudan sebep olduğu bir sonuç ya da Leylan’ın doğuştan sahip 
olduğu kişiliğinden kaynaklı değildir. Meyhanedeki ana kadar, onun 
neyi görüp neyi görmeyeceği üzerinde etkili olan bir sürü farklı kar-
şılaşma anı yaşamıştır. Leylan’ın gözü, kulağı, teni mümkün oldu-
ğunca çok sayıda farklı duyumsamaya açık hale gelmeye başlamıştır 
ve bünyesinde barındırdığı öznellikler anlatımına dahil etmeyi ter-
cih ettiği her bir ayrıntıyla farklı bir potansiyel yüklenerek giderek 
çoğalır.  Brian Massumi’nin de (1992) belirttiği gibi, “beden dışardan 
şans eseri gelen dürtüleri kucaklayan, açık bir sistem olduğu için, 
onun bütün potansiyel tekil durumları fraktal bir çeken tarafından 
belirlenir. Hem kapalı hem açık olan bedenin kendisi başlı başına, 
varoluş imkanının biricik koşuludur.” (s.70-71). Öyleyse, Leylan’ın 
her tür bedensel ilişkilenme biçiminin, onun varoluşu ve etik tercih-
leri üzerinde belirleyici olduğu söylenebilir. Hırpalayıcı bir şefkatle 
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babasına dokunduğunda, babasının savunmasızlığını ve korunak-
sızlığını görmekten duyduğu hazzı anlamlandırabilmek ve onunla 
nasıl bir etik ilişki geliştirebileceğini görmek için ilk kez kendi kırıl-
ganlığını keşfettiğini hatırladığı ana dönmesi gerekir.

Bu an, Leylan’ın on bir yaşındayken ilk defa bir erkeğin kendi-
sine dokunduğu andır. Leylan bu hatırayı anlatımına dahil ederek, 
yalnızca babasıyla kırılganlıkları üzerinden bir ortaklık kurma çaba-
sında değildir; aynı zamanda erkeklere nazaran daha kırılgan kılınan 
tüm kadınlar arasında da ortaklık kurarak bu kırılganlığı üreten top-
lumsal mekanizmaları da deşifre etmek ister. Yorgo’nun kendisine 
dokunuş biçimiyle, “insanı gövdesiyle barıştıran tuhaf bir duygu”ya 
kapılan Leylan, Yorgo’nun dokunduğu, kendisine olağanüstü bir ka-
dın olma ümidi veren, sağ kasığındaki biçimsiz benin kaybolduğunu 
görünce bir yandan Yorgo’ya nasıl esir düştüğünü, bir yandan da ona 
içten içe nasıl kızdığını anlatır. (s.18). Leylan’a göre kendisini “farklı” 
kılan o ben, onun kudreti gibidir. Bu “fark” silindiğinde Yorgo’nun 
karşısında kendisini kırılgan ve savunmasız hissetmiştir ve bu “fark” 
silindiği için Yorgo’nun kendisini asla sevmediğine inanmaktadır. 
Leylan’ın, bir diğer varlığın kırılganlığı sezildiğinde başka türlü bir 
ilişkilenişin mümkün olup olmadığını Yorgo’yla ilişkileniş biçimi 
üzerinden araştırdığı “Tenin Üzgünlüğü” adlı bölümdür. Bu bö-
lümde Leylan bir yandan bedenli olmanın ne demek olduğu üzeri-
ne düşünür, bir yandan da toplumsal cinsiyet rollerinin, bedenlerin 
birbirine dokunma biçimleri üzerindeki ve hangi varlığın bedeninin 
daha kırılgan olacağının karar verilmesindeki etkisine dikkat çeker. 
Yorgo’ya seslenme formunda olan bu bölümde Leylan, gövdenin do-
ğayla bağlantılı biricik varlığımız olduğunu söyler. Köşeye sıkıştığı 
an kötülük üretenin, hastalanan, ölen ve çürüyen gövdemiz oldu-
ğunu öne sürer.  Yorgo’nun kendisini nasıl tahakküm altına almaya 
çalıştığını yüzüne vurur: “Akşama görüşelim istedin. Haftalardır do-
kunmamışsın bana, çok özlemişsin. Beni istediğini söyleyince, bir-
den bire köleleştirdin beni. Seni yüceltene mutlaka hizmet etmelisin 
çünkü. Gözlerini, saçını kim övüyorsa koparıp vermelisin onları” 
(s.72). Leylan’ın Yorgo’yu sevmemesine rağmen onunla görüşmeye 
devam edişinin nedeni, var olma ihtiyacı gibidir. Dokunulmamak 
mahveder onu çünkü ve giderek görünmezleşir. Dokunulmak ve 
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var olmak için illa bir erkek bakışının ve dokunuşunun gerekliliği-
ni üreten toplumsal mekanizmalara da isyan gibidir bu bölüm. Bu 
mekanizmalar, kendisine nasıl dokunulacağını da belirler aynı za-
manda. Yorgo tarafından beğenilmek için, acı çekmek pahasına kıl-
larını aldırmaya gidişi bu belirlenişe bir örnektir. Gövdesinde yaptığı 
eksiltmeyle Yorgo’nun erkeksiliğinde gözü olmadığını anlasın diye 
onun erkeklik imgesini nasıl koyulttuğunu bildirir. Yorgo’dan önce 
mecburen bedenine dokunan ağdacı Necla’yla kurduğu ölçüsüz ya-
kınlığa dikkat çekerek, Yorgo’ya ve hayalini kurduğu başka türlü iliş-
kileniş biçimlerine yönelik bir çağrıda bulunur: “İnan bana ayıbımız 
taşıyacak bizi onurumuza. Hadi suçluluğunu ver bana, budalalığını, 
utancını, zavallılığını da isterim. Ne kadar bayağılaşacaksın bir gö-
relim... Aramızdaki aşılmaz uzaklıktan kurtulmak için rezilleşme-
liyiz... Tekrar insanlaşalım diye birbirimizin gözünde, yalansızca 
vuruşmalıyız.” (s.69). Leylan’ın  kendisinde bir şeyleri öldürdüğünü 
öne sürdüğü Yorgo’yla olan ilişkileniş anlarını, babasına dokunup 
onun savunmasızlığını gördüğü an ile ilişkilendirmesi boşuna değil-
dir. Ölme veya öldürme sınırına geldiğinde bir bireyin ne gibi duy-
gulardan ve karar aşamalarından geçebileceğini anlamak ve neyin 
adil olup olmadığına karar verebilmek için Leylan’ın farklı ölme ve 
öldürme anlarına bakması gerekir. Leylan, adaleti sağlama ile ba-
basını affetme ihtimalleri arasında gidip gelirken, daha nice farklı 
ilişkilenme hallerinde ve farklı öznellik pozisyonlarında dolaşır. Bu 
yolculuk sırasında kurulan ortaklık bağlarına, giderek insan dışın-
daki varlıklar da eklenmeye başlar. Başka varlıklar eklendikçe, adalet 
kavramı amcası ve babasını aşan bir boyut kazanır.  

Ölme veya öldürme kararının etiğinin sorgulandığı anlardan 
biri,  toplumsal mekanizmaların daha incinebilir kıldığı bir diğer 
karakter, genç bir çocuk olan Süha Melek’in öldüğü bölümde geçer.  
Söylentilere göre Süha, öbür gençler ahtapot yakalamanın incelik-
lerinden söz ederken ansızın fırlayıp denize doğru atılır. Ahtapotu 
yakalama becerisi kendisinden zaten beklenmeyen cılız ve solgun 
Süha’nın bileklerine, ahtapotun kolları yapışır. Süha hayvanın başını 
tersyüz çevirmek yerine, bir süre ahtapotun hayatı uğruna çabalama-
sını izler ve sonra suya eğilip ahtapotun kollarından çözülmesini bek-
ler. O günün akşamında Süha, çınar ağacının dibinde ölü bulunur. 
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Leylan’ın Süha’nın ölümüne dair anlattığı ayrıntılar, Süha’nın ölü-
münden kimin sorumlu olduğundan, onun ölümü karşısında tutu-
lan yasın biçimine kadar birtakım sorgulamalar içerir. Leylan’a göre, 
Süha zaten onu doğduğundan beri ölüme kovalayan bir ağrıyla doğ-
muştur. Bu ağrı, kendisinden önce doğup ölen kardeşi “asıl” Süha’nın 
yerine geçirilme çabasının onda yarattığı ağrıdır. Kedi katliamı, karga 
taşlamalar, kaplumbağa kabuğu yarmalar gibi oğlan çocuklarına has 
o çılgın dövüşkenliği babası tarafından kışkırtılan, bu dizginlenemez 
yaramazlığından annesinin gizli gizli övündüğü “asıl” Süha gibi ola-
mamanın onda yarattığı suçluluk duygusudur onu ölüme götüren. 
Ancak, Leylan’a göre Süha’nın ölümünden tek sorumlu olan anne 
babası değildir. Onun ölümünü ballandıra ballandıra anlatılan trajik 
bir hikayeye dönüştüren ve ölümünün ardından nasıl yas tutacağını 
bilemeyen ada halkı da, bu hikayeyi dinlemekten haz alan aç gözlü 
bir turist de eşit derecelerde sorumlu tutulur gibidir. Ancak bu so-
rumluluğun muhatabı tek tek insanlarla da sınırlı değildir. Yas tutma 
pratiğinden, anlamlandırma mekanizmalarına kadar birbiriyle ilişkili 
birçok katman vardır. Ada halkının Süha’nın yanı başında öldüğü çı-
nar ağacına katlanamaz hale gelip dipdiri çınarı kesmesi veya annesi-
nin Süha’nın ölümüne bir türlü inanamayıp oğlunun ölümsüzlüğünü 
ima eden hikayeler anlatması bunlara birer örnektir. Süha’nın ölümü, 
Leylan için ölüm karşısında bir insanın nasıl tutumlar takındığını an-
lama uğraşındaki düğümlerden biri olur böylelikle. 

Yalnızca insanların Süha’nın ölümüyle değil, Süha’nın ahtapotla 
kurduğu ilişki de Leylan’ın ilişkilenme biçimlerinin dönüşmesinde 
etkili olur.  Onun kendi kaderini ahtapotun ellerine bırakışında baş-
ka türlü bir etik yaklaşım görür Leylan. Leylan’a göre Süha, yaşam 
ve ölüm denilen şeyi bir ahtapotun hayatta kalabilmek için çırpınışı 
karşısında duyumsayabilir hale gelir ve bir seçim yapması gerekir. 
Geçerli cinsiyet rollerine uymadığı için var olma şansı doğduğu an-
dan itibaren elinden alınan Süha, ya var olduğunu kanıtlamak için 
ahtapot gibi mücadele edecektir, ya da kendini ölüme teslim ede-
cektir. Kendini ağacın altında sessizce ölüme bırakırken, ölümü bile 
sadece onun hakimiyetinde olamaz. Onun ölümüne tanıklık etmek 
durumunda kalan ağacın ölümünde, toplumda geçerli olan anlam-
landırma mekanizmaları kadar Süha da sorumluluk sahibidir deni-
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lebilir, çünkü hiçbir ölüm yalnızca bedensel olarak yok olan varlık 
tarafından deneyimlenmez. Var oluş biçimlerini belirleyen ilişkiler 
ağının her bir düğümünde farklı derecelerde değişime neden olur. 
Leylan, Süha ile ilgili başka türlü bir ihtimalin mümkün olup olma-
dığını, anlatımının başka bir anında şöyle sorgular:

Bazen düşünüyorum da, Süha Melek yakaladığı ahtapotu öldürseydi, 
şişe dizip yeseydi yine de ölür müydü acaba? Bir ahtapottan doğdu-
ğuna inanacak denli özgürleşseydi hani, atasını yemekle kalır, kalbini 
uslandırırdı biraz. Doğmamışlığının bütün kanıtlarını siler, hiç ol-
mazsa kendisini yeniden yaratırdı. Denizden devşirdiği bellekle, yere 
basmayan bir kişilikte bütün bir ömür idare edebilirdi. Sanıyorum bu-
nun olanaksızlığını bildiğinden öldüremedi ahtapotu. Kollarını van-
tuzlayan yaratığa bakınca, onu doğmamışlık duygusundan kurtaracak 
gerçeküstü hiçbir dayanak bulamamıştı. Bütün inançların bir kökeni 
vardır ne de olsa. Her mitsel gerçekliğin ucu bir tanrıya, her tanrı bir 
kahramana, her kahraman adsız bir insana uzanır. İstese de uydura-
maz insan. Bu dünya, yerkabuğunun gerçekliğiyle sınırlı bir hayal ye-
ridir. Kurgulamaya cezalıların cehennemi… (s. 111). 

Leylan’ın direkt tanık olmadığı ama sebeplerini var olan izlerden 
sezebildiği bir başka ölüm amcası Mercan’ın ölümüdür. Mer can’dan 
ilk defa,  yazıyı ve yazılı olan hiçbir şeyi sevmeyişinin ve amcasını çok 
sevişinin en büyük sırları olduğunu söylediği kısımda bahseder. Ba-
lıkçı olan Mercan’ın en belirgin özelliği sabırla susmaktır. En sevdiği 
balık olan eşkinayla farklı bir etik ilişki kurmuştur. Leylan’a anlattığı-
na göre, denizler aleminin en yorgun balığı olan eşkina düşünmekten 
yorulup, dünyaya soracak soruları kalmadığında sırlarını verebileceği 
bir balıkçının oltasına vurur kendini. Mercan’ı “suçluluk”tan kurta-
rıp sorumluluğu eşkinaya da yükleyen bu anlatıda, eşkinanın nasıl 
insana benzetilerek anlatıldığına tanık olunur. Eşkina amcasının 
söyleminde ve ilişkileniş biçiminde hiçbir zaman “kendi” olarak yer 
alamaz. Birçok farklı anlamlandırma ağıyla birlikte görünür olabilir 
ancak. Örneğin, Mercan ile Ecmel’in yasak ilişkisini imler. Leylan’ın 
gözünden Mercan, balıktan döndüğünde tuttuğu balığı Ecmel’e bir 
tanrıçaya kurban adarmışçasına sunar, Ecmel balıkları hayranlıkla 
seyreder, pullarını bıçakla kazımaya kıyamaz. Leylan’a göre Ecmel, 
balığı denizin gördüğü rüya sanıp, rüyada geçen bir varlığa dokunu-
yordur. İncitmeden, parçalamadan yediği balık, göz göze bakamadığı, 
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hiç değmediği Mercan ile temas etmesinin bir aracıdır bu anlatımda. 
Leylan’ın babası Kutsi Karaca bir gün gelip Mercan’ın boğulduğunu 
haber verdiğinde önce kendini suçlar Leylan. Amcasını çok sevdiği 
için öldü sanır. Amcasının ölümünden sonra Leylan’ın pişirdiği eş-
kina ise babasının Mercan’ı yiyormuş gibi hissetmesine neden olan, 
Leylan’ın bir nevi babasından intikam alma aracı olarak anlatımda 
belirir. Görünüşe göre Mercan, öldürdüğü balıkla özdeşleşmiş bir şe-
kilde kendisini avcısına hatırlatır. Bu nokta önemlidir, çünkü roman 
boyunca bir yandan avcının her zaman biraz avına dönüştüğü mese-
lesi ve av ile avcı arasındaki farklı etik ilişkiler gündeme getirilmek-
tedir; bir yandan da insanı ya da insan olmayanı görme ve anlatma 
biçimlerinin çeşitliliği, sınırları ve etiği irdelenmektedir. 

Mercan’ın ölümüyle uzun bir süre sustuktan sonra evi terk eden 
Ecmel’den sonra, hissettiği duyguyu büyüyememek diye tanımlar 
Leylan. Zamanın geçtiğini giderek yabancılaştığı gövdesinden oku-
yabildiğini söyler. Öte yandan babasıyla arasındaki mesafe de gide-
rek aşılmaz hale gelir. Babasının kalbinde çelikleşen duygulardan 
hiç nasibini alamadığını söyleyen Leylan, aralarında az da olsa bir 
şeyler olduğunu belirtir. O da birbirlerine olan mecburiyetleri ve 
birbirlerinden ölesiye korkmalarıdır. Leylan babasının donuk gözü-
ne katlanamaz, babası Leylan’ın annesini andırışına. Leylan, sabırla 
babasının konuşmasını bekler. Amcasına ne olmuştur, annesi neden 
gitmiştir? Babası konuşmadıkça, Leylan’ın babasını öldürme arzu-
su ve potansiyeli daha da gerçekleşebilir bir ihtimal olarak belirir ve 
Leylan bu ihtimalden kaçınmak için her türlü yolu deniyor gibidir. 
Bir yandan babasıyla arasındaki aşılmaz mesafeyi aşıp ona merha-
met gösterebilmek,  bir yandan da amcası için adalet sağlayıp kendi 
var oluş ibresini yaşamsallığa döndürebilmek için, onun hikayesini 
dinlemeye de ihtiyacı vardır. Babasına kendi hikayesini anlattırınca-
ya kadar, dünyanın türlü gam dizisinden geçtiğini söyler. Kendi eliy-
le yaptığı şarapla babasını, kendisini ve ilişkilerini iyileştirmeye dair 
kurguladığı rüyasına baka baka, gözünün başka birinin etinden bak-
mayı nasıl öğrendiğini anlatır. Her şeyin yerine geçebildiğini iddia 
eder (s. 132). Peki, gerçekten başka bir varlığın yerine geçebilmek, 
onu bilebilmek, mümkün olan tüm anlamlandırmaları kuşatabilmek 
mümkün müdür? 



197

Yere Düşen Dualar’da Yaralı Bedenlerin Dili

monograf 2016/6

İnsandan Öteye Bir Özne ve Varlık Anlayışına Doğru
Leylan ile babası arasında bir yakınlık kurulmasına doğru akan 

süreçte, Leylan’ın diğer varlıklarla olan ilişkisinin romanın başın-
dan itibaren nasıl dönüşmeye başladığını çeşitli örnekler üzerinden 
göstermeye çalıştım. Başlangıçta Leylan’ın tüm derdi babasıyla olan 
ilişkisi gibiyken, bu yoğunluk başka varlıklarla kurulan ilişkiler saye-
sinde giderek azalır. Leylan, anne baba ilişkilerinden çekmeye mah-
kum, ezeli ve ebedi yaralı özne konumundan kurtarılmaya çalışılır. 
Anlatıma hakim olan insanın konumu sarsılmaya ve insan olmayan 
varlıklar iyice belirginleşmeye başlar. Başka türlü bir varlık anlayı-
şının hakim kılınmaya çalışıldığı ikinci bölüme doğru yaklaşırken, 
Leylan’ın anlatısı olabildiğince çok varlığı içine alan bir anlatı dün-
yasına dönüşür. Bu dünyanın imkanı başka türlü bir dil ve anlatım 
aracılığıyla araştırılır. İkinci bölüme geçmeden önce, sessizlikleri ve 
acı çekmeleri itibariyle daha görünür hale getirilen insan olmayan 
varlıkların anlatımıyla ilgili örnekleri tartışacağım. Bu örneklerin, 
yazının başında iddia ettiğim üzere, bu romanın hangi varlığın hangi 
ölçüte göre bir yaşamın öznesi olabildiği sorgusunu, bunun belirlen-
mesindeki etik sorumluluğa dair tartışmayı ve her bir varlığın anlam 
yaratımında rolü olduğunu kabul eden bir öznellik halini en yoğun 
şekilde barındıran örnekler olması bakımından oldukça önemli ol-
duğunu düşünüyorum. 

Bu varlıklardan ilki üzümdür. Leylan’ın üzümle olan ilişkisi, 
babasını iyileştirmek için şarap yapmaya karar vermesiyle başlar. 
Leylan, babasının bağımlı olduğu şarabı bilmesi ve anlaması gerekti-
ğine, çünkü onun şarabı yutarken aynı zamanda şaraba bulaştırdığı 
duygularını da yuttuğuna inanmaktadır. Dahiliyecinin babasını kısa 
yoldan alkolik diye teşhis etmesiyle insansız bir bilginin ötesine ge-
çemediğini düşünen Leylan, hastalığı değil, hastayı görmek istedi-
ğini belirtir. İçinden Galenos geçen bir kitapla karşılaşması üzerine 
Leylan’ın hem babasıyla hem de diğer varlıklarla olan ilişkisi başka 
bir hal alır. Galenos’un Hipokrata sadakatinin temsili olarak yazdığı 
metinlerden birinde karşılaştığı cümlenin sarsıcılığından sonra ya-
zılı olan şeylerle kurduğu bağ da dönüşmeye başlar: “Yaratılmış ve 
yaratılacak olan varlıkların tümünün.../Bu dünyada, dört temel un-
surla bağlantısı halen sürmektedir.” (s. 46). “Kutsal dördün hükmün-
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de eşsiz bir uyuma erişebilecekken senin mendebur baban, ah zavallı 
demevi, edepsiz bir şekilde şarap içmekten kaybetti etindeki denge-
yi.” (s. 49). İşte Leylan, Galenos’un buyurgan şefkati etkisi altında 
soyunur babasını iyileştirecek olan şarap yapımına. Öyle bir şarap 
yapmak ister ki, hem mükemmel bir ölçülülük barındırsın, hem de 
içinde babasını Leylan’a yanaştıracak, Leylan’ı andıran bir kusur ma-
yalansın.  Asıl amacı babasını iyileştirmek ve kendini ada halkının 
gözünde aklamakken, üzümün varoluş biçimi Leylan’ın anlatımının 
merkezini ele geçirir.  Uğursuz bir sessizliğe gömülü olduğu için, 
üzümün yaşlı mı genç mi, ölü mü diri mi olduğuna dair herhangi bir 
anlam çıkaramadığını belirtir Leylan. Üzümle temasa geçebilmek 
için, onun da zorba bir evde büyüdüğünü hayal ederek ona ancak 
kendi acısını yansıtabildiğinden söz eder. Üzümü bedensel özellikle-
riyle bilmeye çalışırken, rüzgara karşı direnen, direndikçe kalınlaşan 
varlığının insanın eli değince nasıl iki yönlü bir ömre doğru sürük-
lendiğine dikkat çeker. Hem bir trajedinin içindedir üzüm, hem de 
bir şölenin. Hem aşağılanmış, hem tapınılmıştır. Şaraba döndüğün-
de açıklanamayacak bir gizemle insanlaşmıştır artık. Bu nedenle, her 
keresinde üzüme dönmenin gerekliliğini vurgular Leylan (s. 42). 

Anlatımın bu şekilde kurgulanması, hem Leylan’ın hem de oku-
run ilgisini Leylandan ve babasından uzaklaştırıp, üzüme ve üzü-
mün anlatılış biçimiyle dönüştüğü şeye yönlendirir. Üzümü şaraba 
dönüştürürken, üzümün nasıl tamamen bambaşka biri olduğuna 
ve bunun kendisinde hüzne neden olduğuna dikkat çeker Leylan. 
Üzümle birlikte kendisinin de değiştiğini söyler. Bu yorum, insanın 
özne olarak bir nesneyi değiştirirken etkilenmeden kalabildiği, kera-
meti kendinden menkul pozisyonunu sarsması bakımından oldukça 
önemlidir. İnsan dokunduğu şeyden etkilenen, değiştirdiği şeyle bir-
likte değişip dönüşen bir varlık olarak ele alınmış olur. Üzümü anla-
tış biçimiyle Leylan da dönüşmüştür. Artık Latife Keşal’ın kedilerin-
den rahatsız olan, kütüphanesindeki eşyaları ve hayvanları kendisine 
düşman belleyen halinden iyice uzaklaşmıştır. Babasını affetme ve 
kendisini onarma sürecinde bambaşka bir dünya inşa etmeye başla-
mıştır ve bu dünya giderek merkezi insan olmayan bir şekle bürün-
mektedir. Bu kısım aynı zamanda, edebi bir metnin üretim sürecine 
olan benzerliğiyle de dikkat çeker. Bir edebi metnin nasıl üretileceği,  
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tadının kokusunun, şeklinin şemalinin nasıl olacağını belirlerken 
hangi ölçütlerin geçerli olduğu, okuyan üzerinde nasıl bir tesir bı-
raktığı ve yazarın bu tesir üzerinde ne derece sorumlu olduğu gibi 
tartışma konularını da akla getirir. Leylan’ın babasını iyileştirmek 
adına şarap yapmaya başlaması, bu süreçte farklılaşıp giderek çoğa-
lan ilişkiler ağı ve var olma biçimleri, okuduğumuz metnin üretim 
süreciyle paralellik göstermekte gibidir. Bu üretim süreci yalnızca 
metni yazanın tekelinde değildir artık. Elimizdeki metin, mümkün 
olan anlamlandırmaların, birbirinden farklı görme ve algılama bi-
çimleri olan okuyucular tarafından çoğaltılmasına açık bir kurguya 
ve perspektife sahiptir. 

 İnsan olmayan varlıkların anlatımı ele geçirdiği bir başka ör-
nek, Leylan’ın bir kış günü taşları dinlemeye kumsala gittiğinde, de-
nize ve taşa dair düşündüklerini anlattığı bölümdür. “Denizin de bir 
ömrü var” der Leylan. “Taşın da bir ahlakı vardır, evet. İnsankişinin 
katlanamayacağı durmaklığa içkin bir ahlak kakılmıştır bünyesine.” 
(s. 59). Burada her varlığın farklı bir dünyası ve algılama biçimi ol-
duğuna dair bir kabul söz konusudur. Bu vurgu, Uexküll’ün çoklu 
öznellik ya da her farklı canlı türünün kendine has gelişmiş ve özel-
leşmiş olan algı ve duyumsama becerileriyle kâinata dair kendine 
özgü bir bakışa sahip olabilme ihtimaliyle ilgili kuramını akıllara 
getirir. 3 Leylan bu kısımda insan ve insan olmayan varlıklar için za-
man algısının nasıl değiştiğine dair bir takım fikirler öne sürdükten 
sonra şöyle der: 

Her nesnenin özünde insan var. Taştan, üzümden, denizden aldığım 
titreşimlerle kitaplardan aldıklarım arasında ne gibi bir benzerlik var 

3 20. Yüzyılın en büyük hayvanbilimcilerinden ve ekolojinin kurucularından biri sayılan 
Baron Jakob von Uexküll, hayvanların yaşadıkları çevreyle ilgili araştırmalar yapmıştır. 
Onun çalışmaları hayata ilişkin bilimlerde her türlü insan merkezci bakış açısının terk edil-
mesini ve doğa imgesinin insan ölçütünden arındırılmasını ifade etmektedir. Uexküll, sık 
sık, belli bir hayvan öznenin, bulunduğu çevredeki şeylerle kurduğu ilişkinin, bizim insani 
dünyamıza bağlı nesnelerle kurduğumuz ilişkiyle aynı zaman ve mekanda gerçekleştiğini 
düşündüğümüzü belirtir. Bu yanılsama, bütün canlıların bulunduğu tek bir dünya olduğu 
kanısına dayanmaktadır. Uexküll ise, bu şekilde tek bir dünyanın ve bütün canlılar için tek 
bir zaman ve mekanın olmadığını göstermiştir. Güneşli bir günde yanımızda uçuştuğunu 
gördüğümüz arı, yusufçuk böceği ya da sinek bizim onları gözlemlediğimiz şekilde hareket 
etmemektedirler ve bizimle-ya da kendi aralarında- aynı zamanı ve mekanı paylaşmazlar. 
(Agamben, s. 45). 
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diye sorulsaydı, hangi birine baksam sonunda hep kendimi, kendi hu-
zursuzluğumu görüyorum diye yanıtlardım sanırım. Öte yandan kitap 
ile doğa arasında aşılmaz bir uzaklık vardır. Doğa, insanın doğusunda 
kalan, zamandan arındığımız zamansız bir kıtadır. (s. 62). 

Bu yorumun, doğanın insan karşısında yüceltilip romantikleş-
tirilme tehlikesi barındırdığı söylenebilir.  Ancak, başka bir varlığın 
yerine geçme, onu bilme ve anlama konusunda insanın sınırlılığı-
nı hatırlattığı için oldukça önemlidir. İnsanı tüm anlamları kuşatıp 
kendi dışındaki varlıkları bilip anlama kudretinden soyunduran bu 
yaklaşım, Derrida’nın (2008) kedisinin karşısına geçip kendisine kim 
olduğunu ya da o anda kimi izlediğini sorduğunda, kedisinin bakı-
şıyla karşılaştığındaki sessizlik anında hissettiği, “çıplaklık” olarak 
adlandırdığı eşsiz deneyime benzer. (s. 4).  Bu deneyim Derrida’ya 
göre “benliğin istemsiz ifşası, bir tür pasiflik halidir.” (s.11). Derrida, 
bu çıplaklık anlarında, kendisine her türlü şeyin olabileceğini belir-
tir. (s.12). 

Leylan’ın karşılaştığı varlıklarla arasında duyduğu bu aşılmaz 
uzaklık onda zaman zaman nedenini anlayamadığı bir hüzne de 
neden olur. Bu durumun insanın tüm diğer var olanlar karşısında-
ki egemenliğini ve biricik pozisyonunu tehlikeye atan bu tekinsiz-
lik halinden kaynaklandığı öne sürülebilir ancak hüznün romanın 
geneline hakim bir ton olduğu söylenemez. Bu romandaki hüzün, 
içinde bir tür neşe de barındıran, ölümlülük karşısında hayatın dön-
güselliğini kutlayarak varlığın sınırlarını insan ve hayvan olmanın 
ötesine taşımaya çalışan bir tür savaş hali gibidir. Düşünme eylemi-
nin kendisini bir savaş hali olarak tanımlayan Derrida’ya göre, “Hay-
van bize bakar ve biz onun önünde çıplağızdır. Düşünmek muhte-
melen orda başlar.” (s.29). Leylan’ın anlatımı boyunca, dilini ve öteki 
varlıklarla karşılaşma anlarında duyumsadıklarını bir tür düşünme 
mücadelesine seferber ettiği söylenebilir. Leylan, bu mücadele süre-
cinde, kendisini diğer var olanlardan ayıran özne anlayışından gide-
rek uzaklaşır. Öteki karşısında duyduğu derin kırılma hissi, “ben” ve 
“öteki”, “insan” ve “hayvan” gibi iki uç arasında bölünmez bir sınır 
çizen halden uzaklaşır. Bunun yerine, Derrida’nın bahsettiği, “hem 
birbirine dolanmış hem de kırılmış durumda olan çoklu ve hetero-
jen bir ilişkiler yumağına dönüşür.” (s.31).  
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Bu doğrultuda odaklanacağım son örnekte Leylan, babasına 
adadaki hayvanların neler çektiğini anlatır. Bu kez hiçbir hayvanın 
hayvanlığına dokunmadan yaşanan gerçeği bütün çıplaklığıyla an-
latmaya çalıştığını söyler. İnsanlar yüzünden hayvanlar arasındaki 
adaletin nasıl yavaş yavaş bozulduğunu göstermeye çalışır. Çekirdek 
kabuğu ve bisküvi ambalajlarıyla dolu çöp yığınlarında kargaların 
nasıl kontrolsüzce ürediğini, çoğalan kargaların bağlara, insanların 
ellerindeki ekmeklere, kedi yavrularına dadandıklarını; sadece yazın 
adada kalan kentlilerin sevecenlikle sahiplenip çoğalttıkları kedile-
rin, kentliler gittikten sonra nasıl açlığa terk edildiğini, hayatta kal-
mak için kediler arasında nasıl kanlı bir mücadele başladığını; sivri 
zekalı bir kentlinin bağa dadanan tarla farelerinden ve gelincikler-
den kurtulmak için adaya tilki getirmesiyle gittikçe çoğalan tilkilerin 
kümes hayvanlarına saldırmaya başlamaları üzerine bu sefer devasa 
köpeklerin getirilişini, ama bir süre sonra giderek azgınlaşan ve ço-
ğalan köpeklerle başa çıkamayan belediyenin köpeklerin bazılarını 
zehirli kıymalarla nasıl yavaş yavaş öldürdüğünü, genç ve soylu olan-
ları kısırlaştırıp yaşlı, sakat ve kırma olanları adanın dört mil açığın-
daki kayalıklara götürdüğünü anlatır. Ancak ne kadar denediyse de 
Leylan insan bakışı olmadan bir hayvanı anlatmayı beceremediğini 
belirtir. “Onlar bize günahımız kadar yakındı. Yarı insanlaşmış, yarı 
mitleşmiş varlıklardı. Her birinin yaşadığı hazin serüven bir insan 
hikâyesiydi sanki. Hayvanlara hayvanlıklarını teslim edemeyişim 
bundandı. Kendime benzettiğim içindi hepsini. Oysa tek bir kah-
raman çıkaramamıştım içlerinden.” (s. 106). Bu örnekle birlikte, şu 
ana kadar incelediğim diğer örneklerdeki varlıklar arasında sadece 
acı çekebilir, kırılgan ve sonlu olmaları bakımından bir ortaklık ku-
rulmuş olmaz, aynı zamanda bazı varlıkları diğerlerine göre daha 
incinebilir yapan yapıların ilişkiselliğine de dikkat çekilmiş olur. 

Acı çeken köpeklerin çığlıklarına birlikte tanık olmak, Leylan 
ile babası arasında duygulanımsal bir ortaklık kurulmasını sağla-
ması bakımından oldukça önemlidir.  Köpeklerin acı çığlıklar ve 
sessiz dinleyiciler eşliğinde ölüme terk edilişlerine birlikte tanıklık 
etmeleri, babasının konuşmaya başlamasını tetikleyen bir unsur 
olur. Babasının kendi çocukluğuyla ilgili anlattığı hikaye, daha önce 
hayvanın hayvanlığına dokunmadan bir hikaye anlatma iddiasında 
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olan Leylan’a, hayvan ile başka türlü bir ilişkilenme biçimini daha 
olabildiğini gösterir. Bu hikâyeye göre, Kutsi Karaca’nın babası Ensar 
Karaca güreşmek için adayı mevsimsel olarak terk edip anakaraya 
gider, her dönüşünde de evine kıymetli bir şeyler getirirmiş. Bir gün 
oğluna genç bir at hediye etmiş. Paşaların kendisine sunduğu on iki 
atın içinden en güzelini seçtiğini övünerek anlatmış oğluna. Atın 
sağlıklısının nasıl anlaşılacağına dair verdiği bilgilerle oğluna hem 
en makbul ata hem de böyle hikmetli bir babaya sahip olma sevinci-
ni yaşatmış. Üç yıl boyunca hiçbir adı ve betimi atına layık bulama-
yan Kutsi Karaca’nın atını evcilleştirebilmek için ona bir ad vermesi 
gerekmiş ve sonunda ona kendi adını vererek kibrini parlatmış. At 
büyüdükçe, kusurları da belirmeye başlamış. Anlaşılmış ki bu at, so-
lakmış ve yalnızca gece görebiliyormuş. Zamanla, yeleleri yoluk yo-
luk kalmış, kuyruğu köpekkuyruğu gibi incelmiş, nal tutmaz, önüne 
geleni dişleyen huysuz bir varlık olmuş. Kutsi Karaca artık atından 
utanıyormuş. Kimi zaman atına ad vermekle hayvanı hayvanlığın-
dan etmekle gocunmuş, kimi zaman hayvanın kusurlarından ken-
dine pay biçmiş ve her gece Allah’a yalvarmış ya atını öldürsün ya 
da kendisinin canını alsın diye. Kutsi’nin kederinin göğsünden an-
cak böyle çıkacağına inanmış. Tüm bunlar olurken, kocasının uzun 
süreli yokluklarından bezen annesi bir gün küçük oğlu Mercan’ı ve 
satmak üzere Kutsi Karaca’nın atını da yanına alarak adayı terk et-
miş. İşte bu yüzden Kutsi Karaca, atının kusurlarının da kendi üze-
rine kaldığına inanırmış. Öte yandan, babasının güreşçiliğine dair 
anlatılan ihtişamlı hikâyelerin aksine onun vasat bir pehlivan bile 
olamadığını öğrendikten sonra Kutsi Karaca artık, hem babasının 
kandırdığı hem de annesinin geride bıraktığı bir oğul olmuş. 

Leylan’a göre bu hikaye, hem o güne değin dinlediği, hayvan-
dan hayvanlığı esirgenmemiş gerçek bir yaşam hikayesidir; hem de 
Leylan’ı babasıyla acı çekmeleri üzerinden yakınlaştırır. Leylan, ba-
basıyla ilgili gerçeği nasıl öğrendiğini sorunca Kutsi Karaca, ona en 
büyük hayalini, onun gibi bir güreşçi olmak istediğini, söylediğinde 
Ensar Karaca’nın gerçeği söylemek zorunda kaldığını belirtir. İşte 
bu andan sonra Leylan babasının anlattığı hikayeyle nasıl ilişkile-
neceği konusunda tereddüt etmeye başlar. Mercan’ı öldürmekten ve 
annesinin evi terk etmesinden sorumlu tuttuğu babasına gerçeği iti-
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raf ettirip onu yargılama gayesindeyken, babasının anlattığı hikâye 
ona babasını yargılama sürecinin ne kadar çetrefilli bir yol olacağı-
nı gösterir. Bu yüzden hiddetten merhamete kadar farklı duygular 
arasında gidip gelir Leylan. Ensar Karaca’nın oğluna gerçeği neden 
itiraf ettiğiyle ilgili sorgulamalara girerek, Kutsi Karaca’nın bu hika-
yeyi kendisine neden anlattığına dair bir cevap bulmaya çalışır aslın-
da. Leylan’a göre Ensar Karaca, ya af dilemek için anlatmıştır, ya da 
oğlunu bir kez daha kandırıyordur. Leylan ikinci ihtimale inanmak 
istemektedir. Sevgisini, hayranlığını ve kızgınlığını emmiştir oğlu-
nun. Geriye bir merhamet kalmıştır. Ondan merhamet görmek için, 
yarasını göstermesi gerekmiştir. Leylan, Ensar Karaca’nın bu göste-
rişli yalanla “şimdi”yi nasıl taçlandırdığını, gerçeğin her anımsanışta 
pullanan nasıl değişken bir dünya olduğunu düşünür. Oysa nefreti 
daimdir Kutsi Karaca’nın, onu yaşamın tam orta yerinde, capcanlı 
görebiliyordur artık Leylan ve babasına yönelik kendi duygusuna da 
dokunuyordur aynı zamanda. Leylan, geçmişi öğrenmek isterken 
şimdiye kavuşmayı arzulamıştır ama babasının hikayesiyle birlikte 
geçmiş, şimdi, gerçek gibi kavramların muğlaklığında sarsılmakta-
dır. Kendisinin babasına duyduğu nefretle babasının kendi babasına 
duyduğu nefret ve bu nefret duygusunun ikisinde de tetiklediği acı 
üzerinden ortaklaşmışlardır artık baba kız. Peki, bu duygu ortaklı-
ğıyla ne yapacaktır Leylan?  Öfke, acı ve çaresizlikle sorar: “İç içe ge-
çen matruşkaların hazin yalnızlığı hiç çıkmayacak mı bağrımızdan? 
Bir bağra nasıl sığar evrensel bir acı?” Anlattığı hikayeyle birlikte ba-
bası da, toplumsal mekanizmalar tarafından ötekileştirilen, elenen, 
suskunlaştırılan romandaki diğer varlıklarla ortaklaşmış olur.  

Her şey olması gerektiği gibiydi belki. Bütün düzenek aynı. Evdeki 
herkesin içeriği birbirine benzeş. Herkesin üst benliği bir öncekiyle 
bağlantılı... Ortak bir hikâyeyi yineleye yineleye gömüyorduk birbi-
rimizi... Hiçbir yere gitmeden yapıyorduk bunları. Yeni bir şey yaşa-
madan. Tuhaf bir durağanlığın içinde başkasının acısına kapılarak 
görebiliyorduk dünyayı. O halde nasıl? O halde nasıl biliyorduk eşsiz-
liğimizi? (s. 117).

Babasından dinlediği bu bir parça hikâyeyle ne yapacaktır 
şimdi? Annesinden de babasından da yeterince ilgi görememekten 
muzdarip Leylan, annesiyle ilgili daha çok şey öğrenemeden ve ba-
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basından doğru düzgün bir yakınlık göremeden, günbegün onun 
ölümüne tanıklık eder. Can çekişen, karşısında ağrıyı cisimleştiren 
babasının ağrısından ötesini göremezken Leylan, var olmaya ve 
ölüm deneyimine dair düşüncelere dalar; babasının ölüm deneyimi-
ni “sözsüz bir hakikate eğilimli, evrenin tam merkezinde, teklik ha-
yalini canının içinde deneyimliyor olmak” şeklinde tarif eder. (140). 
Bu ölüme tanıklık etmek dışında elinden bir şey gelmeyeceğini bilse 
de, babasının ölümü deneyimlemekte olan gövdesine bakarak onun 
deneyimini arzular ve kurgular: 

Can çekişen evrensel bir gövdede birleşip göğe yükselmek, uzayın 
derinliklerine yükseldikçe buharlaşıp genişlemek, genişledikçe soğu-
mak, tanelere ayrışıp kristalleşerek toprağa düşmek istiyorum. Har-
manlanacağm evren tek mi, bilmiyorum. Sonsuz olup olmadığını da. 
Şu an için bütün veriler tek ve sonsuz olduğunu gösteriyor. Düşünüyo-
rum da, ruhuyla baş edemeyen insanın, çıldırtan bir sonsuzluk algısıy-
la ölüm kaygısına boğuarak yaşamasına karşın, düşe kalka çarmıhını 
sırtında taşıması, gözünde büyüttüğü evreni kendisine indirgemesin-
de saklı olsa gerek. (s. 140). 

Bu ağrı kümesini izledikçe, tekliğe kavuşma arzusunun babası-
nı mı yoksa kendisini mi ele geçirdiğini kestiremediği bir yerdedir 
artık Leylan. Hem kendi bütünlüğünü yitirme duygusuyla başa çıka-
bilmek hem de babasına ilk ve son kez merhamet edebilmek adına 
ağubozan bir hikaye anlatmaya başlar ona. Kendi dışında kuracağı 
başka bir bütünlüğe kavuşabilecekleri bir yer olarak tarif eder Leylan 
bu hikayeyi. İlk bölümü sona erdiren bu kısımda Leylan, birbirine 
değen bedenler ve yaşamlar ile dönüştüğü ve parçalanarak çoğaldığı 
deneyimlenen özne anlayışını ikinci bölümde farklı bir boyuta taşı-
yacağının sinyalini vermiş olur. 

Çoğalan Öznelerden Hikayenin “Özne”liğine
İlk bölümden beri süren etik ve adalet arayışı ikinci bölümde de 

devam eder. İki bölüm için de aynı dertten doğan soruların ön plana 
çıktığı görülür. Bir varlık “kendi” dediği şeyi “öteki” dediği şeyden 
nasıl ayırabilir? Bu ayırma çabası onu nasıl bir etik sorumlulukla baş 
başa bırakır? Bir varlık diğeriyle acı çekebilir olmaları bakımından 
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nasıl ortaklaşabilir, diğerinin acısını nasıl anlayabilir ve anladığını 
düşündüğü şeyi o varlık adına nasıl dile getirebilir? Onu dile geti-
rirken, kendi varlığını ve diğerinin varlığını nasıl konumlandırır ve 
bu doğrultuda nasıl “daha etik” bir ilişki geliştirebilir? İlk bölümde 
Leylan, bu soruların yanıtlarını arıyordu. Bu arayış sırasında, hem 
insanlarla hem de insan olmayan varlıklarla farklı ilişkileniş biçim-
lerini örneklendirmişti. İnsan olmayana bakış, kategorik bilgi düze-
yinden sadece bedenine duyumsattığı kadarına, kendisine benzerli-
ğinden çağrıştırdığı diğer şeylere ve en son acı çekmelerine tanıklık 
etmeye kadar bir dizi yoldan geçmişti. Ancak babasının hikayesine 
kadar, başka bir varlığın acı çekişi direkt bir temas vasıtasıyla anlaşıl-
maya çalışılmamıştı. Romanın ilk bölümünün anlatı dünyası, başka 
varlıklara ve öznelere ev sahipliği yapmıştı, varlıklar ve öznelik hal-
leri giderek çoğalmıştı. İkinci bölümün anlatı dünyası ise, ilk bölüm-
de çoğalmaya başlayan öznelere yenilerini ekleyerek, çoğulluğunu 
kaybetmeden ama özne olma halini Leylan’dan hikayenin kendisine 
doğru yönlendirir.  Bu bölüm, içinde geçen olaylar, karakterler, an-
latımın yapısı ve dili bakımından ilk bölümden birtakım farklılıklar 
gösterir. Leylan’ı ikinci bölümde farklı bir ilişkileniş ve anlatım biçi-
mine yönlendiren asıl şeyin, babasının acısına ve ölümüne tanıklık 
etmesi olduğu söylenebilir. Başkasının acısına veya ölümüne tanıklık 
etme halinin oldukça belirgin olduğunu gördüğüm ikinci bölümde, 
ilk bölümde sürdüğüm izi takip ederek, bedenli, incinebilir ve son-
lu olma halleri üzerinden ortaklaşan varlıkların anlatım biçimlerine 
odaklanacak, buradaki anlatım biçimlerinin ilk bölümdeki anlatım 
biçimleriyle olan benzerliklerini ve farklılıklarını anlamlandırmaya 
çalışacağım. 

Üçüncü tekil bir anlatıcının anlatımıyla başlayan bu bölüm, 
bize karakterleri tanıtır önce: Tek gözlü bir oğlan, ince bir adam ve 
adı Yaşur olan yılgın bir at. Burada anlatıcının sadece atı adıyla ta-
nıtması dikkat çeker. At adını nasıl ya da ne zaman almıştır hiçbir 
zaman belirtilmez ama yolculukları sırasında atın adını alıp bir ada 
kavuşan varlık, tek gözlü oğlan olur. Bu bölüm, bu tek gözlü oğlanın 
babasının ölümünden sonra babası, annesi, Yaşur, yolculuk sırasın-
da karşılaştığı diğer varlıklar ve kendisiyle kurduğu ilişkilere ve onla-
rın anlatım biçimine odaklanmaktadır. Babasının ölümünün ardın-
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dan yasıyla ne yapacağını bilemeyen tek gözlü oğlan, sakat gözüne 
bakmaktan kaçınan, sonradan adının Ecmel olduğu belirtilen, erkek 
kılığına girmiş kayıtsız bir anneyle nereye varmaya çalıştıklarını bi-
lemez halde bir yolculuğa çıkar. Annesinden göremediği yakınlığı 
Yaşur ile kurmaya başlar ama aynı zamanda annesiyle olan ilişkisini 
onarmaktan da asla vazgeçmez. Anlatıcı, oğlanın kusurlu olduğunu 
ilk kez annesi onun gözüne baktığında fark ettiğini bildirir, ama oğ-
lanın buna dair ne hissettiği üzerinde yoğunlaşmayı tercih etmez. 
Daha ziyade, oğlanın Yaşur’un giderek yaşlanması karşısında ne his-
settiğiyle ilgilenir: “Yıllarca itilip kakılmasına, tırnaklarını çatlatan 
dar nallara, sırtına vurulan onca yüke ses çıkarmadan itaat eden bir 
at o kanlı gözlerini küskünce gözüne diktiğinde oğlanın, onun yüre-
ğini delebilmiş miydi? Ya da bir at birdenbire çamur rengi bir kede-
re dönüşmüş müydü?” (s. 153). “Kusuruna” bakamayan insanların 
tersine, “sakınmasızca gözlerini yüzüne odaklayan atların, kedilerin, 
köpeklerin göz bebeklerinde beliren, gizemini çözemediği yabansı 
ve uzak anlatımlardan başka, gerçek bir bakışla karşılaşmanın buruk 
sevincini yazmıştı gözüne” tek gözlü oğlan. (s. 157). Anlatıcı odak-
lanmayı seçtiği bu gibi örneklerle oğlanın acısını derinleştirip ka-
panmayacak bir yaraya dönüştürmektense, bu “kusur”un ardındaki 
başka türlü güçlere ve onarıcı ilişki biçimlerine odaklanmayı tercih 
eder. Bu ilişkiler aracılığıyla “kusurlu” addedilen varlıkları ortaklaş-
tırarak bir duygulanım ve düşünme alanı yaratmayı hedefler gibidir.

Öte yandan, renklere ve ışığa içkin olağanüstü bir görme gücü vardı 
bu sağgözün. Bütün renklerin, ışık kırılmasından ibaret büyüleyici bi-
rer göz yanılması olduğunu düşününce, sağgöz bu yanılmayı aşmakla 
kalmaz görüntüdeki çarpıcı zıtlığı hemen yakalardı. Sözgelimi gövdeyi 
eriten acının şakaklarda nasıl gezindiğini anbean algılayan eşsiz bir 
duyargaydı. (s. 158). 

Bedensel olarak kusurlu, hastalıklı, makbul olmayan gibi anlam-
ları dönüştürme çabasını yalnızca oğlanın tek gözü üzerinden yap-
maya çalışmaz anlatıcı. Oğlanın, erkek kılığına giren annesiyle ilgili 
önyargılarını, kadın ya da erkek bedenli olmaya dair kalıpları farklı 
ilişkileniş biçimleri aracılığıyla dönüştürmeye çalışır. Erkek kılığına 
giren annesini ilk başlarda “hızla çirkin bir şey oluyordu. Kadınla 
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erkek arası bir garabet!” şeklinde betimleyen anlatıcı, Ecmel’i uzun 
bir süre katılığı, acımasızlığı ve kayıtsızlığıyla oğlanın bakışına odak-
lanarak anlatmayı tercih eder. Ancak, anne oğul arasındaki ilişkinin 
biçimi değiştikçe, anlatıcının Ecmel’e yaklaşımı da dönüşür. Anlatı-
ma dahil edilen detaylarla Ecmel’in kocasının ölümünün ardından 
yollara düşmesinin bir zorunluluktan kaynaklandığı anlaşılır. Altın 
çıkarma madeninde çalışan adam, evini geçindirebilmek üzere giz-
lice yuttuğu ve acılı yollarla bedeninden çıkarmaya çalıştığı altınlar-
dan dolayı hastalanarak ölmüştür ve Ecmel kocası öldükten sonra bu 
topraklardan göçüp kendi memleketine gitmek üzere yola çıkmıştır. 
Onu yolculuk boyunca kılık değiştirmeye zorlayan koşulların altı-
nı çizmek gerekir. Ecmel’i sadece bedensel olarak kadın olduğu için 
bile daha incinebilir kılan mekanizmalar ilk bölümde Leylan’ı kıl-
larını aldırmaya zorlayan mekanizmalarla birlikte aynı ataerkil dü-
zenin parçasıdır. Ecmel, oğluyla birlikte hayatta kalabilmek uğruna 
kılık değiştirmek ve erkek gibi davranmaya başlamak zorunda kal-
mıştır. Bu durumun oğlanda açtığı yaranın ardında yatan nedenlerin 
de aynı düzenden kaynaklandığını fark etmek önemlidir. Toplumsal 
cinsiyet kodlarının kadına yüklediği anne olma, duygusal olma gibi 
roller içselleştirildiği için, oğlan bu durumla kolayca yaralanabilece-
ği bir ortama doğmuştur zaten. Ancak, oğlanın annesiyle olan iliş-
kisini dönüştürebilmesi için imkanlar yaratılır roman boyunca. Bu 
dönüşüm üzerinde hem insanlar arasındaki, hem de insan ile insan 
olmayan varlıklar arasındaki ilişkiler eşit derecede belirleyici olur. 
Oğlanın, babasının ölümüyle başlayan ölüm ve varoluş algısı, yol-
culukları sırasında karşılaşacağı çeşitli ölüme yaklaşma ve tanıklık 
anları üzerinden farklı bir boyut kazanmaya başlar. 

Önce kendi ölümüne yaklaşır oğlan. Ormanda aç, susuz, uyku-
suz uzunca bir süre dolaşmaktan tükenmişken karşılaştıkları yırtıcı 
bir hayvanın karşısında, artık acıya ve mücadele etmeye dayanacak 
gücü kalmadığına inandığı gövdesiyle o hayvan tarafından öldü-
rülmeyi arzular. “Kendi gövdesini kocaman bir hayvanın dişlerin-
de parçalanırken gördüğünde, o yaban zalimliği nasıl da olgunluk-
la kabullenebildiğini; ölümün en soylusunu tadarak arkasında yas 
bırakmadığını anlatacaktı” (190). Oğlanın ölüm hayali, annesiyle 
hayvanın birbirlerinin yaşam gücünü tartıp birbirlerine hayatlarını 
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bağışlamalarından sonra dağılır. Hayvanın yok oluşundan sonra oğ-
landaki ölüm arzusunun yerini huzur dolu bir esrime alır. Yaşıyor 
olmanın sevincinden sersemlemiş halde anlam patlaması yaşıyor 
şeklinde tarif edilir anlatıcı tarafından. Bu kontrolsüz sevincin tesi-
riyle ölümsüzlüğün olasılığına inanıp, asla babası gibi olmayacağını, 
ölmeyeceğini düşünür. Ancak, bir süre sonra bir derede gördüğü 
yansıması ile “kusurunu” görüp ürpertiyle susar, ölümlülüğünü tek-
rar hatırlar. Bu yüzleşme anında iki düşünceye bölünür oğlan. Bir 
tarafı felaketini ve sevincin boşunalığını görmekle babasının bin 
değişik hüznünü ve ölümünü taşır, diğer tarafı ise ölümlü bedeni-
ne, kusuru saydığı gözüne övgüler düzer. Anlatımda, bu ikinci sese 
kulak vermek tercih edilmiş gibidir. Oğlana seslenen ikinci tekil an-
latıcı seçimiyle romanda hakim olan fikir ve duygu bu ikinci sesin 
rotasına doğru çevrilir: 

Ey! Yarı körlüğü şaşılığa vardıran gözbağcı! Doğanın kendiliğindenli-
ğini, içinde kötülük olmayan saf bir eylem olarak gördükçe, bir nehrin 
en kolay akışı bulmak uğruna kaç porsuğun yuvasını yıktığını ve onun 
kendi yatağını yaratırken nasıl da fena, karşı durulmaz bir düşünce 
kurduğunu görmezden gelip yürürken sen, dünyanın durduğunu sa-
nıyor, umutla huzuru arıyorsun…(s 198). 

Oğlana ölümsüzlüğün, kusursuzluğun boşunalığını anlatma-
ya çalışan bu ses, insanı doğadaki tüm varlıklarla ölümlülükleri ve 
sınırları bakımından ortaklaştırır. Oğlanın aradığı huzuru yadsır; 
huzursuzluğu bilgenin biteviye sancısı olarak tanımlar ve çağrıda 
bulunur oğlana: 

Boşuna meraklardan arın. Uydurma duygusallıklarla oyalama beni. 
Bir yalan söyleyeceksen ihtişamlı olsun. Yalnızca kendin için değil, 
keskin sorumluluğu etinde taşıyan bütün karamsarlar gibi, hepimiz 
için söyle. Kimse kuşku duymasın inandıklarından. Etkileyici bir ya-
lan, yalancısı ölene değin yalanlanamayan, eksik bir doğru, büyüleyici 
bir aydınlanmadır. Eksil Sağgöz! Ağlayışınla oyalama nehri. (s. 199). 

Bu çağrının, oğlanın var olma biçimine yönelik olduğu kadar, 
arzu edilen edebi metnin formuna yönelik de bir tarif olduğunu öne 
sürmek yanlış olmaz. Buradaki anlatıcı, anlatımını numaralandırıl-
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mış vecizler halinde kurgulayarak, yerine geçtiği öznellik pozisyonu-
na yönelik bir form bulmak gibi bir derdi de olduğunu göstermiş olur. 

Oğlan ikinci kez ölüme yaklaştığında, kardan ve soğuktan don-
mak üzeredir. Önceki deneyiminde, hayvan tarafından öldürülme-
nin sadece şanlı itibarına odaklanan anlatıcı, bu sefer ölüm sırasında 
bedenin duyumsadıklarını kurgular: 

Ayakları hissetmemek, gittikçe ağırlaşan giysilerin ıslaklığı, etin taşla-
şarak çürüye durması ne derin bir hazdı; müziksiz bir uğultunun için-
de, iç içe geçen kemiklerle tortop yuvarlanmak böyle, yuvarlandıkça 
damarlarında ilerleyen kızışmayı, yaşama içkin abartılı bir sevginin 
işareti saymak ve sevginin her türünü çökkün bir dilencinin yakarısı 
denli bayağılaştırmayı bırakıp kar soğuğuna ağırbaşlılıkla boyun eğ-
mek… (s. 220). 

Ölüm anında yaşanabilecek bedensel deneyime odaklanan an-
latıcı bu sefer de oğlanın onu öldürmek üzere olan kar tanesi olup 
düşme arzusunu dile getirir. Kar tanesinin pozisyonundan da an-
latmaya başlar. Şiir formunda kurgulanan bu anlatı, Yaşur’un ve 
Ecmel’in akıbetini haber verir önceden. Yaşur’un canını hiç ağrı 
çektirmeden alacağını, Ecmel’in ise hiç merhamet göremeyeceğini, 
o aşkın iradesini ve inadını mecburen bırakacağını haber verir. 

Kendine kardeş bellediği Yaşur’un ölümü ise oğlanın hayatında 
başka bir dönüm noktası olur. Atın bu “zamansız” ölümüne lanet 
okuyan annesinin ölüm karşısındaki tavrını gözlemler oğlan. Atın 
ölümünü hemen kanıksayan annesinin soğukkanlılığına hayret eder. 
“İnsan değil taş!” diye düşünür.  Oğlan ise, ölmekte olan Yaşur’un ba-
şını okşar, onun sıcaklığını duyumsar. Tam bu sırada bıçağını çıkarıp 
Yaşur’un sağrısına saplayan annesinin “hunharlığı”ndan gözünü ala-
mayan oğlan, Yaşur’un kesik gövdesinden yayılan ılıklıkla hazla ka-
rışık bir duyguyla kendinden geçer. Annesi oğlunun kolunu kavra-
yarak onu Yaşur’un gövdesinin içine doğru iterken oğlan annesinin 
bükülmez bakışlarının ilk defa duygu dolu olduğunu fark eder. Bu 
ana kadar annesinin davranışlarıyla ilgili peşin hükümlere kolayca 
varma eğiliminde olan oğlanın, annesiyle farklı bir ilişkilenme biçi-
mine girmesiyle neyin doğru neyin yanlış olduğuna dair algısı muğ-
laklaşmaya başlar. Bir yandan atın gövdesinden ağzına dolan kan 
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midesini bulandırırken, annesiyle ağız ağıza olmanın sevincini de 
yaşar aynı zamanda. Üçüncü tekil anlatıcı bu anı, “birlikte derin bir 
yaraya gömülmek” şeklinde betimler. Leylan ve babası nasıl köpek-
lerin ölümlerine olan sessiz tanıklıklarıyla ortaklaşıp yakınlaşmaya 
başladılarsa, burada da anneyle oğul atın ölümüyle ilişkilenmeleri 
üzerinden yakınlaşmaya başlarlar. Ancak burada hayvanın ölümü-
nün, paylaşılan tanıklık üzerinden sadece insanları birbirine yaklaş-
tırması itibariyle konu edilmediğinin altını çizmek gerekir. Anlatıcı, 
anneyle oğlun Yaşur’a göre biçimlenen gövdelerine bakarken, oğla-
nın ne hissettiğindense Yaşur’un ne hissettiğine odaklanmayı ter-
cih eder: “İçine girdiklerinin farkında mıydı Yaşur, bunu bilmekten 
mutlu muydu?” (s. 230). 

Yaşur’un ölümüne tanıklık kar tanesinin anlatıcılığıyla aktarılır. 
Bir hayvanın ölümü karşısında insanın tavrını eleştiren bir üslupla 
şöyle seslenir kar tanesi Yaşur’a: 

Onlarsız öl Yaşur/ bırak bu kez senin ölümün üstüne kafa yorsunlar 
azıcık./ tane tane yeryüzüne eğilen kışın ortasında/ senin kimselere 
ilenmeyen soylu ölümünle/umarsızlığın soğuk denizinde/ kalsınlar 
yapayalnız. / sensizliğin ne değersiz bir an olduğunu/ ve gençliğinden 
beri her horlanmaya/ bu güzelim ölüm uğruna boyun eğdiğini anla-
sınlar. /üstlen onların acılarını, / yaralarınla şifa bulsunlar. (s. 227). 

Atın ölümüne duyduğu saygıyı, kendi hayatını her şeyin üstün-
de tutarak hayvanın ölümüne kayıtsız kalabilen insan merkezli ba-
kışı sorunsallaştırarak göstermeyi tercih eder anlatıcı. İnsan kendi 
ölümünü deneyimleme noktasına geldiğinde, etik anlayışının nasıl 
sonlu olabildiği gerçeğini bir kez daha hatırlatmış olur böylelik-
le. İnsanın kendi hayatı söz konusu olduğunda, başkasının ölümü 
karşısındaki aldırışsızlığını ifşa eden bu eleştirel tonla beraber, etik 
üzerine düşünmenin ve karar vermenin zorluğu meselesi de tekrar 
gündeme gelir. Ecmel, hayatta kalabilmek ve oğlunu hayatta tutabil-
mek için atı öldürmek zorunda kalmıştır. Bu davranışın kendisinin 
de başka türlü bir etik sorumluluktan kaynaklandığı iddia edilebilir. 
Atın ölümü ve annesiyle yakınlaşma anı, oğlanda iki farklı duygula-
nıma neden olabilecek türden bir olaydır. Oğlan, kendine kardeş ola-
rak gördüğü atın ölümü karşısında hissetmesi gereken ile kendisinde 
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yara haline gelen, anne ilgisinin eksikliğinin giderilme ihtimalinin 
yarattığı duygulanım arasında kalır. Oğlanı odak noktasına alan an-
latıcıdan, kar tanesi pozisyonundaki anlatıcıya geçiş yapılmasının 
ardında yatan neden, oğlanın bu iki farklı duygulanım arasında ter-
cih yaptığı bir pozisyon yaratma zorunluluğundan kaçınma çabası 
olabilir. Tüm bu karar verilemezliğe rağmen, kar tanesinin anlatı-
mında bu sahnenin gerekliliğine dair umut dolu bir üslup da sezdi-
rilir. “Yaşur’un, kürküne karşın insanı baştan ayağa çırılçıplak hisset-
tiren gövdesinin, karların içinde dokunaklı bir biçimde uzanırken ve 
derisini geren kaburgaları bir dokunuşta dışarı fırlayacakmışçasına 
belirirken, bu görüntünün bir vicdanı yumuşatma olasılığını” hayal 
eder anlatıcı. (s. 228). 

 Oğlanın babasının, atın ve kendi ölümüyle kurduğu farklı 
ilişkileniş biçimleri üzerinden, yas tutmaya ve etik olana dair kalıp-
laşmış yargılara farklı bir bakış açısı getirilmeye çalışılır bu bölümde. 
Babasının ölümüne tanıklık eden oğlanın bedeninin, babasının can-
sız bedeni karşısında sarsılmasını, “sahip olduğu bütün duyargalar, 
o kimyası bozuk merhamet duygusunu nasıl taşıyacağını, birbirine 
nasıl ileteceğini bilmiyordu” (s. 173) şeklinde tarif eden anlatıcı, 
oğlanın babası karşısında ağlamayışını merhametsizliğe indirge-
mektense, annesinin yasını görmediği için ne yapması gerektiğini 
bilmediği şeklinde yorumlar. Yas tutmaya dair olan bu kısım, duy-
gulanımların bir performans süreci olduğunu ve tekrar mekaniz-
masıyla yerleşik hale geldiğini ima etmesi bakımından önemlidir.  
Ancak romanın sonunda öğrenilebilir ki, Ecmel kocasının bedenini 
parçalara ayırarak, bütün yolculuk boyunca kendi memleketinde 
gömmek üzere taşımıştır. Bu yolculuğun, bir tür “yası askıya alma” 
hali olduğu düşünülebilir. Bu sırada, ölen kişinin bedenine saygının 
oldukça önemli olduğu yas tutma pratikleri de dönüştürülmüş olur 
Ecmel aracılığıyla. Ayrıca, yolculuk boyunca hiç konuşmayan ve 
anlatıcı pozisyonuna getirilmeyen Ecmel, yasını dile getirmek için 
söylediği şarkıyla romanın anlatımını bitirme fırsatı verilen karakter 
de olur. Anlatıcı, ölen kocanın yasının tutulma sürecini ve Ecmel’in 
dile getirilişini aktarırken aynı zamanda bir başka varlığın, Yaşur’un, 
dilsizliği, ölümü ve yasının nasıl tutulacağı gibi meseleler üzerine 
düşündürmeyi hedefler. 
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Roman boyunca anlatıcı pozisyonuna Yaşur’un ya da roman-
daki hiçbir hayvanın getirilmemesi, bu romanın insan olmayanı 
dile getirme konusundaki etik duruşunun belirlenmesi açısından 
oldukça önemlidir.  Anlatıcı, insan bakışından ve konumundan çık-
maya çalışıp, tarafsız bir bölgeymişçesine kar tanesi olarak Yaşur’a 
seslenir, ama bir yanıt alamaz. Romandaki insan var olanların dile 
getirilip, insan olmayanların dile getirilmemesi, bu varlıkların dile 
gelme kudretinden bir kez daha mahrum edildiği şeklinde yorumla-
nabilir. Ancak, Derrida’nın da üzerinde durduğu gibi, “hayvanın dili, 
kelimelerin olmadığı sessiz izlerin dilidir.” (s.18). Romanda, hayvan-
lara basitçe konuşma yeteneği verilmemesi, onların dile getirilmedi-
ği anlamına gelmez. Acı çekebilir oldukları gerçeği ve ölümleriyle, 
kelimelerinin olmayışı ve insana yanıt vermeyişleriyle hayvanlar, 
insana kendi ölümlülüğünü ve sınırlarını hatırlatan sessiz işaretler 
bırakırlar ortaya. İnsan ise, bu sessiz işaretler karşısında çırılçıplak, 
kelimeleriyle sürdürdüğü bir düşünme mücadelesi verebilir ancak. 
Bu uğraş, Adorno’nun yazıya verdiği konuşulamaz olanı konuşmak 
gibi imkânsız bir görevdir: 

Dehşeti unutmayan, ama ona anlam kazandırmaya da çalışmayan, 
teselli sunmayan bir şiir. Dünyayı kurtarılmanın bakış açısından “bü-
tün çatlakları, kırışıklıkları, yara izleriyle” gören, ama bunun imkansız 
olduğunu bilen, kendisinin de kaçınmaya çalıştığı çarpıklığın izleri-
ni taşıdığını fark eden bir sanat. Kendi koşulluluğunu inkar ettiğinde 
dünyaya o kadar bilinçsizce teslim olduğunu gören, kendi kendine 
karşın da çalışmak zorunda olan bir düşünce. (Minima Moralia’dan 
alıntı, Gürbilek, 2015, s. 126). 

Sonuç
Her iki bölümde de odaklandığım örnekler, ölüm deneyimi-

ni anlamlandırma sürecine ilişkin olanlar oldu. Bu örnekler, ölüm 
anının asla deneyimlenemeyecek bir an olduğunun ve ölen varlığın 
ne hissettiği bilgisine asla ulaşılamayacağının kabulü etrafında şe-
killenir. Ölüm, kişinin hayatında ancak kendi ölümüne yaklaşma ve 
başkasının ölümüne tanıklık etme anı olarak yer alabilir. Bu roman, 
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tüm varlıkları ortaklaştıran bir özellik olarak ölümlülük haliyle olan 
farklı ilişkilenme biçimlerine yer vererek, bir başkasının ölümü kar-
şısında kişinin ne tür bir etik sorumluluğu olabileceği sorusunun 
peşine düşer. Bu muhakeme sırasında anlatıma dahil ettiği varlıklar-
la, bazı varlıkların diğerlerine göre neden daha ölebilir ya da ölümü 
daha kolay kabullenilebilir olduğunu sorgulayarak, duygulanımlar 
ve etik davranışlar üzerinde belirleyici olan mekanizmalar üzerine 
düşündürtür. Bu yaratım sürecinde, en etik ilişkilenme biçiminin 
ne olacağı sorusunun cevabının hiç de kolay verilemeyeceğini fark-
lı örnekler üzerinden göstermeye çalışır. Böylelikle, etik olarak iyi 
ya da kötü denen şeyin dayandığı evrensel bir ilkenin geçerliliğini 
bertaraf etmiş olur. Ancak, etik olanın belirleniminin zor olduğu 
gerçeği, her şeyin bir rastlantı sonucu meydana geldiğini imleyerek 
kişiyi sorumluluktan kurtaran ya da içinden çıkılması imkansız bir 
kaosa sürükleyen bir yapı olarak sunulmaz. Aksine bu roman, etik 
üzerine düşünme etkinliğinin daha çok sorumluluk yüklenmeyi ge-
rektiren, çileli bir süreç olduğunu kabul ederek, yaratmaya çalıştığı 
estetik alanla bu sürecin altından edebi bir metnin nasıl kalkabilece-
ğini araştırır. Yaratılan estetik dil, varlık ve özne anlayışıyla, etik du-
ruşunun sınırlarını belirlemiş olur. Nurdan Gürbilek (2015), Sessizin 
Payı’nda, “Yazının önünde bir Orpheus çıkmazı vardır. Anlatmak 
gerekir, ama anlatılamaz” der ve şöyle devam eder: “Yokluğun pa-
yı4na el koymamak, yazıdaki sessizlik çekirdeğini korumak bir biçim 
ahlakıdır.” (s.144).  Bu doğrultuda, Kaygusuz’un metninin, hayvana 
basitçe insan sesi vermekten kaçınarak, hayvanın dilindeki kelime-
sizliği “en ahlaklı” biçimde ifade etme mücadelesi verdiği söylene-
bilir.

“Guattari’nin Chaosmosis: An Ethico-Aesthetic Paradigm (1995) 
adlı son çalışmasında belirttiği gibi, estetik, radikal bir etik için ay-
rıcalıklı bir pozisyonda bulunur. Prensipte, estetiğin felsefi düşün-
ce, bilimsel bilgi veya politik eylemden daha dönüştürücü bir gücü 
yoktur ama Guattari için estetik bütün bu alanlardaki etik aktivi-
te için gerekli olan yaratıcı bir süreçtir. Felsefe kavramlarla, bilim 

4 Gürbilek çalışmasının dipnotunda, “yokluğun payı” tabirini Orhan Koçak’ın aynı başlıklı 
yazısından, “sessizlik çekirdeği” tabirini de Terry Eagleton’ın “Beckett’den Adorno’ya: Kesin-
lik Öldürür” başlıklı yazısından aldığını belirtir. 
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bilginin işlevleri ile düşünürken; sanat duyumsamalar ile düşünür. 
Sanatçının temel görevi de, duyumsama öbekleri yaratmaktır.” (Za-
gala, 2006). İşte bu roman, tüm varlıkların bedenli ve sonlu olma-
ları itibariyle birbirlerine bağlı olduğu fikrini, dilini bedensel olanı 
duyumsatmaya odaklayarak sezdirmeye çalışır. Bedensel duyumsa-
malar duygulanımların, duygulanımlar da düşüncelerin sınırlarını 
belirleyen yapılar olduğuna göre, etik denilen şeyin sınırlarının da 
bedenden bağımsız bir dünyada çizilmesi olanaksız hale gelir. Etik 
düşüncenin ve davranışın değişebilmesi ve sınırlarının genişleyebil-
mesi için,  insanı merkeze alan bir özne ve dil anlayışından uzaklaş-
mak gerekir. Roman boyunca pek çok kez tanık olunduğu üzere, bu 
romanda insan merkezli olmayan bir bakış ve dil arayışının hakim 
olduğu öne sürülebilir. Bu doğrultuda, Leylan’ın otobiyografisi gibi 
başlayan anlatım, Leylan’ın hikâyesinin ve öznelliğinin sınırlarını 
genişleterek, özne olma ayrıcalığını tek bir varlığa ya da bazı varlık-
lara mahsus kılmaktan kaçınır. Başka türlü bir varlık ve özne anlayışı 
yaratabilmek için, Leylan’ın öznelliğini aşıp, bedensel ilişkilerin ve 
duygulanımların kompozisyonuna ve hikaye edişin kendisine odak-
lanan estetik bir alan açması gerekir. Roman sona erdiğinde Ley-
lan, yekpare bir özne olarak canlandırılamaz hale gelir. Elde, ancak 
duyumsanabilen bir tür ilişkiler yumağı kalır. Bu yumak, mümkün 
olduğunca çok varlığı, dili ve var olma biçimini içine katmaya çalışa-
rak örülmüş gibi görünür. Kadınlık, çingenelik, sakatlık, hayvanlık, 
norm dışı erkeklik gibi hallerle daha incinebilir kılınan varlıklar hep 
birlikte görünür kılınmaya çalışılır. Bir yandan, bir varlığı diğerin-
den ayrıcalıklı kılan farklar silinerek, tüm varlıklar bedenli ve son-
lu olmaları itibariyle aynı dert etrafında ortaklaştırılmaya çalışılır. 
Öte yandan, bu varlıkların her bir ilişkileniş biçimi ve hikaye ediş 
süreciyle hiçbir zaman aynılaşamayacak, biricik varlıklar olarak be-
lirebilme ihtimali vurgulanmış olur. Böylelikle bu metin, dilin son-
suzca anlamlandırma ve var olma biçimini içerebilme kapasitesini 
kullanarak ortaklık halini de, biricik olma hissini de en etkili şekilde 
duyumsatabilmesi itibariyle edebiyatın hem estetik hem de oldukça 
politik bir alan olduğunu bir kez daha hatırlatmış olur.  
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Öz
Bu çalışma, Sema Kaygusuz’un öykü kanonunda önemli bir yer tutan izleksel 
odaklardan açlığın duygusal/bedensel gerilimi ve doyumun imkânsız varlığı 
arasında salınan anlatı karakterlerinin dönüşümünü mercek altına alır. Sema 
Kaygusuz öykülerinde, özellikle 2002 yılında yayımlanan Doyma Noktası adlı 
kitapta yer alan öykülerde, açlık ve doyum arasındaki bitimsiz ve döngüsel ilişki, 
metinler ve karakterler üzerinde belirleyici olmuştur. Bu çalışmada, açlığın veya 
doyumun kavurduğu bedenler, tahrip ettiği doğal yaşam formları ve etkilediği 
yazınsal özellikler üzerinde durularak, öykülerde tezahür eden bedensel, ruhsal 
ve varoluşsal dönüşümün çeşitliliği ve nedenselliği araştırılır. Bununla beraber, 
böyle bir kurgusallıkta, yaratılıştan beri insanın en önemli sınavlarından biri 
olagelmiş yeme ediminin yahut yemeğin yazınsal anlam olanakları ve işlevselli-
ği belirginleştirilmeye çalışılır. 
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To Eat or Not to Eat: States of 
Transformation in Sema Kaygusuz’s 

Stories

Abstract
This study dwells on the transformation of narrative characters oscillating bet-
ween the emotional/bodily tension of hunger and the impossible existence of 
satiety, which constitute a main thematic focus in the stories of Sema Kaygusuz. 
In her stories, particularly those in the book Doyma Noktası published in 2002, 
the infinite and cyclic interconnection of hunger and satiety has a deep influen-
ce on the texts and characters. By focusing on the hunger and satiety that ruins 
bodies, demolishes natural living forms, and affects literary features, this study 
delves into the diversity and causality of bodily, psychological and existential 
transformations that are manifested in the stories. Additionally, in this kind of 
fictive setting, this study aims to crystallize the functionality and literary possi-
bilities of the meaning of food or act of eating, which has been one of the most 
crucial tests of humankind since the creation of humankind.

Key Words: Hunger, food, body, transformation. 

Sema Kaygusuz, 1997 ve 2015 yılları arasında 5’i öykü türün-
de olmak üzere toplam 9 kitap yayımlamıştır. Birbirine ilmeklenen 
öykülerde sıkça anlatısallaştırılan ölüm, açlık, yalnızlık gibi izlekler, 
Sema Kaygusuz’un her yeni öyküsüyle birlikte farklı boyutlar kaza-
nırken kolektif bir anlatı silsilesi oluşturur. Sema Kaygusuz öykücü-
lüğünün çeperlerini daha da belirgin kılar. Bu çalışma, Kaygusuz’un 
2002 yılında yayımlanan Doyma Noktası adlı kitabında anlatısal 
bir hale oluşturan açlık/tokluk izlekleriyle kurgulanmış öykülerine 
farklı açılardan odaklanarak kurgusal dönüşümü tartışmayı hedef-
ler. Tüm anlam boyutlarıyla açlık veya tokluk, Sema Kaygusuz’un 
öykü kanonunun önemli bir yerinde durur. Doyma Noktası adlı 
kitabında ise öykülerin geneline yayılır. Çalışma, Kaygusuz’a özgü 
bir dille biçimlenen açlığın veya doyumun imkânlarının, benliğin 
“doyma noktası”ndaki salınımlarının, karakterleri “dönüm noktası” 
olarak anlatısallaşan bir eşiğe ve yeni bir öznelliğe sürüklediğini öne 
sürer. Dönüm noktası, gerilimin çözüldüğü ve kurgunun kırıldığı bir 
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geçiş anına denk düşer ve birbirine ulanan açlık ve doyumun sınır-
larının belirsizleştiği yeri ve hâlleri imler. Bu eşiğin ötesinde, ölüm 
ve dirim, açlık ve tokluk, kudret ve zafiyet, av ve avcı devingen bir 
kurguda birbiriyle bütünleşir. Bu çalışma öykülere sıkça konu olan 
açlık/tokluk izleklerinin peşine düşerek, farklı öykülerde bambaşka 
karakterleri etkileyen söz konusu dönüşümün boyutlarını ve çeşitli-
liğini anlamaya çalışır.

Öncelikle, Sema Kaygusuz öykülerinde göze çarpan metin-
sel bir süreklilikten bahsetmek yerinde olacaktır. Doyma Noktası 
(2002), yazarın daha önce yayımladığı ilk iki öykü kitabı olan Orta-
dan Yarısından (1997) ve Sandık Lekesi’nden (2000) farklı bir şekilde 
kurgulanmıştır. Birinci kitapla aynı adı taşıyan öykü, ikinci kitabın 
başında yer alır. Yani yazarın ilk yayımladığı kitaba ismini veren 
öykü, o kitaptan sonra yayımlanan öykü kitabının içinde yer almış-
tır. İkinci kitaba adını veren öykü ise üçüncü kitabın içinde yer alır. 
Böylece, ilk üç kitabını metinsel olarak birbirine ilmekleyen yazar, 
aslında anlatısal bir devamlılık oluştururken okuyucuyu da sonsuz 
bir okuma edimine davet eder. Ne ki, bu sürekliliğin bozulduğu ki-
tap Doyma Noktası olarak görünmektedir çünkü yazarın “Doyma 
Noktası” adıyla yayımlanmış bir öyküsü yoktur. Bununla beraber, 
Doyma Noktası bütün olarak değerlendirildiğinde, önceki kitaplar-
dan farklı olarak, doyumun ve/veya doyumsuzluğun duygusal kar-
şılıklarını sorgulayan, ortak bir yazgıya mühürlü öykülerle örülmüş 
olduğu görülmektedir. Bu yüzden, kitabın adını bir öyküden değil, 
benzer izlekler etrafında birbirini bütünleyen öykülerden kazandı-
ğı düşünülmektedir. Kaldı ki yazarın dördüncü öykü kitabı olan ve 
ilk gençlik yıllarında yazdığı metinleri bir araya getiren Esir Sözler 
Kuyusu’nda (2004) ve ardından bambaşka bir öykücülüğün kapısı-
nı aralayan Karaduygun’da (2012) daha önceki kitaplarında görülen 
metinsel sürekliliğin devam ettirilmediği görülür. Bu nedenle, geriye 
doğru baktığımızda Doyma Noktası, Sema Kaygusuz’un öykücülü-
ğünde dönüşümün ilk iz düşümüne işaret eder.

Açlık, salt yeme edimini tetikleyen bir dürtü olmanın ötesinde 
tüm çağrışımlarıyla, dizginlenemeyen arzular, bedensel ve ruhsal do-
yumsuzluk, sahip olmanın ve tüketmenin mütemadi şehveti, insanın 
kadim sınavlarından olagelmiş ve kutsal kitaplardan yazınsal metin-
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lere kadar birçok farklı anlatının nüvesi olarak yoğrulmuştur. Aden 
Bahçesi’nde sefa ve bolluk içinde yaşarken yapılmaması gereken tek 
şeyi yapan, yasak meyveyi yiyen, Âdem ve Havva’dan beri insanı ve 
onun sınırlarını zorlar açlık. Hikâye malum, iblis yılan kılığına bürü-
nür, Âdem’le Havva’nın karşısına çıkar. Onlara yasak meyvenin çok 
lezzetli olduğunu ve onu yerlerse tanrı gibi iyinin ve kötünün bilgi-
sine sahip olacaklarını ve de sonsuza kadar yaşayacaklarını söyler. 
İblisin sözüne kanan Âdem ve Havva yasak meyveyi yer. Böylece in-
sanın ilk günahı, yeme edimiyle gerçekleşmiş olur. Tam da bu nokta, 
kurgusal olarak bir eşiğe denk düşer. Tanrı tarafından cezalandırılan 
Âdem ve Havva cennetten kovularak dünyaya sürülür. Mekânsal de-
ğişikliğin ötesinde, Âdem ve Havva dünyaya düştükten sonra birta-
kım değişiklikler yaşar. Artık ölümlüdürler; utancın, korkunun ve 
kendi çıplaklıklarının ayırdına varırlar. Dünyada, hayatta kalmak için 
toprağı işlemek, yiyecek üretmek ve diğer dünyevi zorluklarla baş et-
mek zorundadırlar. Tanrı ayrıca Âdem ve Havva’nın soyuna nifak to-
humu eker. (Bloom, 2011, s.27-35; Kitabı Mukaddes: Eski ve Yeni Ahit 
(“Tevrat” ve “İncil”), 1949, s.1-5)1 Neticede, insanın ölümsüzlükten 
ölümlü bir kula, masumluktan günahkârlığa, muktedirlikten âcizliğe 
dönüşümünün kapısı yeme edimiyle aralanır. Mitosun kırılma nok-
tası, yasak meyvenin yenmesiyle belirir. Bu önemlidir çünkü yeme 
ediminin mutlaklığına işaret eder. Benzer bir şekilde, Kanada edebi-
yatının önemli yazarlarından biri olan Margaret Atwood (1998), ye-
mek üzerine düşüncelerini bir başka yazar Victor-Lévy Beaulieu’yle 
söyleşirken şöyle dile getirir:

O [ölüm], edebiyatın en önemli izleklerinden biridir; aşk, savaş ve do-
ğayla birlikte – ve başka ne var? Yemekler, belki. Benim yazınımda pek 
çok yemek var. Yemekler ölümlerden daha nettir. (s.120.)

Birçok kitabında yemeklere yer veren Atwood’un kısaca değin-
diği gibi izleksel çeşitlilikte yeme edimin önemli bir işlevi olabilirken 
kurgusal olarak da kalınca bir çizgiye dönüşebilir. Bu hâliyle, açlığın, 
daha fazlasını arzulamanın ezelî ve ebedî gerilimi, insan davranışla-

1 Yaratılış mitosunun farklı kaynaklarda çeşitli varyantlarına ulaşmak mümkündür. Burada 
mümkün olduğunca farklı araştırmacılarca kabul görmüş ve yaygın olarak aktarılan bölüm-
leri alıntılanmaya çalışılmıştır. 
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rını yönlendiren en tesirli saiklerinden biri olmuştur. Çağdaş kadın 
yazarların kurmaca eserlerini beden, tüketim ve yemek meseleleri 
açısından ele alan Sarah Sceats, yemenin insanların en temel etkin-
liği olduğunu vurgular. Sceats’a (2000) göre, yemek neredeyse yap-
tığımız ilk şeydir, hazzın ve hüsranın ana kaynağı, ilk eğitimimizin 
ve kültürlenmemizin alanıdır. Hayatta kalmak için zaruri olan yi-
yecekler, sosyal işlevleriyle beraber insanların ortak noktası olarak 
görülmektedir. (s.1) 

Bu denli önemli bir eylemin, yazınsal metinlerde sıklıkla yer al-
ması hâliyle kaçınılmazdır. Sema Kaygusuz’un öykülerine böyle bir 
mercekle yaklaştığımızda, yeme eyleminin veya bu eylemin işaret et-
tiği açlığın/doyumun önemli bir belirleyen olduğunu görürüz. Doy-
ma Noktası’nda yer alan “Çalıntı Yürekler” öyküsü bu açıdan tartışıl-
maya değerdir. Metinsel olarak iki parçaya bölünmüş olan öykünün 
ilk kısmı, İlyas’ın deforme olmuş bedeninin betimlenmesiyle başlar. 
Anlatıcının “ayakta dikilen kaburga” ve “kırılgan uyluk” olarak ta-
nımladığı İlyas, 60 yaşını aşmış, bedeni hastalıktan ve yaşlılıktan kı-
rılmış kendi evinde yalnız başına yaşayan bir ihtiyardır. Öykünün 
hemen başında, İlyas’ın Zeynep’e bitap ve alil bir hâlde görünmek 
istemediğini okuruz. Ama bu noktada, İlyas’ın veya Zeynep’in kim 
olduğu okuyucu için belirsizdir. Anlatıcı, öykünün şimdisinden 1 yıl 
öncesine dönerek anlatmaya başlar ve olayların içyüzü açıklığa kavu-
şur. İlyas, ahir ömründe kendisine destek olacak birine sahip olmak 
ve öldükten sonra kalacak olan mirasıyla yoksul bir kıza yardımcı 
olmak için taşralı bir ailenin kızı olan Zeynep’le evlenir. Zeynep’in 
eve girdiği ilk gün yenilen akşam yemeği için İlyas şöyle hazırlanır:

İlyas dışarı çıkıp gerekli gereksiz bir dolu yiyecek almıştı. Tulum-
peyniri, kuzu pirzola, dereotu nedense, taze barbunya, yedi kiloluk 
karpuz, muz, şokella, kola, çerez ve kahve… Kızın tatmadığını dü-
şündüğü her şeyi, aklına ne gelirse eve taşımıştı. İlk akşam yemeğinde 
hiçbir şey konuşmamışlardı.  . . . Onun bu dişli halini, açlığını belli 
etmeyen gururunu keyiflenerek izlemişti, İlyas. Kızın bir tane daha 
almaya utandığını görünce bu utanışı birkaç saniye daha bekletmiş, 
yağlı dudaklarını parmak uçlarıyla temizleyen küçük karısını süzmüş-
tü uzun uzun. Sonra bir tane daha, bir tane daha bırakmıştı önüne. 
Yavaş yavaş, lokmaları boğazına dizercesine doyurmuştu kızı. Zeynep 
çiğnedikçe İlyas doyuyor, doydukça yeryüzünde kapladığı oylumu iyi-
ce genişliyordu. (Doyma Noktası, s.71)
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İlyas, ilk akşam yemeği için özenle hazırlanır. Başta Zeynep’in 
tatmadığını düşündüğü şeyler olmak üzere, gerekli gereksiz birçok 
yiyecek alır. Yemekte, “küçük karısını,” evcil bir hayvanı besler gibi 
kendi elleriyle besler. Özenle hazırlanmış, mükellef bir sofra karşı-
sında, Zeynep’in yaşadığı içsel gerilimi, daha fazlasını yemek ve ye-
memek arasında bocalamasını ve bu anı kuşatan utangaçlığını keyif-
le seyreder. Bunu bilerek ve ona hissettirerek yapar. Zeynep’in önüne 
koyduğu her lokmayla onun kırılgan benliğini ve mağrur duruşunu, 
tane tane parçalar. 

Kendini “dünyanın en iyi insanı” ve “merhamet kralı” olarak gö-
ren İlyas’ın bu davranışları ev içi güç savaşımıyla doğrudan ilintilidir. 
(Doyma Noktası, s.69) İlyas ve Zeynep arasındaki derin sosyokültü-
rel ayrım, azımsanamayacak derecedeki yaş farkı, birbirlerini tanı-
madan evlenmiş olmaları gibi ciddi farklar görmezden gelinse bile, 
ölü doğmuş bir ilişkidir bu. Benlik imgesi kırık dökük bir aynada 
biçilmiş İlyas’ın evine aldığı, maddi gücüyle temellük ettiği Zeynep’i, 
yine kendi parasıyla aldığı leziz ve pahalı yiyeceklerle beslemesi, 
Zeynep’in varlığını edilgenleştirirken İlyas’ın kurduğu/kurmaya ça-
lıştığı eril iktidarın sınırlarını belirginleştirir. İlyas’ın akşam yemeği 
için satın aldığı, Zeynep’in tatmadığını düşündüğü yiyecekler veya 
sıradan herhangi bir yiyecek, salt besin ögesi olmanın ötesinde, ik-
tidar ve kontrolle yakından ilgili bir gösterendir. (Lahikainen, s.26) 
Dahası, kimin kim için yemek yaptığı, neyin yenildiği ya da yeni-
lemediği hepsi ayrı göndermeler içinde belirli güç ilişkilerini açığa 
çıkartır. Örneğin, daha önce değindiğim yaratılış mitosunda, Âdem, 
Havva ve tanrı arasında kurulan ve yemek üzerinde odaklanan iliş-
kide, yemeği yapan/yaratan tanrıdır. Tanrı, açık bir şekilde,  yenile-
bilecekleri belirleyen veya yenilmemesi gerekenleri bildiren mutlak 
güçtür. Hükmeder, affeder veya cezalandırır. Bu öykünün mikroev-
reninde ise sahip ve/veya hükümran İlyas’tır. Kendi otoritesi altın-
da edilgen bir öznelliğe sürüklemeye çalıştığı Zeynep’ten, kendisine 
tabi olmasını, onun kurallarına göre yaşamasını ve uysal bir şekilde 
ona hizmet etmesini bekler. Bunu mümkün kılmak için Zeynep’in 
daha önce yemediğini düşündüğü yiyecekleri kullanır. Saçta kıza-
ran kalem pirzolalardan yayılan tereyağlı et kokusuyla onun başını 
döndürür. (Doyma Noktası, s.70) “[Ç]ocukluğu haşlanmış patates, 
ekmek arası salçayla geçmiş” olan Zeynep, İlyas’ın saçta kızarttığı et-
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lere ancak gizli ve kaçamak bakışlar atmaya çalışır. (Doyma Noktası, 
s.76) İlyas, onun yokluk içinde büyümüş bedenini ve birçok dünyevi 
tattan mahrum iradesini zorlar. İştahını kabartarak, açlığını/doyma-
mışlığını dolayısıyla âcizliğini açığa çıkarmak ister. Bedensel açlığın 
Zeynep üzerindeki hükmüyle kendi gücünü etkin kılmaya çalışır. 

İlk günün ardından, olaylar İlyas’ın düşündüğü gibi gelişmez. 
Zeynep, ne evi ve ne de kocasını sahiplenir. Ev içinde İlyas’ın istediği 
her şeyi yerine getirir ama ardından usulca odasına çekilir. Arala-
rındaki tek iletişim alanı sofra, birlikte bulundukları yegâne mekân 
mutfaktır. Günler geçer, evde kaldığı süre arttıkça Zeynep kendi 
benliğini bulmaya başlar: 

Kızın utanmayı bırakıp korkutucu bir arsızlıkla önce banyoyu, son-
ra da mutfağı işgal etmesine tanık oldu. Öyle güçlü bir benliği vardı 
ki, İlyas, yavaş yavaş evin bir köşesine itilip olduğu yerde sıkışmaya 
başlamıştı. Çünkü çok yiyordu Zeynep. Örneğin, dört çeşit reçelle 
oturuyordu kahvaltıya. Yemeğin yanında tatlıyı, garnitürü unutmadan 
eksiksiz sofralar kuruyordu önüne. “Bugün ne istersin?” diye sorma-
dan canı ne çekerse pazardan getiriyor, denemediği yemekleri özenle 
pişirip bir günde tüketiyor, günbegün suyu görünce parıldayan bir 
menekşe yaprağı denli kabararak büyüyordu. (Doyma Noktası, s.75)

Zeynep çok yemeğe başlar, yedikçe büyüyüp serpilir. Sürekli oda-
sına kapanan genç kız, nihayet odadan dışarı çıkacak gücü kendinde 
bulur ve ev içi sınırlarını genişletmeye başlar. İlyas’ın maddi güç ile 
kurmaya çalıştığı tahakküme karşı cevabı, buna karşı koyacak özdi-
renci, İlyas’ın yordamını ters yüz ederek bulur: Zeynep çok ama çok 
yer, çeşit çeşit yemekler yer. İlyas için değil, kendi için, canının çekti-
ği tüm yemekleri yapar. Yedikçe güçlenir. Bu hâlde, İlyas ile yaşanan 
benlik mücadelesinde yeni boyutlar açılır. İlyas’ın mekânsal iktidarı 
yerinden oynar. Zeynep, odasından dışarı çıkar ve kendine ait bir alan 
yaratır. Tabii, Zeynep yedikçe bedensel olarak da değişmeye başlar: 

Kemiklerinin arası iyice dolmaya başladı; dizleri, omuz başları yu-
varlaklaştı, kalçaları doldu, belinin inceliği ortaya çıktı, alnı genişledi, 
yanakları şişti, yüzünü kaplayan beni bir nokta oluncaya dek ufaldı. 
Kalın kaşlarını alınca gözlerinin kuyruklu biçimi iyice belirginleşti. 
Solgun kız, bembeyaz dolgun bir kadına dönüştükçe, İlyas küçüldük-
çe küçülüyordu. Zeynep’in yediği her şeyi kıskanıyordu artık. (Doyma 
Noktası, s.75-76)
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Öykünün ilk kısmında, İlyas’ın bakışıyla eğri ağızlı, yanağının 
ortasında olmadık yerde koyu bir beni olan, tahta bedenli küçük bir 
kız çocuğu olarak anılan Zeynep, dolgun ve çekici bir kadına dönüşür. 
Pespaye düşkün kızın kuru bedeni estetik bir güzellikle çekici bir hâl 
alır. Anlatıcının dile getirdiği üzere, Zeynep dönüştükçe İlyas daha da 
küçülür. Ters yönlü bu akıntıda, Zeynep ev içi otoriteyi eline almaya 
başlar, İlyas gittikçe içine kapanır. Zeynep’in evdeki varlığı, İlyas’ın 
iktidar alanının sınırlarını mütecaviz bir faillikle beraber değişir. 

Zeynep’in dönüşen bir fiziksellikte kendini var edişi, baskı altı-
na alınmaya çalışılan körpe benliği İlyas’a/yetkeye karşı bir dirençle 
biçimlenir. Odasından çıkar; banyoyu, mutfağı fetheder. Yiyerek, 
serpilerek, önü alınmaz bir gelişim sürecine girer. Buna engel olmak 
isteyen İlyas, gece yarıları hırsla uyanıp dolaptaki yiyecekleri bitir-
mek, Zeynep’in daha fazla yemesini engellemek ister. Fakat iki lok-
madan sonra tıkanır ve karın ağrısıyla yatağa döner. Hâliyle, İlyas’ın 
sağlık durumu daha kötüye doğru seyreder. Bu kurguda, yemekler, 
karakterlerin öznelliğinin veya benlik algısının ve öznellikle sıkı 
sıkıya bağlı olan kendini var etme/cisimleştirme tecrübesinin mer-
kezinde yer alır. (Lupton 1996, s.1-2) Zeynep’in veya İlyas’ın kendi 
bedenlerinde ve kendi bedenleriyle yaşadıkları imkânların odağına 
yerleşir ve anlatıdaki esas devinimi oluşturur. Hem İlyas hem de 
Zeynep için yemek yemek veya yememek çok boyutlu değişimlerin 
nedeni haline gelir. Zeynep’in her gün törensel bir biçimde gerçek-
leştirdiği yemek yapma ve yeme edimleri, günler geçtikçe İlyas’ı daha 
fazla huzursuz eder. İlyas, Zeynep’in aşırı gösterişle pişirdiği türlü 
türlü yemeklere “uygunsuz biri” olduğunu ve o leziz yemeklerden 
yediği an zehirleneceğini düşünmeye başlar. Bu yüzden, eskisi gibi 
yemek yiyemez. Önce yüzü çöker, elmacık kemikleri tenini yırtarca-
sına ortaya çıkar, karnı çöker, boyun derisi daha da kırışır, bacakları 
sıskalaşır. Öykünün iki karakteri birbirine tezat oluş hâlleri içinde 
dönüşür. Zeynep’in yaptığı enfes yemekler, onun kendi mevcudiye-
tini somutlaştıran bir edimsellik hâlini alır. Buna zıt bir düzlemde, 
yemeklerden uzaklaşan İlyas ise ruhen ezilmiş, fiziken tükenmiş bir 
öznelliğe doğru geçiş yaşar. Bedensel olarak güçlü veya zayıf olmak, 
muktedir veya âciz olmak, hâkim veya mahkûm olmak, fail veya me-
ful olmak, tüm bu sınırların birleştiği odak yeme ediminde kilitlenir.
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Bu duruma daha fazla izleyici kalamayan İlyas, Zeynep’ten kur-
tulmak için onu ablasının evine yollar. İlyas’ın bulabildiği tek çare 
onu evden göndermek ve evde yalnız başına ölmeyi beklemektir. Fa-
kat öykü, İlyas’ın tasarladığı şekilde ilerlemez. 20 günlük ayrılıktan 
sonra Zeynep eve döner. İlyas elden ayaktan düşmüştür, sağlığı daha 
vahim durumdadır. Zeynep’in eve dönüşüyle, öznellikleri birbiriyle 
tamamen değişen iki karakterin anlatısı başlar. Öykünün başında, 
safi bir muktedir olarak betimlenen İlyas gün geçtikçe bedensel ve 
ruhsal sağlığını kaybetmiştir ve düşkün Zeynep’in merhametine ve 
şefkatine muhtaç bir hâle gelmiştir:

Çorba kabını açtı, mis gibi tavuk suyu kokusu, karabiberi fazla. İlyas’ın 
önüne diz çöküp kaşığı ağzına götürdü. İlyas dudaklarını bitiştirdi, is-
temem diyemedi. Zeynep ne kadar sevecen görünse de gözünün için-
de buz kırığı tuhaf bir parlama vardı, dudağındaki gülücükle uyuşma-
yan donuk bir şey. İlyas ağladı ağlayacak, burun delikleri titredi, alnı 
kızardı, çenesi kasıldı. Zeynep bir ölüyü diriltmek istercesine, sanki 
o ölünün henüz çürümeye başlamazdan önce çürütmeye başladığı 
bütün iyi duyguları kendi bilişiyle tekrar yaratma hırsıyla kaşığı zorla 
İlyas’ın ağzına soktu, gırtlağına kadar itti. (Doyma Noktası, s.79)

Zeynep’in şefkatini ve yardımlarını, ilk günden itibaren, ka-
baca ve küstahça tavırlarla reddeden İlyas, bedeninin zayıflığına ve 
hastalığın vahametine daha fazla dayanamaz. Zeynep hırsla kaşığı 
İlyas’ın gırtlağına kadar sokar. İlyas, Zeynep’in elinden yemek ye-
meye zorlu bir şekilde razı olmak zorunda kalır. Geçmişin şaşaalı 
günlerinin merhametli kralı, bahşedici İlyas’ın, taşralı fakir bir kadı-
nın şefkatine ve merhametine gereksinim duyan bir hâlde yaşamaya 
başlamasının keskin bir işaretidir bu an. Zeynep’in kaşığı zorlayarak 
ittirdiği anda İlyas’ın direnci çözülür. İlyas’ın mağlup ruhunun ve 
kibrinin kırılışı, aynı zamanda Zeynep’in sessizce kazandığı bir zafe-
re dönüşür. İlk alıntıda geçtiği üzere, eve adım attığı ilk gün yenilen 
akşam yemeğinde, İlyas, lokmaları Zeynep’in boğazına dizercesine 
onu beslemişti. Öykünün sonunda ise, Zeynep’in kaşığı zorla İlyas’ın 
boğazına kadar soktuğu an, İlyas’a kendi elleriyle yemek yedirdiği ve 
iktidarı büsbütün yıktığı an detaylıca aktarılır. İlyas’ın kesin bir mağ-
lubiyete gömüldüğü, gözlerinin yaşardığı bu an, iki karakter arasın-
daki güç savaşımın tamamen tersine döndüğünü gösteren dönüm 
noktası olur. Böyle bir işaretle kapanır öykü. 
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Dönüşümün bir başka hâli, bir kadın, bir adam ve bir meyvenin 
imgesel birleşimini hikâye eden “Şeftali”de görünür. Öykü, kâbus gö-
rüp uyanan bir kadının yataktan kalkmasıyla başlar. Kadının gördü-
ğü kâbusta, karanlık bir denizde giden bir gemide, dizlerinin arasın-
da yaralı geyik gibi inleyen, ağrılı bir sesle yakaran bir adam vardır. 
Kadın, bu kâbustan kendi tokadıyla çırpınarak uyanır. Boynu beline 
dolanmış, dili şişmiş, burnu kurumuş bir halde, güç bela yataktan 
kalkar. Duvara tutuna tutuna iki büklüm yürüyerek mutfağa girer. 
Mutfaktaki onca metal ve plastik eşya arasında gördüğü “kocaman 
tüylü bir şeftali”nin çekimine kapılır. (Doyma Noktası, s.40) Şeftaliyi 
eline alıp ısırır: 

Kadına hükmedilemezdi artık, kendi bedeninden gelen çavlana kapıl-
dı, sessiz derinliklerine sürüklendi böylece. Kadından taşan şeftalinin 
suyu, ağır ağır süzüldü bileklerine. Beli çukurlaştı, omuzları ürperdi, 
mermer kadar beyazladı kalçaları. Başladı meyvenin çekirdeği kadar 
küçülmeye. Yüreği durduğu yeri bırakıp kasıklarına doğru yürümeye 
koyuldu. Sonra yine dişledi şeftaliyi, soluğunu bayatlaştıran açlık, o 
simsiyah açlık, avuçlarını kapatıp dilenmeyi bıraktı.  . . .  Dudakları iyi-
ce kızardı kadının, alnına, yanaklarına ışık düştü. Şeftali kadına, kadın 
şeftaliye işte böyle karıştı. (Doyma Noktası, s.40-41)

Kadın, şeftaliden aldığı ilk ısırıkla beraber artık o eski hâlsiz, 
dermansız, yataktan kalmaya takati olmayan kadın değildir. Bir ısı-
rıkla, bir ısırma anıyla başlar devinim. Hatta bu andan hemen önce, 
şeftaliye dokunur dokunmaz, uykunun gevşekliği, bedenin uyuşuk-
luğu delinir ve kadın parmak uçlarından başlar yeniden hissetmeye. 
Bu ana paydaş olan şeftali de canlanır ve karşılık verir: “Utanmamıştı 
şeftali, öptü kadının ortaparmağının ikinci eklemini.” (Doyma Nok-
tası, s.40) Kadın bu sefer daha koyu bir arzuyla ve arsızca ısırarak ce-
vap verir şeftaliye. Şeftali dile gelir ve kadınla söyleşir. Kadın ve şef-
tali arasındaki bu etkileşimin şiddeti anbean artar. Kadın şeftaliden 
parçalar kopardıkça hem bedensel olarak daha erotik bir imgelemde 
tasvir edilir hem de ruhsal olarak daha cesur ve şehvetli bir hâl alır. 
Aynı zamanda, ısırıklar açlığın ağrısını, bedenin susuzluğunu dindi-
rir. Her parçayla beraber şeftali kadına, kadın şeftaliye karışır. Öykü, 
kadının kâbusta gördüğü adamı, şeftali çekirdeği olarak dudağının 
kenarından düşürmesiyle son bulur. 
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Farklı yorumlara açık olmakla beraber, tüm öykünün, kadı-
nın kâbusta bacaklarının arasında gördüğü adamla olan ilişkisiyle 
biçimlendiği, sembolik ve erotik göndermeler içerdiği söylenebilir. 
Uyku ve uyanıklık arasında belirsiz bir anda başlayan anlatı, bu iki 
hâl arasındaki bulanıklıktan beslenir. Kadının düş görüp görmediği, 
uyanık olup olmadığı belirsiz olduğu gibi karakterler arası sınırlar 
da muğlaktır. Kadının bedeni şeftaliyle, şeftalinin bütünlüğü ka-
dının bedeniyle simgelenir. Şeftali, ateş rengi, sulu ve yumuşak bir 
meyve olarak betimlenirken, kadının vücuduyla birlikte lezzetli bir 
haz nesnesi olarak tahayyül edilir. Kadın şeftaliyi, şeftali kadını im-
ler. İki bedenin kokuları, suları, tatları ve varlıkları birbirine karışır, 
birbirlerinin temsili olur, tekil varlıkları hercümerç edilir. İki farklı 
beden birbirinin yerini doldururken; öykünün sonunda kadın ağ-
zından şeftali çekirdeğini çıkardığında, dudaklarından çekirdek de-
ğil, kâbusta gemide gördüğü adam düşer. Kadın şeftaliyi yiyip bitirir; 
fakat anlatıcı bunu, adamın etinde ne varsa kadına vermesi olarak 
aktarır. Anlatıcının sözleriyle, biten şeftali değil, adamın etinin su-
yudur. Böyle üç boyutlu bir kurguda, şeftali çoklu anlamların ve 
göndermelerin öbeği olarak sembolleşir. 

Özellikle kurmaca eserlerde, yemenin esas önemi biyolojik veya 
fizyolojik değil, semboliktir. (Sceats 2000, s.1) Bu bağlamda, yaratı-
lış mitosunu tekrar ziyaret edersek, Âdem ve Havva’nın yediği yasak 
meyvenin sembolik önemine değinebiliriz. Mitteki “yasak meyve,”  
salt sözlük anlamıyla tanımlanabilecek bir meyve olmanın ötesinde 
çok farklı sembolik anlamlara gebedir. En başta, insanın dizginleye-
mediği benliğini, daha fazlasını isteyen dipsiz arzularını ve aşırılığı-
nı simgeler. Yasaklayan, zorlayan, sınırlayan muktedire karşı âcizin 
başkaldırışının, yetkeye karşı özgür benliğin cisimleştiği bir sembol 
olur. Lezzetli meyve imgesi, sonsuz bilgiyi ve sınırsız bir var oluşu 
vadeder. Dili ustalıkla eğip bükebilen Sema Kaygusuz gibi bir yazar 
için, öykülerde geçen yiyecekleri sadece besin ögesi olarak görmek, 
göndergesel anlamlarını yadsımak, yüzeysel bir yorumlamaya yol 
açacaktır şüphesiz. Bu doğrultuda, “Şeftali”de, kadının uykuları-
nı bölen tensel ve bedensel açlığın, şeftalinin somut bütünlüğünde 
cisimleştiğinin altını çizmek gerek. Düşle gerçeğin sınırında, uyku 
ve uyanıklığın kıyısında, kadın, erkek ve şeftali bedenleri arasındaki 
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geçişkenlik ve kurgusal müphemlik, erotik göndermelerin çağrışım 
ve anlam olanaklarını misliyle katlar. İnsan ve meyve bedenlerinin 
birbirine dönüşen, birbirini temsil eden bir imgelemde kurulmasını 
sağlar. Yeme edimi bu devinimin başladığı eşiği belirginleştirir. Ka-
dının açlığını giderdiği, susuzluğunu dindirdiği şeftali ve uykularını 
bölen erkek figürü arasındaki flu imgelem, birbirine giren, sınırla-
rı iç içe geçen betimlemelerle arzuların hükmettiği çoklu dönüşüm 
hâllerini mümkün kılar.

 Öykünün sonunda, kadın “meyvenin son tadını almak için” 
koca çekirdeği damağına alır. (Doyma Noktası, s.41)  Tam bu anda 
gözlerini kapatır ve kâbusta gördüğü o gemiyi kıyıya yaklaşırken 
tekrar görür. Gemi artık kıyıya yanaşmakta, düşsel yolculuk sona 
ermektedir. Şeftali kadının ağzında iplik iplik çözülür. Öykünün 
son cümleleri şöyle yazılır: “Adam, etinde ne varsa vermiş olmasına 
rağmen, o muhteşem gülümsemesiyle çok ağırdı hâlâ. Bir şeftali ka-
dar daha.” (Doyma Noktası, s.41) Etindeki her şeyi vermiş olmasına 
rağmen adam eksilmediği gibi kadının şehvetinde de azalma olmaz. 
Kadın, adamın bir şeftalilik kadar daha ağır olduğunu düşünür. Şef-
talinin özgül ağırlığı, biricik bütünlüğü, şeftaliyle özdeş bir adamın 
ateşli çağrısına dönüşür. Kadın, bir şeftalilik kadar daha arzular o 
bedeni. Bir şeftaliyi, bir şeftalilik anı kadar daha, bir adamı düşler. 
Öykü bu son cümlelerle birlikte metinsel olarak biterken, aslında, 
kadim bir açlığa yazgılı bedenin bitimsiz arzularını görünür kılar ve 
sona ermez. Daha doğrusu, sona eremez, tam tersine başa döner. Bir 
döngüyü tamamlar, bir diğerini başlatır. 

Doyma Noktası’nın bir başka öyküsü olan “Sülün”de, benzer bir 
şekilde, düşle gerçek arasında dokunan bir kurguda, yenmek için 
avlanan bir kuş bedeniyle harekete geçen devinim öyküyü kuşatır. 
İlk bakışta bir avcı ve bir kuşun öyküsü olarak görülebilecek olan 
“Sülün,” çok farklı çağrışımları ve yorum olanaklarını satır araların-
da gizler. Öyküde, baskın bir annenin boyunduruğu altında ezilmiş 
bir erkek evladın, annesi için avladığı ve yine annesinin yemesi için 
hazırlamaya çalıştığı sülün ve onun sembolleşen bedeni anlatısal-
laşır. Takıntılı bir şekilde annesine yemek hazırlamaya çalışan bu 
karakter ve yemek/kuş arasındaki ilişki, doğumun hemen ardından 
anne ve çocuk/bebek arasında gelişmeye başlayan ilişkiyle ilintilidir. 
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Çünkü, yemeklerin duygusal çağrışımları, besleyen ve büyüten, her 
şeyi veren ya da esirgeyen, aynı zamanda bebeklikten itibaren insan 
hayatında en önemli baskın figür olarak yer eden, anneden etkilenir. 
Anne, çocuğu yiyeceklerle beslediği kadar, sevgi, kırgınlık, cesaret 
veya korkuyla da besler. (Sceats 2000, s.11-12) Öyküde, baskın bir 
anne figürü tarafından korkuyla beslenmiş, bu sebeple sorunlu bir 
karakter olarak gelişmiş, daha doğrusu gelişememiş, çocuk kalmış 
bir yetişkin karakter söz konusudur. Korkularını ve sürekli bastır-
dığı arzularını, yemek yapmak için avladığı kuş bedenine yansıtır. 
Böyle güdük kalmış bir çocuk karakterin kendi varlığının hakikati-
ni tam anlamıyla tecrübe etmesi ancak annesiyle arasında gelişecek 
çift taraflı ilişkiyle gerçekleşebilir. Karakterin kendini bir özne olarak 
kurması, kendi özbilincini oluşturması ancak başka bir özbilinç ta-
rafından tanınmasıyla mümkün olabilir. (Direk 2011, s.37) Çocuk 
her bahar sülün avlamaya çıkar ve avladığı kuşla yemek hazırlayarak 
bir şekilde kendini annesine kanıtlamaya ve onaylanmaya çalışır. Bu 
yolla, güçlü, eril bir avcı olarak kimlik kazanmak, tanınmak ve ta-
mamlanmak ister. 

Bu bağlamda, kendini yetersiz gören erkek karakterin ruhsal-
varoluşsal değişme/gelişme çabası anlatının odağına yerleşir. Öykü, 
çocuğun her bahar olduğu gibi göle sülün avlamaya gitmesinin he-
men ardından başlar. Çocuk sülünü vurur. Sülün son nefesini ver-
meden, hemen onu arabaya atar ve eve doğru yola koyulur. Başı 
gövdesinden tam ayrılmamış olan sülün, arabada acı içinde kıvranır. 
Bu sahnede, avcının ve avın aslında ortak bir acıya hükümlü olduğu 
anlaşılır:

Yol boyunca aynı ses, aynı sızlanma… Gölden kente gelinceye değin, 
kuş ölümcül bir yara almadığından olacak, hem avcı, hem av, gitgide 
şiddetlenen ağrıyı birlikte çekerek, aynı dayanılmaz sızlanışın birer 
parçası oldular. Avcı, kuşu avlamak yerine acı vermek niyetiyle yarala-
mıştı sanki; kendi kanayışını, dünyalar güzeli başka bir canlının narin 
gövdesinde seyretmek için…  (Doyma Noktası, s.81)

Bedensel bütünlüğünü kısmen kaybeden ve acı içinde can çe-
kişen avla, ruhsal bir acının kıskacında kıvranan avcının aynılığı 
okunur. Sülünün usulca sızan kanıyla avcının ağrısı bir olur, akar. 
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Aynı yolda, aynı arabada, aynı kaderi paylaşan iki başlı bir birliktelik 
çizilir. Zamanın yavaş aktığı bu yolculukta, kuşun bedeni ve sızla-
nışı bambaşka dönüşüm hâllerini çağırır. Anlatı ilerledikçe, kuşun 
yaralı bedeni, avcıya annesini hatırlatan görüntülerle birlikte betim-
lenir: “Sülünün kanı iplik inceliğinde sızarken, annesini düşündü, 
avcı. Hayalindeki, rengârenk kuş tüyleri üstünde yarı çıplak, cansız 
bir biçimde uzanan, saman sarısı bir kadındı.” (Doyma Noktası, s.81) 
Kuşun bedeniyle açılan imgelemde, annesinin yarı çıplak ve cansız 
bedeni kuş tüyleri üzerinde yatıyor olarak düşlenir. Kuşun yaralı 
bedeni, gittikçe çocuğun bastırdığı kötücül arzuların dışa vuruldu-
ğu bir imgeye dönüşür. Kuşun sızlanışı, çocuğa “tanıdık bir kadın 
sesi”ni hatırlatacak kadar, kuş ve anne imgeleri iç içe geçer. Sonradan 
anlaşılır ki sülün imgesi ve onun çocuk üzerindeki etkileri, annenin 
mücevherat kutusuna işlenmiş olan bir sülün motifinden kaynakla-
nır. Çocuk, mengeneye sıkışan ruhunu hafifletmek için hırsını, hın-
cını ve bastırdığı tüm duygularını, anneye ait bir nesneye, o nesneye 
işli motifin gerçek bedenine yönlendirmektedir.

Arabayla olan yolculuk biterken çocuğun uzak geçmişine doğ-
ru mekân-zamandan bağımsız bir seyahat başlar. Çocuk eve döner 
dönmez mutfak girer, bir hışımla kuşun tüylerini yolmaya koyulur. 
Bu esnada, sülün bedeni üzerinden çocuğun bir şekilde annesiyle 
hesaplaşmak, anne kontrolü altında baskıyla geçmiş çocukluğundan 
arınmak istediğini okuruz. Hırsla kuşun tüylerini yolar, yoldukça tüy 
gibi hafifleyeceğini, onu uykusuz bırakan kâbuslardan kurtulacağı-
nı ve geceleri sürekli düşlerine giren sülünü alt edeceğini düşünür. 
Ortaya çıkan çıplak kuş bedeninden hem midesi bulandırır hem de 
utanır. Acıyla haz duygularını bir arada hisseder. Ama durmaz, hırs-
la yolmaya devam eder. Kuşu soydukça kanı hızla pıhtılaşan hantal 
bir cesede dönüşür. 

Uzak geçmiş gecelere değin uzanan içsel yolculuk, mutfak ha-
valandırmasının sesiyle bir anda bölünür. Çocuk havada uçuşan, 
yüzüne gözüne bulaşmış, tüm mutfağa dağılmış kuş tüylerini fark 
eder, dehşete kapılır: “Avcı, üstüne yapışan sülün tüylerinden kur-
tulmaya uğraştıkça, büyük bir sürek avında dili dışarı sarkmış kö-
pekler tarafından kovalandığı sanrısıyla sonunda çıldırdı!” (Doyma 
Noktası, s.83) Kuşun tüylerini tüm geçmişinden hınç alırcasına yo-
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larken çocuk kendini kaybetmiş, tüylerin tüm mutfağa yayıldığını 
fark edememiştir. Bu çaresizlik anı, anlatıcının sözcükleriyle avcıyı 
sürek avında peşine köpekler takılmış bir ava dönüştürür. Ve tam bu 
esnada, mutfağa anne girer, çocuğu o tüylü keşmekeşin içinde biçare 
bir halde görür, sürek avı sona erer. Anne, “her şeyin sahibiymiş-
çesine durup baygın bakışlarla” çocuğu ve ortalıkta uçuşan tüyleri 
izler. (Doyma Noktası, s.84) Annenin bu sahneye tanık oluşuyla ço-
cuğun, yıllardır biriken hayal kırıklıklarına bir yenisi daha eklenir. 
Yüzü kızarır, “oyunu kaybetmiş küçük bir oğlan gibi” ağlamaya mey-
leder. Her bahar eline silah alıp avlanmaya çıkan erkeğin tanınma, 
kabul görme arzusu bu anla beraber hiçlenir. Evine, evindeki kadına 
yemek getirip hazırlamak için tutuşan, bunu yaparak onaylanma-
yı arzulayan benlik yok olur. Anne sertçe sağ elini havaya kaldırır, 
duygusuz tavırlarla oğlunun dargın gözlerine aldırmadan emirler 
vermeye başlar. Öykü, çocuğun bir kez daha annesine savunmasız 
olarak yakalandığı, kendini var etme savaşımında bir kez daha mağ-
lup olduğu, özbilincin tanımsız ve tanıksız kaldığı, avcının büsbütün 
bir ava dönüştüğü bu dramatik anla beraber sona erer.  

“Şeftali” ve “Sülün” öykülerinden sezilebileceği üzere, Sema 
Kaygusuz çokça doğal karakterin yer aldığı öyküler yazar. İnsanı 
ekolojik döngünün bir parçası olmaktan çıkaran ve hiyerarşik olarak 
doğaya hâkim kılan insan-merkezli/ben-merkezli yaygın anlayışı 
sorgulayan; insan bedeninin meyvelere, hayvanlara, toprağa, suya 
karıştığı metinler kaleme alır. Yılanlar örneğin, deri değiştiren, her 
yıl yenilenen, dönüşen bir sembol ve önemli karakterlerden biri ola-
rak öne çıkar öykülerde. Hem Ortadan Yarısından’da hem de Esir 
Sözler Kuyusu’nda yer alan “Yılanlar”da, doğuramayan, yumurtaları 
ölü düşen kadınlar hikâye edilir. Doğuramayan kadınlar, “tek şifası 
budur” dendiği için dağlara çıkıp, tepelere varıp yılan yumurtalarını 
ararlar. Gayet masalsı bir üslup ve tasavvurla kurulmuş olan öykü-
de, parçalanmış bir kurguyla kadınların doğurabilmek için yılan yu-
murtalarını içtikleri aktarılır. Yılanlar, yumurtalarının kabuklarının 
kırılışını duyarlar: “Yılanlar kıvrıla, büküle karınsız ağladılar. Kadın-
lara benzediler.” (Ortadan Yarısından, s. 31) Kadınlara benzeyen yı-
lanlarla beraber, yılan yumurtası yutan kadınlar da öykü ilerledikçe 
yılanları anıştıran bir tahayyülle biçimlenir:
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Kadınların karnı büyüdü. Bal, süt aşerdiler. Bala, süte doyamadılar 
çanak çanak. Acıktıkça, bir şey dönenip çıktı boğazlarına. Kadınların 
boğazına kadar tırmanıp açtılar ağızlarını, dayandılar gırtlaklarına. 
Gün geçtikçe sessizleşti kadınlar, gitgide büyüdü karınları.  . . . Ben-
zersiz bir duruşa kaydı gövdeleri. Uzadılar, uzadıkça kısaldı bacakları. 
Yerden yürüdü kadınlar, yerden süründüler sonra. Boy aynaları kuy-
tulara girdi. Kadınların, pul pul parladı yüzleri aynalarda. (Ortadan 
Yarısından, s.31)  

Yılan yumurtası yiyen kadınlar bedensel bir dönüşüm içinde yı-
lanlaşır. Karınları büyür, gövdeleri uzar, bacakları kısalır, sürünürler. 
Dilleri çatallaşır, sözlerini “tıssslayarak” dökerler. (Ortadan Yarısın-
dan, s.31-32) Bahar sonuna doğru, yılan yumurtası içmiş kadınlar, 
zarından sıyrılarak yılanlara dönüşen çıplak bedenleriyle kalakalır. 
Kadınlar ve yılanlar arasında kurulan özdeşlikle beraber, insan ve 
hayvan tahayyülü, dişil arzular ve ortak olunan “analık” kaygıları 
üzerinde birleşir. Saf bir duygudaşlık kadın bedeni ve yılan bedenini 
aynı imgede birleştirir.

Bununla beraber, geleneksel anlatılarda kötücül karakter olarak 
kalıplaşan “yılan” figürünün farklı bir veçhesi çizilmiş olur. Yara-
tılış mitine tekrar dönmek bu noktada yararlı olabilir. Mitte, iblis, 
Adem’le Havva’nın karşısına yılan suretinde çıkar. İnsanın aklını 
çelen, düşüncelerini değiştiren ve onu günaha sürükleyen kötülük, 
yılan bedeninde cisimleşir. Yılan, dinî metinlerden ladinî metinlere 
kadar birçok anlatıda alçak eylemlerin faili, şerrin ve uğursuzluğun 
işareti olarak kullanılmıştır. “Yılanlar” öyküsünde ise yerleşik kötü-
cül “yılan” karakteri ters yüz edilir. Yumurtaları çalınan ve henüz 
görmeden kaybettiği yavrularının geri getirilmesini günlerce bek-
leyen, çaresiz ve masum yılan-analar anlatılır. Diğer tarafta, şifalı 
olduğu rivayet edildiği için yılan yumurtalarını çalan ve bir an bile 
düşünmeden zalimce yumurtaları kırıp içen sinsi, kötücül insanlar 
vardır. Kadın ve yılan yahut insan ve hayvan ikiliğinde, alışılagelmiş 
roller, bilindik vücut formları, yalnız insana ait olduğu düşünülen 
duygular, yerleşik fikirlerin altını oyarcasına yeniden kurgulanır. 
Hem geleneksel insan bedeni algısı çözülür hem de salt insanlara 
ait olduğu insan-merkezli türcü söylemlerce dikte edilen anneliğe, 
hayvanların ve insanların paydaş olduğu bir anlatı ortaya çıkar.
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Doyma Noktası’nın bir diğer öyküsü olan “İnsan Dipleri”nde 
farklı bir doğal bedenin, bir ağaç gövdesinin, bir kadın bedeninin 
öznel deneyimiyle özdeş bir kaderde buluşmasına şahit olunur. Er-
kek arkadaşıyla bir dağ oteline iki gün geçirmek için giden kadın, bu 
kaçamak sırasında, tensel doyuma ulaşan bedeninin ve duygularının 
kararsız akışında ne yapacağını bilemez. Oysa, her şey çok güzel baş-
lamıştır. Kadın, ilk gördüğünde hoş görüntüsünden bir hayli etkilen-
diği adamı şöyle tarif eder: 

Alnına düşen kıvrık perçemler, yanağındaki gamzelerini daha 
da belirginleştiren biçimli favoriler, güldükçe parıldayan tertemiz bir 
ağız, onu daha zeki kılan kesik alın çizgileri, herkesi aşan boyu; alçak 
gönüllü bir eğilmeyle kamburlaşan, ona çok yakışan devetüyü kadife 
ceketinin içinde saklanan atletik bedeni; kadehleri, çakmakları düşü-
recekmişçesine parmağının ucunda tutsa da sonsuz bir güven sunan 
elleri, kusursuz bir diksiyonla konuşması… (Doyma Noktası, 65)

Tasvir edilen erkek bedeni, kadını baştan aşağı etkileyen bir es-
tetiğe sahiptir. Yüz hatlarından ellerini kullanışına, diksiyonundan 
kıyafetlerine kadar baştan çıkarıcı bir erkek imgesi söz konusudur. 
İlk görüşte böyle yoğun duygularla başlayan bu ilişkinin ilk doku-
nuşlarının bir dağ otelinde olmasını tasarlar, kadın. Ağaçlık bir tepe 
manzaralı bir dağ oteline yerleşirler. Şehvet çavlanına kapılan dişil 
ve eril bedenler, anlatıcının sözcükleriyle, açlıktan ölüyormuşçasına 
birbirlerine yapışır; dur durak bilmeden, nefes almadan tüketirler 
birbirlerini. Otel odasında şehvetin düğümü bir anda, bir anlık gö-
rüntüyle çözülür: “Aman Tanrım, bu ayaklarla mı yattım ben!” (Doy-
ma Noktası, s.63) Doyma noktasının aşıldığı, kösnül açlığın söndü-
ğü an, adamın ayaklarının kadının midesini bulandırmaya başladığı 
andır bu. Kadın adamın ayaklarının çirkinliğini, etrafa yaydığı kılla-
rı, boz renkteki kalın derisini, nasırlaşmış parmak uçlarını, gövdenin 
kirini dışarıya taşıran kabarık damarları fark eder. (Doyma Nokta-
sı, s.63) Erkeğin ayaklarından başlayan çirkin huzursuzluk yayılır, 
kadını içine alarak büyür. Bu hissiyat, ayakta tıkanmanın yarattığı 
sindirim sıkışıklığı yahut kuytuda bekleyen gizemin birdenbire çö-
zülüvermesinden kaynaklı doygunluk duygusunun cezasıdır. (Doy-
ma Noktası, s.65) Erkeğin bedeni, kadının onu ilk gördüğünden beri 
fiziksel olarak değişmemiştir ama doymuşluk hissi, kadının zihnin-
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de erkeğin imgesel tasarımını bitimsiz bir şekilde çirkinleştirmeye 
başlamıştır. 

Kadın, bir gün daha devam edecek olan bu kaçamağı sonlan-
dırmak, içinde tuttuğu buz kesen duyguları adama açıklamak yahut 
hiçbir şey olmamış gibi her şeye devam etmek arasındaki boşlukta 
salınır. Bundan habersiz olan adamsa kadını kendisine daha fazla 
bağlamanın ve kendisini onun için sonsuz ve eşsiz kılmanın dayanıl-
maz arzusuyla bir şeyler yapmak, ona unutulmaz bir hediye vermek 
ister. (Doyma Noktası, s.67) Dışarı çıktıklarında adam, genç bir çam 
ağacı görür. Cebinden çıkardığı çelik çakıyla çam ağacının kabuğu-
nu soymaya başlar:

Kabuğun altından gelen altın rengi, reçine kokulu bir sıvı, öbür 
elinde tuttuğu matara bardağının içine damla damla sızarken, kadın 
ve ağaç, ağaç ve kadın arasında titrek bir çığlık koptu. Ne kadın, ne 
ağaç adama karşı direnebiliyordu. Adam, dudaklarını yalayarak, bir 
insan derisini nasıl yüzüyorsa aynı öyle ince ince ağacı soyuyor, çam-
dan dökülen kanın bir damlasını ziyan etmeden, gözlerini çakıdan 
ayırmaksızın dikkatle işine devam ediyordu. Ağacın taze gövdesini 
kanırtarak derin yarıklar açan adam, o günden sonra o fidanın içine 
böceklerin dalacağını, rüzgârın tokadından kendini koruyamayaca-
ğını ve kendini onaramayacak kadar yara aldığını, genç yaşta ölüp 
bundan böyle dallı budaklı bir iskelet gibi kalacağını bile bile yapı-
yordu bunu. Kadını için… (Doyma Noktası, s.68)

Adam çam ağacının kabuğunu kaldırdıkça kadın ve ağaç ara-
sında, ortak bir acıdan beslenen bir benzeşim kurulur. Kadın ağacın, 
ağaç kadının sessiz çığlığını duyumsar. Kadına odaklanmış anlatıcı, 
bedensel ve zihinsel olarak ağaca nüfuz eder, onun bedeniyle düşü-
nür, acısıyla konuşur, doğaya karışır. (Legler, 1998, s.71-87) Ağacın 
dilini anlar, sesini duyar. Kadın ve ağaç, aynı yazgıya mahkûm iki 
ayrı beden, sessizce çınlayan acıyla bir olur. Başka bir tür varlığın bi-
linciyle özdeşleşen, imkânsız bir alandan gelen sese karışır, kadının 
sesi. Adam, ağacın bir süre sonra kuruyup döküleceğini, sararıp so-
lacağını bile bile yapar bunu. Kadını için, kendini diğer erkeklerden 
farklı ve üstün kılacak bir hediye sunmak için, duygusuzca ağacın 
derisini soyar. Kanayan çam ağacı, bardağı yarıya kadar doldurur. 
Adam, bir yudum içer, sadece bir yudum. Ardından bardağı kadına 
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uzatır ama eli havada, eylemi yarıda kalır. O yudum, kadın için bar-
dağı taşıran son damla olur. 

Bir görüntüyle, erkek bedeninin şekilsiz bir parçasıyla geri çe-
kilen tensel arzuların yerini dolduran tiksinti, bir yudumla dayanıla-
bilir sınırları aşar. Kadının öfkesini dizginleyen, tiksintisini gizleyen 
setler yıkılır. Kendini unutulmaz kılmak için gencecik bir çamın be-
denini deşen insan-merkezli duyarsızlık, Descartes’ın ruh ve beden 
ayrımını temellendiren felsefi düşüncelerinden bugüne, Batı düşün-
cesine yerleşmiş olan doğa-kültür karşıtlığı yahut doğa-insan toplu-
luğu arasındaki derin ayrımdan temellenir. (Oppermann 2006, s.75-
80) Doğayı mülk olarak gören ve kendini onun hâkimi/sahibi sanan 
adam, ağacın özsuyunu, onu öldürdüğünün farkında olduğu halde, 
hediyelik bir nesne/şey olarak kadına sunmak ister. Anlatıda, gayet 
bilinçli bir seçimle, anonim bir kimlikle sadece “adam”  olarak tem-
sil edilen ve düalist fikre yaslanan bu bilinç, insan bedenini ekosis-
temden kopardığı gibi diğer canlılardan daha üstün bir mekanizma 
olarak görür. Bu doğrultuda, simgesel ve fiziksel olarak, yerküreye 
paydaş olan ağaç, meyve, kuş, toprak gibi insan dışındaki tüm doğal 
formları ötekileştirir ve sömürgeci bir anlayışla çıkarları için kullan-
maya çalışır. (Feder 2014, s.1; Oppermann 2006, s.75-80) Kendini 
unutulmaz kılacak bir armağan bulmaya çalışan adamın, çam ağa-
cına gaddarca kıyması ağaç bedeni üzerinden tabiatın mülkleştiril-
mesinin ve ötekileştirilmesinin trajik bir örneği olur. Aynı zamanda, 
yukarıdaki alıntının son sözcüklerinde geçtiği üzere, adam “kadını 
için,” yani kendine ait olduğunu, sahibi olduğunu düşündüğü bir 
başka beden için bunu yapmak ister. Bir kadın bedeni ve bir ağaç be-
deni aynı kaderde, aynı eril zulmün ortak deyiminde buluşur. Kadın 
ağaca, ağaç kadına dönüşür. Birbirlerini duyumsayan, birbirlerinin 
iç sesini işiten, duygudaş bedenler, kadını ve tabiatı şeyleştiren eril 
aklın tahakkümde ezilenler olarak metne yansır. Canlı canlı derisi 
soyulan çamın çığlığını duyumsayan, otelden çıktıkları andan itiba-
ren adamın çirkin ayaklarının altında ölen otların sesini işiten “ka-
dın” da anlatıcı tarafından bilinçli bir şekilde herhangi isimle çağrıl-
maz. Duyarsız ve zalim erkek karakter karşısında, kimliksiz, isimsiz 
ince bir anlayışa, duyarlı bir farkındalığa sahip “kadın” temsil edilir. 
Bu temsil, ağaçla, doğayla ve tüm ötekileştirilmişlerle aynı histe, aynı 
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dilde, aynı bedende bütünleşir. Ve maalesef aynı zulmün nesnesi ola-
rak aynı kaderi paylaşır. 

Kurgusal devinimin yoğun bir şekilde belirleyici olduğu öy-
külerden bir diğeri ise Doyma Noktası’nda yer alan “Yaprak ve Tüy 
Zamanları”dır. Bu öykü, bir ardıç tohumunun belleğinin sözcüklere 
dökülmesiyle oluşur ve okuyucuyu yabanıl yaşamda geçen bir serü-
vene davet eder. Öykü boyunca ardıç tohumunun ardıç kuşu tara-
fından öğütülmüş anılarını ve ekolojik döngüsellikte ardıç ağacına 
tahavvül edişini okuruz.2 Ardıç tohumu, bir gün sırtından iteleyen 
rüzgârlarla dalından düşer ve yağmur damlalarıyla bir kayanın oyu-
ğuna sürüklenir. Oyukta günler günleri kovalarken, tohumun binbir 
türlü dönüşüm imkânı sözcüklere dökülür:

Benim gibi bir ardıç tohumunun kısacık yaşamında yapabile-
ceği en iyi şey, dönüşümün kendisi olmaktı. Ne yazık ki sen gelene 
değin bunu anlayamamıştım. Aslında yüzlerce olasılığım vardı. Ağrı 
kesici bir ilacın kimyasına karışabilirdim örneğin. Ya da nefis bir sos 
olurdu benden. Avcıyla arandaki tutkulu korkuya karışabilirdim. Se-
nin ateşe düşen etini lezzetlendirebilir, yanık göğsünün üstünde tü-
ten bir ölüm duası olabilirdim. Belki de bir içki kadehine düşen bir-
kaç damlaydım şimdi. Yıldızları sayan sarhoşun gözüydüm. Benim 
kokuma karışan esrik bir anının görüntüsü olarak da kalabilirdim. 
Kim bilir, bir kadın, damağındaki keskin tadımla bakacaktı âşığına. 
Ağzından çıkan her sözcüğü benim ruhuma bulayıp yemin edecekti 
aşkı için. Emin ol bu hallerden hangisi olsaydım yine de memnun 
kalırdım yaşamımdan. (Doyma Noktası, s.49)

Tenha bir kovukta akıbetinin belirsizliğiyle bekleyen tohumun 
hâl değişimine uğrayabileceği görüntülerden bazıları serilmiştir. 
Doğanın onca devinimi arasında bir yaprakla bile göz göze gelme-
miş olan ardıç tohumu “yaprağı, dalı, havayı, dağı küçültüp”  içine, 
kabuğunun altındaki “öz”üne saklamıştır. (Doyma Noktası, s.50) 
Tohumun yazgısının değiştiği an, ardıç kuşuyla karşılaştığı andır. 

2 Ardıç tohumunun durumunu ifade etmek için kullanmayı tercih ettiğim Arapça kökenli 
“tahavvül” sözcüğü sözlüksel olarak Türkçe kökenli “dönüşüm” sözcüğüne denktir. “Ta-
havvül,” etimolojik olarak “hâl” sözcüğünden türetilmiştir ve maddenin fiziksel olarak hâl 
değişimini anlam olanakları içinde barındırır. Bu nedenle ardıç tohumunun ardıç ağacına 
uzanan hikâyesini anlatmak için önemlidir.
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Tohumun belleğinde bir laytmotif olarak beliren “Güzel gözlüm… 
Geldiğinde ne kadar aç, nasıl da yalnızdın.” cümlesiyle tekrar tek-
rar anımsanır bu an. (Doyma Noktası, s.49) Aç ardıç kuşu, tohumu 
aniden sarsarak havalandırıp kursağına atar. Böylece, ardıç tohumu-
nun, ardıç kuşunun bedenindeki yolculuğu başlar. Kırılır, parçalanır, 
öğütülür, sindirilir:

Artık kokum yoktu. Onu çalıp kendi dokularının içine süzmüş-
tün. Bundan böyle sen de bir avdın artık. Benimle aranda kurduğun 
en tehlikeli bağ, güzelliğini benim gizli tadıma batırmak oldu. Yanlış 
anlatıyorum biliyorum, ama inancın o koyu körlüğüyle diyorum ki, 
o günden sonra sen bir ardıç tohumuydun. (Doyma Noktası, s.52)3

Ardıç tohumu özünü, ardıç kuşunun etine bırakır. Tohumun 
varlığı kuşun bedeniyle hâl değiştirir. Kuş, tohumun biçim değiştir-
miş bir tezahürü; tohum ise kuşun bir parçasıdır. Kuş, tohumu iyi-
ce sindirdikten sonra artakalan birkaç öz pırıltısını, veya tohumun 
gözüyle “bir elmas kadar değerli tokluk, doygunluk” olan artığı, 
vadinin en kırmızı yerine bırakır. (Doyma Noktası, s.52) Toprak en 
gizli yerinde tohumu saklar ve tohum toprağın vücuduna yavaş ya-
vaş yayılır, kök salar. Ardından, vadinin en güzel ardıç ağacı olarak 
uzar ve dallarına konan ardıç kuşunun görkemli koruyucusu olarak 
yaşamına devam eder. 

Öykünün devinimi tüm doğayı ve doğal yaşam formlarını ho-
listik/bütüncül bir bilinçle kavrar. Ormanın derinliklerindeki doğal 
bütünlüğün kısa ve etkileyici bir kesitini sunar. İlk okuyuşta göze 
çarpan ekolojik dönüşümün veya bir bedenden başka bir bedene ta-
havvül edişin arka planında, öznelliği değişen karakterler saklıdır. 
Bir oyukta tek başına, çaresizce bekleyen tohumu avlayan, onu yi-
yerek binbir türlü oluş ihtimalini mümkün kılan kuş, avcıdır. Fakat 
tohumun bedensel bütünlüğü kuşun bedenine, kokusu kuşun etine 
karıştığında -yukarıdaki alıntıda vurgulandığı üzere- kuş da bir av 
olur. Kuşun öğüttüğü ve tokluk olarak toprağa bıraktığı tohum özle-
ri, bir ağaç olarak kök salıp vücut bulduğunda; artık ağaç, aynı özü 
paylaştığı kuşun evi ve koruyucusudur. Aç bir kuşun yeme edimiyle 
harekete geçen döngü, daha önceki öykülerde olduğu gibi, av ve avcı, 

3 Alıntıdaki vurgu bana aittir. (Ö.K)
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güçlü ve güçsüz, hayat ve dirim arasındaki sınırları belirsizleştirerek 
yeni bedenler ve yeni yaşama biçimlerini var eder.

Son olarak, öykülerdeki kurgusal ve zamansal dönüşüme de-
ğinmek gerektiğini düşünüyorum. Sema Kaygusuz, bu çalışmada 
daha önce anılan bazı öykülerde -ve burada değinilememiş birçok 
öyküsünde- benzer anlatıcılar ve kurgusal özelliklerden yararlanır. 
Olay örgüsü ve zaman birçok öyküde döngüsel/dairesel bir hareket 
izler. Olaylar, her şeyin en başından başlamaz. Sona yakın bir andan, 
bazen ortadan başlar ve zamansal olarak geri dönüşler yapılır. Geri 
dönüşlerle kurguda bilinmeyenler, merak edilen noktalar aydınlatı-
lır. Böylece, ortadan başlayan bir andan yapılan geri dönüşlerle parça 
parça, adım adım öykü şimdisine geri dönülür. Bu yazınsal teknik 
adını, Romalı ünlü şair Horatius’un yazdığı Ars Poetica adlı eleştiri 
kitabında geçen “in medias res” sözcüklerinden alır. In medias res, 
Türkçeye “bir şeylerin ortasında” olarak çevrilebilir. Horatius, ideal 
epik şairi tanımlarken bu sözcükleri kullanır. Horatius’un şiir anla-
yışına göre, ideal anlatıcı/şair olaylara ortadan başlayarak, muhata-
bını bir anda olayın tam ortasına atar ve bilinmezlik içinde sorularla 
baş başa bırakır. Anlatı ilerledikçe yaptığı geri dönüşlerle anlatının 
başını ve sonunu, ortasına uygun bir kurguyla örer. (Horace 1942, 
s.462-463) Bu yöntem, Antik Yunan metinlerinden günümüzde ya-
zılan modern metinlere kadar birçok eserin kurgusunu biçimlen-
dirmiştir. Homeros’un İlyada’sı örneğin, “Söyle, tanrıça, Peleusoğlu 
Akhilleus’un öfkesini söyle.” cümlesiyle başlar. (Homeros, 2008, s.75) 
Muhatap, ne tanrıçanın kim olduğunu bilir ne de bu cümleyi kimin 
kurduğunu. Daha da önemlisi, ortada cevaplanması gereken başka 
bir soru vardır: Akhilleus neden öfkelidir? Anlatıcı olay örgüsünde 
geçmişe dönüşler yaparak bu sorulara cevaplar verir. Troya Savaşı’nı, 
Akhilleus’un Akha ordularının Başkomutanı Agamemnon’a karşı 
öfkesini anlatır. Ortadan başladığı öyküyü başı ve sonu olan bir bü-
tünlüğe, kurgusal bir düzleme oturtur. 

Sema Kaygusuz öykülerinde bu yazınsal teknik, devinim için-
de dalgalanan, dairesel hareketlerle yenilenen içerik ve karakterlerle 
uyumlu bir şekilde kullanılır. Çalışmada incelenen öyküler arasın-
da yer alan “Çalıntı Yürekler”e bu açıdan tekrar göz atılabilir. Öykü, 
“Kaburga! Altmış yılı aşan saygın bir ömrün yazgısı, kirli çarşaflara 
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terk edilmiş bir kaburga olmaktı demek.” cümlesiyle başlar. (Doy-
ma Noktası, s.69) Bu cümleyle beraber, zihinde şu sorular belirir: 
Neden öykünün ilk sözcüğü kaburgadır? Kaburga olarak betim-
lenen kimdir? Altmış yıllık saygın bir hayattan sonra nasıl olur da 
kaburgaya dönüşür insan? Okuyucu, tüm bu sorularla metne giriş 
yapar. Ardından, yaşamakla ölmek arasında mekik dokuyan kaygılı 
düşüncelerin aktarılmasıyla devam eder öykü. İlk paragrafın sonun-
da anlatıcı “Zeynep bu halini görmesin yeter…” cümlesiyle odağın-
daki karakterin temel kaygısını dillendirir. Okuyucu için Zeynep’in 
kim olduğu ya da heterodiyejetik anlatıcının odağındaki karakterin 
kim olduğu muammadır bu noktada. İkinci paragrafta anlatıcının 
“İlyas”a odaklandığı anlaşılır, dile getirilen düşünceler İlyas’ın zih-
ninden geçenlerdir. Aynı paragrafın ortasında, kurgusal gerilim 
artar ve İlyas’ın korktuğu başına gelir. 20 gündür evde olmayan 
Zeynep sokağın başında görülür, eve dönüyordur. Her şeyi bilen ve 
olayların tamamen farkında olan anlatıcı, öykünün seriminde “İlyas 
neden Zeynep’ten korkuyor?”, “Neden çürümüş bir bedenle tasvir 
ediliyor?”, “Zeynep kim?”, “ İlyas niye Zeynep’in kendisini o şekilde 
görmesi yerine ölmeyi tercih ediyor?” gibi büyük soru işaretlerini 
okuyucunun zihnine yerleştirir. Ardından, anlatıcı, öykü şimdisin-
den 1 yıl geçmişe döner. 1 yıl geçmişten başlayan anlatı, yavaş yavaş 
ilerleyen bir hareketle, öykünün şimdisine doğru seyreder. Bu esna-
da, okuyucunun zihnindeki sorular cevaplanırken olay örgüsünün 
karanlık yerleri ve bilinmezleri su yüzüne çıkar. Metnin son parag-
rafından hemen önce, öykünün şimdisine geri dönülür. Sokağın ba-
şında görülen Zeynep’in eve dönüşü kaldığı yerden betimlenmeye 
devam eder. Zamansal olarak öykünün şimdisinden 1 yıl geçmişe 
atılan çıpa, tam bir dairesel hareketle tekrar öykü şimdisine döner. 

Aynı kurgusal ve zamansal yapının izleri, “Yaprak ve Tüy Za-
manları” öyküsüne de yakından bakılınca görülebilir. Öykü, “Gü-
zel gözlüm… Geldiğinde ne kadar aç, nasıl da yalnızdın.” (Doyma 
Noktası, s.49) cümlesiyle başlar. Kimin/neyin güzel gözlü olduğu, 
bunun kim/ne tarafından söylendiği ya da anlatıcının odağında 
kimin/neyin olduğu müphemdir. Anlatıcı yine benzer bir şekilde 
okuyucuyu meraklandırır, kurgusal düğümü sıkıca atar. Daha sonra 
anlaşılacaktır ki öykü şimdisinde anlatıcının odağında ardıç ağacı 
vardır. Anlatıcı öykü şimdisinden belirsiz bir zaman dilimi kadar 
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geçmişe gider ve ardıç tohumunun ekolojik deneyimini, tohumun 
ağaca tahavvül edişini anlatır. Olaylar yavaş ve aşamalı bir şekilde 
ilerler. Olay örgüsünün düğümleri bir bir çözülür ve metnin sonun-
da öykünün şimdisine geri dönülür. In medias res’in biçimlendirdiği 
anlatılarda, söylem dizilişi önem kazanır. Yani anlatıcının, neyi, ne 
zaman ve metnin kompozisyonu içinde nerede kullanacağı kritiktir. 
Binbir türlü oluşsal değişim öyküsünü içeren Sema Kaygusuz me-
tinlerinde bu teknik, dönüşümün tedricî safhalarının etkilerinin ve 
dönüşüm hâllerinin daha belirgin bir şekilde anlatıya yansımasını 
sağlar. Bir yazarlık edimi olarak, başlangıçtan sona doğru ilerleyen 
klasik bir anlatı biçiminden uzak, devrik bir kurguda, içinde bilin-
mezler taşıyan bir yerden başlayan metinler, geçmiş ve şimdi, eski 
ve yeni, önce ve sonra arasındaki değişim çizgisinin öne çıkmasında 
işlevsel kılınır. Dönüşümün evrelerinin belirgin bir zeminde ortaya 
çıkmasını, keskin bir zıtlıkta vurgulanmasını sağladığı gibi içerikle 
biçimin uyum içinde kurgulanmasına yardımcı olur.

Doyma Noktası’nda anlatısal örüntü oluşturan açlık ve tokluk 
izlekleri etrafında kurgulanan öyküler, yalnızca izleksel çerçevenin 
anlam olanaklarıyla sınırlı kalmaz, insanın yaratılıştan beri peşini 
bırakmayan namütenahi arzularını ve ben-merkezci doyumsuzluk 
hâllerini tenkit eder. Deleuze ve Guattari’nin arzu politikasını irdele-
yen Goodchild, arzunun bütünlüğüne ancak düşünce, duygu, beden 
ve ontoloji katmanları birbirleriyle etkileşime girdiğinde ulaşılabile-
ceğini söyler. (Goodchild, 2005, s.31) Tam da bu doğrultuda, Sema 
Kaygusuz’un öykülerinde, farklı bağlamlarda, bambaşka karakterle-
rin -yalnızca insanın değil tüm canlı ve cansız varlıkların- açlıkla 
olagelen kadim sınav karşısındaki düşünsel, duygusal, ruhsal, be-
densel ve varoluşsal geriliminin etkilerine şahit olunur ve okur kendi 
ihtiraslarıyla yüzleşmeye davet edilir.

Bir ayağı toprağa değen, gövdesi doğayla bütünleşen öyküler aç-
lığın/doyumun çeşitli hâllerini farklı bağlamlarda sunarken, öyküle-
rin ekolojik çeşitliliği birçok doğal karakteri ve yaşam formunu içe-
rir. Böyle bir kurgu, insanı doğanın üstünde gören yerleşik söylemi, 
modern bireyin ötekileştirdiği/yabancılaştırdığı yaşam formlarını 
yeniden yazınsal gündeme taşırken küresel bir ekosistemi paylaşan 
biyotik bir topluluk tahayyülünü imkânlı kılar.
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“Hayat biraz da tok bir karındır,” der Birhan Keskin. (Keskin, 
2016, s.19) Tüm canlılar, hayatta kalabilmek için yemeye, bir şeyler 
tüketmeye zaruri bir gereksinim duyar. Bu zorunlu gereksinim, özü 
itibariyle bitimsizdir ve kısa zaman dilimleriyle doğal bir akış için-
de yenilenir. Açlığın ve doyumun kaderinde ardı sıra birbirini takip 
etmek, birbirine dönüşmek ve birbirini dönüştürmek yazılıdır. Sema 
Kaygusuz, açlık ve tokluk ikiliğinin biricik hareketini oluşturan dö-
nüşümü, öykülerine bedensel, ruhsal ve yazınsal cihetleri merkeze 
alacak şekilde yayar. Yemekler bu dönüşümde, “doyma noktası”nın 
ya da başka bir ifadeyle “dönüm noktası”nın bir göstereni, doyum-
suz dürtülerin ve duyguların yönlendirildiği bir sembol olarak an-
latısallaşır. Dönüm noktası, hem yeni bir bilincin hem de yeni bir 
var oluşun kıyısına komşu bir başlangıç noktasına taşır karakterleri. 
Daha doğrusu tüm ortaklarıyla yaşamın içine yerleştirir. Açlık veya 
doyumun işaret ettiği bu eşiğin ardında, ölüm ve dirim, kudret ve 
zafiyet, av ve avcı, muktedir ve âciz, insan ve doğa tüm boyutlarıyla 
devingen bir kurguda birbiriyle bütünleşerek, tüm bu ikilikleri oluş-
turan fikirlerin temellerini sorgulanır hâle getirir. 
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Sema Kaygusuz’un “Engereğin Oğlu” 
Hikâyesinin Psikanalitik Çözümlemesi
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Öz
Bu makale, Sema Kaygusuz’un 2000 yılında yayımlanan Sandık Lekesi kitabın-
daki “Engereğin Oğlu” öyküsünü, Sigmund Freud’un psikanalitik teorisinin te-
mel taşlarından olan “Oidipus karmaşası” kavramına dayanarak çözümlemeyi 
amaçlıyor. İsmini Oidipus miti ve Yunan tragedyasının en belirgin örneklerin-
den sayılabilecek Sophokles’in Kral Oidipus metninden alan bu teoriye göre, 
erkek çocuk ve baba arasında mitolojik çağlardan beri süregelen çekişmenin 
temelinde, erkek çocuğun dünyaya geldiği andan itibaren annesiyle kurduğu 
cinsel bağ vardır; ancak anne ile oğulun bu ilişkisine engel olarak arada bir baba 
figürü durur.  Çocuk böylelikle, aynı zamanda hayranlık da duyduğu babasını 
rakip gördüğü için, ona karşı içsel bir nefret beslemeye başlar. Bu “çift değer-
lilik” babanın ortadan kaldırılma isteği ve girişimine kadar varsa da, anneye 
karşı hissedilenlerin ve baba nefretinin yine baba tarafından cezalandırılma 
ihtimali, çocuğun farklı savunma mekanizmaları geliştirmesine neden olur. Sa-
vunma çeşitlerinin en çok kullanılanlarından biri ise, babayla özdeşleşmedir. 
Kaygusuz’un öyküsünde, beş yaşındaki Âzem’in, yanına ve önündeki yoğurda 
yaklaşan bir engerek yılanını onunla oyun oynamak isterken boğarak öldürmesi 
anlatılır. Oidipus karmaşası teorisi bu anlamda, öykü karakterlerinin kimlik ve 
davranışlarını çözümlemede önemli bir işlev edinir. Sema Kaygusuz’un çeşitli 
metafor ve metonimilerle ördüğü kısa anlatısına, bu teori çerçevesi içinden ba-
kılırsa nitelikli ve olası bir okumanın kapısı aralanabilir.

Anahtar Kelimeler: Oidipus karmaşası, çift değerlilik, özdeşleşim, metafor, me-
tonimi.

* İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Okutman, 
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A Psychoanalytical Analysis of Sema 
Kaygusuz’s Story “Engereğin Oğlu”

Abstract
This study aims to analyze Sema Kaygusuz’s story “Engereğin Oğlu”, published 
in her book Sandık Lekesi in 2000, based on the notion of “Oedipus complex” 
that is the keystone of Sigmund Freud’s psychoanalytic theory. Freud’s theory is 
named after the Oedipus myth and Sophocles’ tragedy Oedipus the King which 
is one of the most important texts of Greek mythology. According to this theory, 
the underlying reason why the father and son have been in conflict with each ot-
her since mythological times is that the son develops a sexual relationship with 
his mother from the moment he is born. However, there stands a father figure 
between the mother and son, as an obstacle to this relationship. As the son sees 
the father as an opponent; he, therefore, starts to feel hatred against his father, 
whom he also admires at the same time.  Even though this “ambivalence” turns 
into the desire to or attempt to eliminate the father figure, the idea that the fee-
lings for the mother and hatred against the father are still likely to be punished 
by the father, causes the child to develop various defense mechanisms. One of 
the most used defense mechanisms is identification with the father. Throughout 
“Engereğin Oğlu”, Kaygusuz tells the story of Azem, a five-year-old boy who 
accidentally strangles a venomous snake while he was playing with it. In this 
sense, the theory of Oedipus complex has an important function to analyze the 
identity and behaviour of the personae in the story. Interwoven with metaphors 
and metonyms, Sema Kaygusuz’s short story can be analyzed in this framework 
and thereby provide a possible and competent reading. 

Keywords: Oedipus complex, ambivalence, identification, metaphor, metonymy. 

Bu çalışmada, Sema Kaygusuz’un 2004’te yayımlanan Sandık 
Lekesi kitabındaki “Engereğin Oğlu” öyküsü çözümlenecektir. Öy-
küde, beş yaşındaki Âzem’in, yanına ve önündeki yoğurda yaklaşan 
bir engerek yılanını onunla oyun oynamak isterken boğarak öldür-
mesi anlatılır. Baştan sona kadar düşselliğin hâkim olduğu kısa sa-
yılabilecek bu öyküde, düşlerde görülenlere benzer şekilde beliren 
varlıklar ve onların çevresinde gelişen tüm olaylar, açıklama gerek-
tiren birer metafor gibidir. Öykünün bu düşsel yapısı, çalışmanın 
amacını ve yöntemini de belirlemiştir. İncelemede öyküdeki derin 
yapıya ulaşabilmek için Sigmund Freud’un düşleri yorumlamada 
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kullandığı tekniklerden faydalanmak yararlı olacak, anlatıdaki me-
tafor ve metonimileri izlemek-çözümlemek gerekecektir. Bu du-
rumda öyküyü tam anlamıyla kavrayabilmek için birtakım sorulara 
cevap aranabilir. Âzem’in önündeki yoğurda uzanmak isteyen varlık 
neden zehri ve korkutuculuğuyla bilinen yılan olarak seçilmiştir? 
Çocuk onu oyun oynamak isterken niçin boğarak öldürür? Ayrıca 
yılan öldükten sonra annesi Zilver onu neden tıpkı bir insanmışça-
sına hürmet ederek toprağa gömer? Sorular çeşitlendirilebilir ancak 
öyle anlaşılıyor ki öyküyle ilgili sorulabilecek hemen hemen tüm 
soruların içinde olan yılanın varlığını ve kimliğini çözümlemek, öy-
künün bütününün çözümlenmesinde anahtar işleve sahiptir. Çocu-
ğun yılanı öldürmesinin veya annesinin yılana hürmetinin altında, 
yılanın bir metafor olarak aslında başka bir varlığı imlediği gerçeği 
yatıyor olabilir. Öyküde yılanın çocuğun yanına gelirken, ölürken 
veya anne tarafından yerden kaldırılıp toprağa gömülürken verilen 
bazı özelliklerinin de yılanın kimliğini çözümlemede ipucu sağla-
yacak birer parça-bütün ilişkisine işaret ettiği saptanmış, yani me-
tonimik unsurlar olarak kullanıldıkları belirlenmiştir. Öyküyü bu 
belirleme üzerinden daha da anlamlı kılıp makalenin ortaya çıkış 
noktasını oluşturan yılanın kimliği meselesini açıklığa kavuşturmak 
için, Sema Kaygusuz’un öykünün ismine yansıttığı ipucundan hare-
ketle yine Sigmund Freud’un psikanalitik teorisinin önemli bir par-
çası olan Oidipus karmaşası kuramından faydalanılacaktır. Yılanın 
kimliğinin çözülmesiyle birlikte öyküde gelişen diğer olayların da 
birer birer derin anlam katmanlarına ulaşılacaktır. İncelemede ön-
celikle Oidipus karmaşasının ortaya çıkışı, nasıl geliştiği, içeriği ve 
özellikleri konu edilecek; ardından “Engereğin Oğlu” öyküsü bu teo-
ri ışığında, metafor ve metonimileri aydınlatılarak çözümlenecektir.

Baba, Oğul ve Oidipus Karmaşası
İnsanın bireysel özgürlüğü, benliğinin zeminine oturtulmuş 

duvarların yıkılmasıyla mümkün olur. Erkek çocuk, yani oğul için 
çok geniş tuğlalardan bir araya gelmiş bu duvarların en hacimlisi 
ve altından kalkması en güç olanı, kendisi üstünde iktidarın her bi-
çimini uygulama hakkını gören babasıdır. Babası Uranüs’ü hadım 
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ettikten sonra onun yerini alıp aynı akıbete uğramamak için kendi 
çocuklarını yemeye başlayan Kronos’tan, yani mitolojik çağlardan 
itibaren, kazananın günümüze dek sürekli farklılık gösterdiği sonsuz 
bir baba-oğul çekişmesi başlar. Dieter Thomä da (2011): “Öldürdüm 
sizi Peder Bey!” (s.11) cümlesiyle başladığı Babalar - Modern Bir 
Kahramanlık Hikâyesi kitabında, Goethe’nin “İtalya Seyahati”nden 
bir hatırayı aktarır: Bu cümle, Roma Karnavalı’nda herkesin birbi-
rinin mumunu, yani yaşam ışığını söndürmeye çalıştığı bir sokak 
şenliğinde babasının mumunu söndürmeyi başaran bir çocuğun 
ağzından neşeyle çıkar (s.11-12). 1920’li yıllarda yazılmış bir gazete 
haberinin içeriğiyse şöyledir: Neşe içinde tahta oyuncaklarıyla oyna-
yan dört yaşındaki Paul, babası yanına gelip o oyuncaklarla ne yap-
tığını sorduğunda, ona, kendisi için bir mezar yaptığı yanıtını verir. 
“Bu oyun bir hayli yaygın galiba” (Thomä, 2011, s.12).

Toplum, sanatın türü veya dönemler değişse de, baba ile oğu-
lun ilişkisi bir şekilde hep dışa vurulan konu olarak kalmaya devam 
eder. Edebiyat tarihinde de baba-oğul ilişkisinin yansımaları artık 
ezber niteliğinde ve belli başlı yazarlar (Kafka, Camus vb.) üzerinden 
de olsa devamlı anlatılagelmiştir. Ancak, çoğunlukla baskıcı baba-
ların otorite koruma çabası yorumlarıyla ilişkilendirilen baba-oğul 
mücadelesine Sigmund Freud ve psikanalitik teoriyle birlikte, top-
lumsal özellikli bir iktidar kurma çabasından çok, bireyin kendi özü 
ve birtakım çocukluk edimi üzerinden bakılmaya başlandı. Çünkü 
herkesin gözü önünde olan bu çekişme, anne ve babasına saygısı çok 
uzun süredir hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak biçimde kurulmuş 
kişilerin, ebeveynlerinin ölümünü düşlemelerini açıklamada hiçbir 
yararı olmayacaktı (Freud, 2012, s.306). Baba-oğul çekişmesinin te-
melinde Freud’a (2012) göre; erkek çocuğun dört beş yaşlarındayken 
yaşadığı Oidipus karmaşası vardı. İsmini klasik antik çağın Oidipus 
miti ve Sophokles’in Kral Oidipus tragedyasından alan bu teoride er-
kek çocuk, ilk cinsel itkisini annesine yöneltmesi nedeniyle, bu arzu 
nesnesine ulaşması arasındaki en büyük engel olarak babasını görür. 
Aynı zamanda, annesine olan birincil yakınlığından ötürü hayranlık 
da duyduğu babasına karşı içinde biriken nefretle birlikte onu öldür-
mek istemesi, Oidipus karmaşasının temelidir. Carl Gustav Jung’a 
(2013) göre de:
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Müstakbel erkeğin karşılaştığı ilk dişi yaratık annedir ve anne, açıkça 
ya da gizlice, kabaca ya da nazikçe, bilinçli ya da bilinçsiz, oğulun er-
kekliğini ima etmeden duramaz; oğul da annenin dişiliğinin giderek 
farkına varır ya da en azından bilinçsizce, içgüdüsel olarak buna yanıt 
verir (s.25).

Jung’un oğulun anne kompleksine dair bu cümleleri, Oidipus 
karmaşasının zeminini destekler. Erkek çocuğun karşısında baba; 
sevilen ve hayranlık duyulan bir figür olmasının yanında, benliğinin 
üzerinde durduğu gibi bu cinsel birleşmenin arasında da genişçe bir 
duvar ördüğü için, nefret edilen bir rakip olarak da var olur. Bu çift 
değerli tutumla birlikte çocuk, annesine duyduğu cinsel arzu ve ba-
bayı ortadan kaldırma düşüncesi yüzünden babasının kendisini iğdiş 
edeceğini içten içe düşünür ve isteklerini bilinçdışına iter. “Freud’un 
kuramsal sistemi, bir iplik makarasına benzer, ipliği neresinden tutar-
sanız tutunuz, makaranın hepsi açılır. İster istemez ‘Oidipus komplek-
si’, ‘babayla ilişki’, ‘bilinçdışı’, ‘röfulman’ kavramları diye adlandırılan, 
‘iğdiş edilme’ korkusudur” (Mendel, 2000, s.133). Babanın kendisini 
iğdiş edeceği korkusu, çocukta, hayvanlar gibi birtakım başka korku 
nesnelerine kaydırılabilir (Freud, 2014, s.186) veya bu noktada, bir di-
ğer savunma mekanizması devreye girer; Freud (2014), çocuğun hay-
ranlık duyduğu babayla özdeşleştiğini, ancak bu özdeşleşimin de am-
bivalent (çift değerli) yaşandığını öne sürer. Babayla özdeşleşim, artık 
babanın yerini almaktan ziyade, babayı ortadan kaldırmak içindir:

O zaman baba özdeşleşmesi düşmanca bir renk kazanır ve onun an-
nenin hayatındaki yerini alabilmek için babayı ortadan kaldırma di-
leğine dönüşür. O andan başlayarak babayla ilişkiler çift-değerlidir; 
en başından beri varolan çift-değerlilik görünür hale gelmiş gibidir. 
Babaya karşı çift değerli tutum ve anneye karşı sevgi dolu nesne iliş-
kisi, oğlan çocuğu için basit, olumlu Oidipus kompleksinin içeriğini 
oluşturur (s.92).

Edebiyat tarihindeki üç başyapıtı bu anlamda aynı konuyu, 
anababa kıyımını ele almaları bakımından tek bir yolda görür Freud 
(1999): Sophokles’in Kral Oidipus’unu, Shakespeare’in Hamlet’ini ve 
Dostoyevski’nin Karamazov Kardeşler’ini. “Dahası,” der, “her üçün-
de de eylemin güdüsü yani bir kadın için cinsel rekabet açık olarak 
uzanmaktadır.” (s.430).
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“Engereğin Oğlu”nun Oidipus Karmaşası
Sema Kaygusuz’un Sandık Lekesi (2004) kitabındaki “Engereğin 

Oğlu” öyküsü de, çeşitli metaforik ve metonimik öğelerle baba-oğul 
çekişmesini ve anababa kıyımını konu edinir. Bir köyün en sessiz 
evinin hem dışarıdan görünüşünün ve içindeki çeşitli detayların, 
hem de farklı duyulara hitap eden özelliklerinin ayrıntılı betimleme-
siyle başlar hikâye. Köyün en sessiz olduğu kadar en mutlu ve uğurlu 
bu evinde, sağına soluna yastıklar döşenerek tahta sedire oturtulmuş 
hâliyle “sanki annesinin kucağında duran” (s.27) ve önündeki mis 
kokulu bir tas yoğurtla oynayan beş yaşındaki Âzem; mutfakta erik 
kurusu kaynatıp her yanı şekerli, mayhoş bir ılıklığa bürüyen annesi 
Zilver ile birlikte yaşar. Bebeklerin annenin memesine her istediğin-
de ulaştığı gerçeklikten uzak, yanılsama dönemine denk gelen tüm-
güçlülüğe (Winnicott, 2013) benzer bir rahatlık içindedir:

Uğurlu evin oğlu Âzem beş yaşında. Dudağının iki yanında iki pem-
be gülücük, başında bir tutam saç, yüzü mermer kadar beyaz, tazecik 
kanı mavi bir yol bulmuş kılcallarında dolanıyor. Gözlerinde çakıl taf-
lan, çın çın kahkahalar atıyor. Oturtulmuş tahta sedire, Zilver onun 
sağına soluna yastıklar döşemiş, sanki anasının kucağında duruyor. 
Önünde bir tas yoğurt, kaşığı vurunca peynir gibi yarılıp misler ko-
kuyor (s.27).

Köyün en mutlu ve uğurlu diye nitelenen evinde Zilver’le 
Âzem’in yanında baba eksiktir, bu huzur tablosuna bakılırsa, baba-
nın varlığı aranmaz da… Hikâyenin devamında, tahta sedirinde an-
nesinin kucağında gibi oturan Âzem’in yanına, yılan çıkagelir: 

Sonbahar kırmızı yaşmağını bahçelerin üstüne atmışken, vakit ikin-
diye varmış, yoğurt iki parmak yağ kesmişken, yılan geldi. (…) Yılan, 
zehirli engerek, soktu mu kurşun sızısıyla inleten yılan, o körolasıca 
ağrıyı kana boğan koca yılan yavaş yavaş yaklaştı. Islak pırıltısıyla, yo-
ğurdun taze kokusuna doğru yol aldı. (…) Açık pencerelerde dantel 
tüller kımıldıyor, yılan üstünde gezindiği otları çıt çıt kırıyor. Islak 
tahta basamağı geçip çocuğun yanına varıyor. Âzem’in küçük ayakla-
rını kokluyor, sütlü, pembeli bir koku. Yoğurt yukarda, yoğurt bebenin 
önünde. Engerek sedire doğru yavaş yavaş başını yükseltiyor, gecenin 
en koyu yerinden bir gömlek giyerek, Âzem’in yanındaki mindere sü-
rünerek çıkıyor. İşte o zaman her şey susuyor (s.27-28).
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Yoğurt, hikâyede anne ile erkek çocuk arasındaki süt ilişkisini 
imleyen bir metafordur; tıpkı eril kimliğin metonimisi olan “gecenin 
en koyu yerinden” bir gömlek giyerek yoğurda ulaşmak isteyen yı-
lan gibi: Yılan, Âzem’in babasıdır. Âzem’in, annesiyle dış dünyaya 
set çekip kurduğu ilişkiyi, yoğurdu elinden almaya gelerek bozmak 
isteyen babası… Sema Kaygusuz, Âzem için başlıkta “engereğin 
oğlu” diyerek bu çıkarımı öykünün ismine de yansıtmıştır. Yutan 
ve boğan her hayvan gibi yılan da, uğursuz bir simge veya meta-
for olarak, sanatın bütün alanlarında sıklıkla kullanılmıştır (Jung, 
2013, s.22). Yılanın, yani babanın ortaya çıkışıyla Âzem’de Oidipus 
karmaşası başlar. Âzem’in bulunduğu odaya girdiğinde büyük bir 
şaşkınlık yaşayacak olan annesi Zilver, çocuğun elinde yine babanın 
ve erilliğin göstergeleri sayılabilecek “siyah koca bir canavar, bir 
kayış, nereden buldu… bir kırbaç, ışıl ışıl bir kılıç” (s.28) görür. 
Özellikle kayış ve kırbaç; gömlekle birlikte bir baba figürünü oluş-
turan parçalardır; eril gücü, babanın gücünü çağrıştırır.1 Bu özel-
likleriyle bu nesneler babayla parça-bütün ilişkisini kurdukları için, 
onun birer metonimisi durumundadırlar. Yoğurdun süt ilişkisini im-
leyen bir metafor olma özelliğiyse, öyküde yılanın yoğurda gelme-
siyle birlikte, Âzem’in oyun oynarken parmaklarını yoğurda daldı-
rıp emmesiyle de verilir: “Kenetlenmiş küçük parmaklarını yoğurda 
sokuşturup yılanın ağzına bulaştırıyor, sonra kendi ağzına götürüp 
şeker gibi emiyor” (s.28). Çocuğun annesine yönelttiği ilk cinsel 
itkinin onun memesini emip süt ihtiyacını gidererek gerçekleşmesi, 
Âzem’in yılana karşı bu hareketini de açıklar niteliktedir. 

Oidipus karmaşasından itibaren erkek çocuğun babayla özdeş-
leşiminin artık yalnızca ona hayranlık duyduğu için olmadığını, aynı 
zamanda annesiyle arasındaki engeli ortadan kaldırmak için bir sa-
vunma mekanizması biçiminde ortaya çıktığı söylenmişti. Sigmund 
Freud (1999), “Dostoyevski ve Anababa Kıyımı” makalesinde,

1 Edip Cansever’in (2011) “Ruhi Bey Anlatıyor: Bir Düğün Günü ve Sonrası” şiirinde de bu 
temsil, “Beni ölüme uğurlayan bir düğün günü / Babamı hatırlıyorum / Babamın ölümünü / 
Kırbacıyla birlikte bir çam ağacına gömülü / Annemse odasında babamın / Hasta yatağında 
/ Kımıldamadan yatıyor / Pencerede sapsarı bir limon görüntüsü / Duvarda rengârenk bir 
kırbaç koleksiyonu” (s.59) mısralarıyla izlenir.
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Bir oğlanın babasıyla ilişkisi bizim deyimimizle “çifte değerli” bir iliş-
kidir. Bir rakip olarak babadan kurtulmaya çalışan nefrete ek olarak 
alışıldık olduğu üzere ona yönelik belli bir sevgi de varlığını sürdü-
rür. Aklın iki tutumu babayla özdeşleşim üretmek için birleşir; oğlan 
ona hayran olduğu ve onun gibi olmak istediği ve aynı zamanda onu 
yolundan uzaklaştırmak istediği için babasının yerinde olmak ister 
(s.425).

görüşünü yineler. Gerard Mendel (2000) bu çift değerli dramın -Oi-
dipus karmaşasının- çözümünü “bilinçdışına dönüşen arzuların 
röfulmanında ve babanın kimliğini başarıyla almakta” (s.66) görür. 
Âzem de öyküde hem hayranı olduğu, hem de annesi ve özgürlüğü 
arasında en büyük rakibi bildiği babasıyla özdeşleşir, bir anlığına yı-
lan olur ve onu yılanların can alma yöntemiyle, yani yine babasının 
kendi yöntemiyle öldürür: Boğarak…  Böylece, Freud’un oğul ve 
baba arasında var olduğunu belirttiği ambivalent (çift değerli) ilişki-
yi kendi lehine çevirip istediği sonuca ulaşır:

Çocuk engereği başından tutmuş, onunla oyun oynuyor. Engereğin 
güzel başını bütün gücüyle sıkıyor. Yüzünde neşeli bir gürültü, ağzı-
nın suyu çenesinden akıyor. (…) Âzem, anasına dönüp elindeki siyah 
kuşağı gösterdi, sonra biraz daha sıktı engereği. Kütür kütür bir ses 
geldi engerekten, kendi dişleri kendi etine girdi. Zilver’in gözleri buz 
tutmuş, dişleri kenetlenmiş, dudakları kanıyor, için için inliyor, onu 
bir tek engerek duyuyor (Kaygusuz, 2004, s.28).

Bu aynı zamanda Âzem’in, annenin yokluğunda tümgüçlülük 
ve yanılsama alanından çıkarak dış gerçekliğe geçiş olgusudur (Win-
nicott, 2013).

Hikâyenin girişinde “Sarmaşığın savaşçı sürgünleri, canan çi-
çeklerine sessizce yaklaşmış, yaklaşmış… bir sırdaş dost gibi boğaz-
larına sarılmış, sonra bir daha bırakmamış. Boğana kadar sevmiş.” 
(s.27) cümlesiyle tasvir edilen ev de, tıpkı baba ile oğul arasında az 
sonra yaşanacak olan severken katletme eyleminin habercisi gibidir. 
Freud (1999) ayrıca, Sophokles’in Kral Oidipus’undan söz ederken, 
kahramanın suçu isteyerek işlememesi ve görünüşte kadından etki-
lenmemesi üzerinde de fazlaca durur. Bu durumu, “Yunan draması 
suçu alıkoyarken kahramanın bilinçdışı güdüsünü, yazgının kendi-
sine yabancı bir zorlanımı biçiminde gerçekliğe yansıtarak kaçınıl-
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maz yumuşatmayı ustaca bir biçimde sunar.” (s.431) diyerek belirtir. 
Sema Kaygusuz’un öyküsündeyse bu kaçınılmaz yumuşatma, çocu-
ğun yaptıklarından sorumlu tutulamayacak yaşta olması, ve aslında 
babasıyla yalnızca oyun oynamak istemesidir. 

Zilver, yılanı (kocasını) elinde sımsıkı tutan Âzem’in görüntü-
sü karşısında, “köyün minaresi yerli yerinde nasıl duruyorsa” (s.29) 
öylece kalakalır. Sanki bacakları yerin üç kat dibine uzanmış, “sanki 
bütün köy omuzlarına binmiş, dağlar belini sarmıştır”:

Âzem yılanı kıvırıyor, sallıyor, o çılgın kahkahalarıyla gelişigüzel sil-
keliyor, engerek kuyruğunu kaldırıp oğlanın boynuna dolanmıyordu. 
Zilver de ağlıyordu, engerek de. Her ikisinin ağıdı bir ibadet kadar ses-
sizdi. Âzem, bu tutmaca oyunun sarhoşluğuyla bir anasına çınladı, bir 
elindeki engereğe, parmaklarını biraz daha sıktı, ateşli avucuyla onu 
biraz daha kavradı (s.29).

Âzem rakibini alt etmenin getirdiği “sarhoşlukla” eğlenmeye 
devam ederken annesi Zilver üzüntü içindedir.  Çünkü her şeyden 
önce kocasını kaybetmiş olmasının yanında, bu rekabette babanın 
varlığı, hem maddî hem de manevî anlamda üstünlüğün varlığıdır. 
Zira Zilver, “ölüsünden ıslak bir kırbaç şaklaması çıkan” (s.29) yılanı 
yere düştüğünde, “altın bir zinciri yerden alırcasına” (s.30) kaldıra-
caktır. Zilver’in gözünde, yere düşen yılan yine değerli ve güçlü ba-
banın metaforlarıyla belirir: “Gümüş bir ışık yatıyordu yerde, pırıl 
pırıl siyah incilerle işlenmiş bir kuyu prensi, bir kadın sesi, tatlı bir 
kış uykusu, koca bir engerek, köyün en güçlü hayvanı…” (s.29). Ba-
basını öldürüp bir anlamda savaşı kazanmasına rağmen, olayların 
seyri Âzem’in uğruna emek harcadığı sonuçlara varmayacak; içten 
içe arzuladığı gibi gelişmeyecektir. Oidipus kompleksinin tam ola-
rak betimlenmesini sağlayan durumdur bu. Çünkü bu karmaşayı 
yaşayan çocuk için babanın varlığı sadece bir rakibin değil, annesiy-
le arasındaki ilişkinin varlığına olanak veren bir aracının temsilidir. 
Onun tümden ortadan kaldırılması, çocuğu ikili ve sıkıntılı bir ilişki 
içinde anneyle yalnız bırakacaktır (Mendel, 2000). Âzem babasını 
öldürdükten sonra, bu “ikili ve sıkıntılı” ilişki de aynen yaşanır:

Âzem, önündeki yoğurttan, elindeki yılandan sıkılıp mızmızlanırken, 
Zilver bacaklarını yerden söküp oğlanın yanına vardı. Âzem’in önün-
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deki kaşığı alıp yerde yatan yılanı dürttü. Sağ mı, ölü mü anlayama-
dı. (…) Zilver, o gecikmiş öfkeyi, boğazını tıkayan o kuru kızgınlığı 
toplayıp Âzem’in suratına tokadı bastı. Ağzı, burnu yoğurt, gözlerinde 
korku, dudağının kenarında bir küçük kan damlası, avazı çıktığı kadar 
ağladı çocuk, Zilver, Âzem’i silkeleyerek aldı sedirden, götürüp kendi 
yatağına attı (s.29).

Zilver için bundan sonra kocasını uğurlamak kalacak; kadın bu 
uğurlamayı da, “atasına hürmet edercesine” yapacaktır. Ona göster-
diği hürmette, anne ve babasına gösterdiği saygıdan en ufak bir azal-
ma olmayacaktır: “Sonra o ağır ölüyü toparlayıp bahçenin derinlik-
lerine, böğürtlen çalılarına götürdü; ona, güzel manzaralı bir mezar 
kazdı, boylu boyunca, sıkıştırmadan yatırdı toprağa. Kendi atasına, 
biricik anasına nasıl hürmet ederse, işte öyle gömdü onu” (s.30). 

Sonuç
Hayatta ve sanatta hep göz önünde olan babalar ve oğullar sa-

vaşının sebeplerini inceleyen Sigmund Freud, çocuklar ve onların 
anne-babalarıyla olan sorunlu ilişkisi üzerinde durmuş; aileleriy-
le iyi geçinen çocukların neden düşlerinde onları öldürdüklerini 
gördüğünü açıklamaya çalışmıştır. Psikanalizin kurucusu, teorisini 
Oidipus mitine benzeterek kavramsallaştırmış, daha sonraki yıllar-
da çok daha geliştirmiş, psikanalizin temel taşlarından biri hâline 
getirmiştir. Anababa kıyımını işleyen bazı klasik metinleri bu teo-
ri çerçevesinde inceleyerek edebiyatı kuramına dâhil etmiştir. Bu 
çalışmada, Sema Kaygusuz’un birtakım metafor ve metonimilerle 
ördüğü “Engereğin Oğlu” öyküsü çözümlenmiştir. Makalenin giriş 
kısmında ortaya atılan sorular, özellikle öyküde anahtar role sahip 
olan yılanın kimliğinin, Oidipus karmaşasını yaşayan çocukların 
babalarına karşı his ve tavırlarından yola çıkarak çözümlenmesiyle 
cevaplanabilmiştir. Böylelikle, anlatının derin yapısının içine giril-
miş, “Engereğin Oğlu” öyküsü için alternatif ve nitelikli bir okuma 
önerisi getirilmiştir. Bu çalışmayla birlikte görülmüştür ki, Sema 
Kaygusuz’un “Engereğin Oğlu” öyküsü de anababa kıyımını konu 
edinen anlatılardan birisidir.
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Yere Düşen Dualar’da Gözün Serüveni
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Öz
Göz her daim güçlü bir anlam taşıyıcısı olmuştur. Günümüzde ise, özellikle 
XXI. yüzyılın başından itibaren hayatın en mahrem alanlarını dahi istila eden 
kameralar, görme biçimlerimizi temelinden etkileyecek değişimleri de berabe-
rinde getirir. Hayatın her anının izlenebilir ve kaydedilebilir olması, zamana 
ve mekâna dair algımızı dönüştürerek bizi bakışın etiği tartışmasının daha da 
çok içine çeker. Görünen ile mahrem arasında salınan göz, çağdaş bir kurmaca 
metnine nasıl yansır sorusundan hareketle, bu çalışma, Sema Kaygusuz’un ilk 
romanı Yere Düşen Dualar’da gözün serüveninin ve yazarın bakışın etiğine dair 
sorgulamalarının izini sürmeyi amaçlar.
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The Eye’s Quest in Sema Kaygusuz’s Novel 
Yere Düşen Dualar

Abstract
The act of seeing has always been a powerful agent of meaning. In our times, the 
camera’s invasion of even our most intimate spheres of life causes fundamental 
changes that influence our ways of seeing things. The possibility of watching and 
recording any single moment of existence transforms our perception of time 
and space and pulls us into debates on the ethics of gazing. The discussion in 
this paper arises from the question of how contemporary fiction addresses the 
way the eye wanders between what is private and what is visible. This analysis 
aims to trace the eye’s quest and thereby delve into the writer’s inquiries into the 
ethics of the gaze in her first novel Yere Düşen Dualar.

Keywords: Sema Kaygusuz, Yere Düşen Dualar, eye, ethics of the gaze, way of 
seeing.

Gözün gördüğü şey, kendisiyle onu gören göz arasındaki 
uzaklık ne kadar azalırsa, o kadar büyüklük, belirginlik ve 
renk kazanır.

*

Seyredenler için evrenin güzelliğinin aynası olan göz o ka-
dar olağanüstüdür ki, gözünü yitirmeye razı olan kişi, do-
ğanın bütün eserlerinin görünümünden yoksun kalır. [...] 
Ruh, gözler sayesinde doğadaki bin bir çeşit şeyi algılar.

Leonardo da Vinci, Paragone: Sanatların Karşılaştırılması

“Görme konuşmadan önce gelmiştir. Çocuk konuşmaya başla-
madan önce bakıp tanımayı öğrenir” (Berger, 2003, s.7). Böyle baş-
lar bakışın hayatımızdaki öneminin altını çizen John Berger’in kült 
kitabı Görme Biçimleri. Her gözün, dünyaya kendi deneyimi ve uf-
kundan baktığını, ancak kendi kadar olabildiğini biliriz. Öte yandan, 
bireyin kendi varoluş biçiminin yanı sıra, ötekinin, içinde yaşadığı 
kültürün/dönemin/coğrafyanın da onun dünyayı görme ve kavra-
ma biçimini belirlediğini biliriz. Her daim birinin gözü diğerini be-
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timler, şekillendirir, büyütür, eksiltir, tahakküm altına alır, inşa eder, 
yıkar, yol gösterir. Dolayısıyla insanlığın kadim zamanlarından beri 
göz, gerek doğrudan gerekse eğretilemeli olarak sürekli bir anlam 
taşıyıcısı kabul edilmiştir. Batı kültürü bir fikri, hatta bir ideolojiyi 
güçlü bir şekilde anlaşılır ve içselleştirilir kılmak için kullandı gözü. 
Göz, öğretmek, benimsetmek, ikna ve manipüle etmek için daima 
etkili bir araç olur. Doğuda ise, her şeyden önce tasavvuf felsefesinde 
bakışın oldukça önemli bir yeri vardır. İslam mistisizmi gönül gü-
züyle maddi göz arasında belirgin bir ayrım yaparak, dünyayı tüm 
bölünmüşlüğüyle parçalı ve çoklu bir âlem olarak algılayan maddi 
göze ancak gönül gözüyle görülebilen birliği, bütünlüğü hatırlatır. Ve 
bunu da hakikate ve ilahi öze ulaşmanın tek yolu sayar.

Çağımıza gelince, özellikle 2000’li yıllardan itibaren hayatın en 
mahrem alanlarını dahi istila eden kameralar, görme biçimlerimizi 
temelinden etkileyecek değişimleri de beraberinde getirmiştir: her 
daim fotoğraf ve film çekme, fotoğrafının ve filminin çekilmesi, çe-
kilen film ve fotoğrafların üstünde dilendiği gibi oynanabilmesi, her 
ne pahasına olursa olsun görünür olma arzusu, yeterince görünür 
olamamanın yarattığı hayal kırıklığı, fazla görünür olmanın verdiği 
rahatsızlık, ötekini izleyen göz, şefkatle bakan göz, keşfeden göz, an-
lamlandıran göz, gözetleyen göz...

Hayatın her anının izlenebilir ve kaydedilebilir olması, zamana 
ve mekâna dair algımızı değiştirerek, bakışın etiği kavramının kap-
samını daha da genişleterek sorgulamaya yöneltir bizi.

Bu çerçevede iki sanat eserini değerlendirelim: ilki bir fotoğraf. 
Hayat arkadaşı Annie Leibovitz tarafından görüntülenen, yatağında 
boylu boyunca uzanan müteveffa Susan Sontag.1 Birden bire böylesi-
ne derin bir mahremiyete şahitlik eden izleyicinin gözü, aynı zaman-
da Sontag ile Leibovitz arasındaki bu mahremiyeti büyük bir tevazu 
ile paylaşıyor. İkinci eser, bir video. Ölüm döşeğindeki annesini fil-
me alan Sophie Calle’in bir çalışması.2 Sanatçı, bu filmiyle izleyiciye 
anbean annesinin can verişini yaşatıyor. Bir anda gözetleyiciye dö-

1 Söz konusu eser 2008 yılında Paris’te Maison de la photographie’deki Annie Leibovitz ret-
rospektif sergisi sırasında tarafımdan izlenmiştir.
2 Bu eser ise 2007 yılında Venedik Bienali’nde Fransa’yı temsil eden sanatçının yine tarafım-
dan izlenen çalışmasıdır.
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nüşen izleyici, böylesine derin bir mahremiyetin tarafı olmaya kat-
lanamıyor. Birbirine o kadar benzer gibi görünmekle birlikte temel 
farklılıklar içeren bu iki yapıt, izleyiciye gözetleyen bakış ile başka-
sının acısı ve varoluşunu paylaşan duygudaş bakış arasındaki sınır-
ları sorgulatır. Annie Leibovitz fotoğrafının içeriğini çoğaltan, onu 
deneyimlenen bir uzama dönüştüren ile Sophie Calle videosunun 
içeriğini eksilten nedir? Karşımızdaki görselin göstereni ile gösteri-
leni arasındaki ilişkinin sahihliği ve samimiliği midir izleyiciyi de 
teklifsizce aynı mekâna davet eden, o yegâne anın bir parçası yapan?

Yöneltebileceğimiz bir diğer soru ise görünür ile okunur, do-
layısıyla görsel ile metin arasındaki ilişkidir. Görünen ve mahrem 
alanlar arasında bakış üzerinden kurulan bu hat, çağdaş bir yazarın 
eserine nasıl yansır? Bu sorunun yanıt arayışında Sema Kaygusuz’un 
2006 yılında yayımlanan ilk romanı Yere Düşen Dualar’ı (2015) 
inceleyeceğiz. Bu çalışma, roman boyunca gözün serüveninin ve 
Kaygusuz’un bakışın etiğine dair sorgulamalarının izini sürecek.

Sema Kaygusuz yazınında insan, ya kendini görünür kılama-
manın acısını çeker, ya da görmenin ıstırabını. Göründüğünün far-
kında olan insansa, bir yandan bu görünürlüğünün tadını çıkarıp 
varoluşunu anlamlandırırken, diğer yandan üzerine yönelen sayısız 
gözün tacizine uğrayarak mahrem alanına müdahale edildiği hissini 
taşır. Hem kendisini merkeze yerleştiren bu gözlerden yoğun bir haz 
alır, hem de tüm bu bakışlardan yorgun düşerek, insanın o saf ol-
maklığına dair alanın kirlenmeye başladığını fark eder. Bir özne ola-
rak imlenirken, bir sıfat olarak betimlenirken, gösterildiğine şahitlik 
eden insanın çelişkisidir bu. Yere Düşen Dualar boyunca da sıkça 
karşımıza çıkan, gözün müsebbip olduğu iki kutuplu bu durum, in-
sanın en büyük açmazlarındandır Kaygusuz’un yazınsal dünyasında.

İki bölümden oluşan Yere Düşen Dualar, her ne kadar bu iki 
bölüm birbiriyle bağlantılı değilmiş gibi gözükse de aslında birini di-
ğerinin ışığında daha iyi kavrayabileceğimiz dairesel bir okuma öne-
rir. Bir aile tabusu çerçevesinde bireyin varoluş sancılarını anlatır. 
Üzüm adlı birinci bölüm bir adada geçmektedir. Genç bir kadın olan 
Leylan’ın, babasının suskunluğuyla parçalanmış hayatı çizgisel bir 
anlatıyla aktarılır. Okur, bu bölümde Leylan’ın kendine, ailesine, ada-
lılara, doğa ve zaman kavramlarına ilişkin düşüncelerine eşlik eder. 
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Leylan, başkalarının bakışları aracılığıyla varoluşunu anlamlandır-
maya çalışır. Varoluşsal eksiklik duygusu onu bir falcıya yönlendirir. 
Kendi hikâyesini falcının öngörüleri ve rüyalarının yorumuyla çöz-
menin peşindedir. Leylan, bir yandan babasının suskunluğuna bir 
son vererek aile sırrını çözmeyi arzularken, diğer yandan da rüyalar 
âlemine girerek ve geçmişe dönerek yarattığı kendi imgeleminin içi-
ne dalar. Geçim kaynağının bağcılık olduğu adada, üzümün şaraba 
dönüşme süreci, Leylan’ın içsel dönüşümünün metaforu olur. Birin-
ci bölümün sonuna doğru Leylan, rüyasında bir anlatıcıdan el alır ve 
mesel macunundan büyük bir parça ısırır. Kendi içine bakmayı ve 
gördüğü şeyin kendisi olmayı bilirse, bundan böyle her ısırışta bir 
hikâye anlatabilecektir. Ve böylece yazmaya başlar Leylan. Babasına 
hitabeden satırlar aracılığıyla artık kendisine bakmayı öğrenmiştir; 
ancak henüz tam anlamıyla bir anlatıcı sayılamaz. Eksik kalan, arka-
sı tam olarak gelmeyen metni gibi, kendisi de henüz bütünleneme-
miştir, dolayısıyla varoluşunun tüm sırlarına vâkıf olamamıştır.

Leylan’ın babasına seslendiği imgelemindeki anlatı, romanın Al-
tın adlı ikinci bölümünü oluşturur. Bu kez, bakışını tamamen içine 
döndüren Leylan, ailesinin tüm bireylerini farklı isimler altında bir 
araya getirir ve onların hayatlarını ve maceralarını eğretilemeli ola-
rak anlatır. İlk bölümden çok daha fazla sembol yüklü olan bu ikinci 
bölümde, Yaşûr ve annesinin güçlüklerle bezenmiş uzun yol hikâyesi, 
aslında Yaşûr’un sınandığı bir serüvendir. Bu meselde, Yaşûr’un do-
ğumundan itibaren kapalı olan sol gözü, içinden geçtiği çeşitli sınan-
malar sonucunda açılır ve sonunda onun hakikati görmesini sağlar. 
Bakışın açgözlülüğü, tanınma, ünlü olma ve saygı duyulma arzusu 
bu bölümün başlıca izlekleridir ve Leylan’ın yaşamdan daha gerçek 
olduğunu düşündüğü rüya, masal veya söylence biçiminde aktarılır.

Okur, gösteri nesneliğinden seyredilme arzusuna, bakışın tekâ-
mü lünden gözün arsızlığına kadar, roman boyunca birbirinden farklı 
açılımlarıyla gözün serüvenine eşlik eder. Bir çağdaş romanda yara-
tılan anlamın, dolayısıyla onun okumasının da hiçbir zaman tek ve 
mutlak olamayacağının farkındalığıyla, yukarıda bahsettiğim izlekle-
ri romana dayanarak imlemeyi öneriyorum.
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Ötekinin Gözü / Gözün İçe Dönüşü
Görünürlük ve görünmezlik için Yere Düşen Dualar’ın iki temel 

kavramı diyebiliriz. Daha romanın girizgâhında Leylan bize varlığı-
nı adalılar tarafından hakkında çıkarılan söylentilere borçlu olduğu-
nu bildirir:

Hakkımda çıkan söylentiler olmasa ne yapardım bilmiyorum. Saçım-
dan tırnağıma bütün görünüşüm, ada halkının dizginsiz hayal gücü-
nün eseridir. Alabildiğine kısalan sözümü, dediğimi yalanlayan abar-
tılı beden dilimi, hepsinden öte, muğlak bir zaman diliminden şimdiki 
zamanın perdesine düşen karaltımı tümü yle onlara borçluyum. Beni 
burada sözcük sözcük, santim santim yarattılar (s.11).

Zamanla Leylan’ın kendisi de varlığını görünür kılan bu söy-
lentilere inanmaya başlar. Böylece, kendisini olduğu haliyle değil, 
başkalarının gördüğü haliyle benimser. Ötekinin bakışı bir yandan 
Leylan’ı biçimlerken diğer yandan da hapseder:

Hakkımda çıkan söylenti her neyse herkesi fazlasıyla tedirgin etmiş 
olacak ki, yıllardır kimseciklerin fark etmediği gövdem adanın mey-
danındaki koca memeli tanrıça heykeli denli görünür hale gelmişti. 
[...] Çevremde genişleyen kuşkulu sessizliğin ardından ben de heykel 
gibi birdenbire bronzlaşmıştım. Bronzdan aşkın bir bronzluktu be-
nimki. Tenimdeki eriyik alaşımın istemsizce sertleştiğini duyumsaya-
biliyordum. Herkes beni seyrediyor, seyrederken biçimliyor; bense o 
biçime mahkûm, kımıldayamıyordum (s. 13).

Söylenti, Leylan’ın babasını öldüreceği yönünde yayılırken, Ley-
lan’ı da bu düşünceye iter. Yine de Leylan, başkasının bakışının ken-
disinden çok ötekini temsil ettiğinin farkındadır:

Benim hikâyemse henüz adanın tarihinde gerçekleşmemiş ürpertici 
bir trajediyi haber veriyordu. Herkesten çok yalnızmışım meğer. Göz 
göre göre yalnızlıktan kabuk tutanlardan da çok. Biri sizin hakkınızda 
bir şeyler geveliyorsa az çok kendisinden bildiği her neyse onu dile ge-
tiriyordur. Kendinde olmayan bir şeyi başkasında göremezsin. Bunun 
altında düşmanca da olsa bir kardeşlik bağı vardır. Adadaki herkes is-
ter istemez benimle suç ortaklığına girmişse de, suçu bir tek benim 
üstüme atıyorlardı. Direnmenin anlamı yoktu. Ya yeni bir dedikodu 
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çıkıncaya kadar sabredecek, kendimi unutulmaya bırakacaktım ya da 
babamın ölüsünü önlerine atacaktım (s. 18).

Göstermeyi teslimiyetle ilişkilendiren Leylan, kendini göster-
mekten pek hazzetmez. Kendini göstermenin, mahremiyetini, ben-
liğinin derinliklerini başkalarının gözleri önüne sermek olduğunu 
düşünür. Dokunuşlar’da, Leylan kasığındaki beni Yorgo’ya gösterdik-
ten sonra beni yok olur. Beninin kayboluşuna farklı anlamlar yük-
leyerek, bunda aynı anda hem kadınlığının saklı izini hem de kim-
liğinin bir işaretini kaybettiğini düşünür. Daha sonra, beni avcunun 
içinde ortaya çıkar. Bundan böyle, kadınlığının o gizil işareti herkes 
tarafından görülebilen bir alana taşınmıştır:

[B]ir zamanlar sağ kasığımın külot hizasında çok tatlı bir ben vardı. 
Sahiden tatlı bir şey. Tenimin beyazlığında kızıl kahve dağınık bir nok-
taydı. Olağanüstü bir kadın olma ümidi verirdi bana. Adadaki bütün 
kadınlardan daha kadın olacağıma dair bir işaretti. Bir gün, sanırım 
on bir yaşımda, Yorgo’yla kekik toplarken, ona benimi göstermiştim. 
Dokunup dokunamayacağını sormuştu, ben de dokun, demiştim. 
Tedirgin işaret parmağını, benimi zedelememek istercesine hafifçe 
değdirmişti kasığıma. Küçücük bir ısı... İnsanı gövdesiyle barıştıran 
tuhaf bir duygu çakmıştı içimde. Yorgo’nun dokunmasından çok do-
kunma biçimini, bir yandan parmağını uzatırken bir yandan gözle-
rini kırpmamaya çabalamasını sevmiştim. Derken hiç ummadığım 
bir şey oldu. Ertesi gün tuvalete girdiğimde fark ettim. Benim hiç iz 
bırakmadan tümüyle yok olmuştu. Birkaç gün sonra onu sol avucum-
da buldum. Aşk çizgisinin hemen altındaydı; ayni bir kir, bir çikolata 
bulaşığı... İçin için kızmıştım Yorgo’ya. sanki en değerli mücevherimi 
çalmış, pişman olmuş, geri getirip yanlış bir yere koymuştu (s. 20).

Öte yandan, rüyasında mesel macununu yiyen Leylan, varolu-
şunu başkalarının bakışı üzerinden tanımlamak yerine, gözünü ken-
di içine döndürür:

Rüyanın anlamını günlerce çözemedim. [...] Latife Keşal, rüyamdaki 
yaşlı kadının bilge bir anlatıcı olduğunu ve bana el verdiğini söyledi. 
Her bir macunun tadında doğaçtan gelen bir bilgi saklıydı. Ancak yet-
kin olanın dilinde çözülecekti hikâye. Bundan böyle, içime bakmayı ve 
baktığım her şeyin yerine geçmeyi başarabilirsem, ben de her ısırışta 
bir hikâye anlatabilirmişim onun gibi (s. 94).
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Artık Leylan sadece içine bakmayı öğrenmekle kalmaz, bakışını 
derinleştirmeye ve baktığı şeyin kendisi olmaya da başlar.

Falcının Gözü
Bir başkasının bakışı aracılığıyla görünür olmak ve bu sayede 

varoluşunu anlamlandırabilmek, romanda Leylan ve falcı ilişkisinde 
de kendini gösterir. Adada Latife Keşal adında, kahve falına bakarak 
geleceği öngören bir Çingene yaşamaktadır.

Ancak, Latife Keşal’ın geleceğe dair okumaları sınırları belirgin, 
net tanımlar içermez; eğretileme yüklü, muğlak ve şiirseldir: “O ko-
nuştukça, bu dünyaya ait bütün biçimler birer hayal ürünü oluyor 
artık” (s.77). Latife Keşal, bilindik tüm imgelere bambaşka anlamlar 
yükler. Bütün bunlar Leylan’ın hayal gücünü yeni bir maceraya yön-
lendirir. Ancak, Latife Keşal bir yandan Leylan’ın hayal gücünü kuv-
vetlendirirken diğer yandan da Leylan’ın falcının gördüğü biçimden 
başka türlü görmesinin önünü keserek, onu körleştirir ve edilgenleş-
tirir. Bir kahve telvesinde görünür olmak Leylan’a, kendisini falcının 
anlatısının öznesine dönüştürerek, bir başkasının gözünde varlığını 
onaylattığını düşündürür. Leylan, Latife Keşal tarafından yaratılan 
kurmacanın başkişisi olur. Böylelikle Leylan sadece edilgen olmak-
la kalmaz, aynı zamanda Latife Keşal’ın kurduğu soyut düzlemde 
aktif rol almış olur. Romanın ikinci bölümündeki maceranın tümü 
falcının öngörüleriyle aynı hizada ilerler. Leylan’ın varoluşu Lati-
fe Keşal’a onun hikâyesini anlattırır ama ardından da, Leylan aynı 
hikâyeyi temel alarak kendi anlatısını kurar. Latife Keşal tarafından 
gösterilen olmak nihayetinde Leylan’ı gösteren yapar. Onun anlatısı 
da Yere Düşen Dualar’ın ikinci bölümünü oluşturur.

Görünmeyen Olmak
Varoluşuyla kendini görünür kılamamanın, bir başkasının yeri-

ne ikame edilmenin dayanılmaz ağırlığı Ahtapotun Oğlu bölümün-
de Süha Melek üzerinden okura aktarılır. Süha Melek, romanın yan 
karakterlerinden biri olmakla birlikte, anlatıda anahtar rolü üstlen-
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mektedir. Süha Melek aslında ailesindeki ikinci Süha Melek’tir. Yedi 
yaşında ölen ağabeyinin replikasıdır. Süha Melek, sadece ölen ağabe-
yinin ismini almakla kalmaz, ağabeyine ait ne varsa doğar doğmaz 
onun mirası olur:

Söylenenlere bakılırsa bebek esmerce bir şeydi. Yine de Süha’ nın tıp-
kısı(!). Aynı kulaklar, aynı yumuk yumuk eller, aynı buruşuk surat... 
Yeni bebeğe Süha adı verilmesi kimseyi yadırgatmamıştı. [...] Üstünde 
öbür Süha’nın giysileri, elinde öbür Süha’dan kalan oyuncaklar vardı. 
Odasının her yerinde bir dolu Süha fotoğrafı...
İçimize yer etmiş kıvırcık saçlı, kumral Süha’nın öksürüklü betimin-
den öteye gidemediğinden, yeterince Süha olamadığından yani, hep 
yüzümüze suçlulukla baktı (s.29).

Ölen bir çocuğun yerine ikame edilen bu evlat, kabul edile-
meyen bir ölümün, tamamlanamayan bir yasın temsilcisidir. İkin-
ci Süha ’nın bu görünmezliği adalılar tarafından da kanıksanmıştır. 
Leylan’ın Süha’yı yıkadığı, Süha’nın benine – dolayısıyla kimliğine, 
varoluşuna – dair epizotta Leylan Süha’nın bu görünmezliğini, üs-
telik de bilinçdışında ona görünmezliği telkin ederek ortaya koyar:

O sırada karnının sağ tarafındaki karanfili andıran beni gördüm. – Bu 
nedir biliyor musun Süha? – Ney? Parmağımın dokunduğu yere ilgiyle 
bakıyordu. – Bu senin benin. [...] Aklı karışmıştı. Omuzlarından tutup 
onu kendime çektim. Alnına yapışan ıslak saçları geriye yatırırken, – 
Sakın kimseye benini gösterme e mi Süha, dedim (s. 30).

Süha Melek’in var olabilmek için tek yolu içindeki ağabeyini or-
tadan kaldırmak, yani intihar etmektir:

İşin aslı Süha’nın kafadan yapışık bir ikizi vardı. Bizim çıplak gözle 
fark edemediğimiz gizli bir kardeşti bu. Bir bakıma, boyun kemiğine 
asılı umutsuzluğuydu onun; bir ölüm düşüncesi, doğmamışlığından 
kalan tebeşir benizli ölülüğüydü. Onu taşımaktan bıktığı için, hatta 
onu öldürmek için öldü. Kendinden beslenen öbür kardeşini söküp 
atmaktan, doğmamışlığını babasının yüzüne vurmaktan başka çare-
si yoktu. Osman Melek’in bir büyük kandırmacası olmaktan yılmıştı 
yani. Genç yaşta eğrilen omurgasını rahatlatmak pahasına gözümüze 
baka baka boğazladı kardeşini (s. 26).
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Ancak, ne yazık ki Süha Melek kendi ölümünü dahi ölemez. 
Müteveffa ağabeyidir yine ölen. Adalılar onun cansız bedenini bul-
duklarında babasına şöyle seslenirler: “Osman! Osman uyan! Oğlun 
yine öldü!” (s.22).

Sol Gözün Açılması
Gözünün erdiği kadar dünyayı görüp anlamlandırabilmek Yere 

Düşen Dualar’da ele alınan bir diğer meseledir. Ancak görmek, ıstı-
rap da demektir. Bakış alanı genişledikçe dünyayı daha fazla bilen, 
dolayısıyla olgunlaşan, derinleşen insan, yas duygusu artan insandır 
aynı zamanda. Romanda bu deneyim Sağgöz vasıtasıyla ele alınır.

Romanın ikinci bölümü olan Altın, yeni karakterlerin ortaya çık-
tığı masalsı bir dünyadır. Aslında bu bölüm, birinci bölümün eğreti-
leme düzleminde bir yankısıdır. Okur, bu ikinci bölümde Sağgöz’ün 
tekâmül sürecinde kendisine yol arkadaşlığı yapar. Sağgöz, birinci 
bölümde Leylan’ın babası olarak tanıdığımız Kutsi Karaca’nın yan-
sımasıdır. O da Kutsi Karaca gibi babasını erken yaşta kaybetmiştir. 
Gören tek bir göze sahip olmak, dünyayı yarım görmek, sadece anne 
tarafından kurulan ve gösterilen simgesel bir dünyada yaşamak ola-
rak okunabilir. Sağgöz, her ne kadar duyumsal hassasiyeti sayesinde 
bakışını bütünlemeye çalışsa da, bu kısmi gerçekliğin esaretindedir. 
Babasının ölümünden sonra Sağgöz, erkek kılığına giren annesiyle 
yola koyulur. Ancak şimdi karşısında erkek kılığına girmiş bir anne 
değil, kendisine oldukça yabancı gelen bir Adamkadın vardır. Bel-
leksiz yaşayan Sağgöz için ne öncesi ne de sonrası vardır, o sadece 
gördüğü anın bilgisindedir: “Oğlanın sol gözü açılmamıştı daha. 
Belki de bu yüzden, yola çıkmazdan önceki bütün yaşamı sağ gö-
zünün görebildiğince hayaliydi. Doğduğu yere ait bir dolu ayrıntıyı 
unutmuştu ister istemez” (s.140).

Sağgöz’ün babası ölmeden önce gözünü oğlunun sağ gözüne di-
kerek ona kadim bir hikâye anlatır:

El işaretlerinin, seslenişlerin öne çıktığı gözsüz söyleşilerde, kimi za-
man bir kaş çatılmasını, kimi zaman bir dudak bükülmesini ya da bir 
alnın kırışıp tekrar düzleşmesini izleyerek geçirdiği çocukluk çağında 
yalnızca bir insanla göz göze gelmiş; bakışmanın sözü vurgulayan ola-
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ğanüstü etkisini ve gittikçe genişleyen ılıklığını ilk kez o zaman ilikle-
rine değin duyumsamıştı (s.144); [...] O gece, hararetli bir hikâye eşli-
ğinde yüzüne yüzlerce göz oyan babasının karşısındayken, yalnızca ana 
babasının değil, herkesin; öbür çocukların, yöredeki kadınların, erkek-
lerin, hiçbir zaman ve hiçbir biçimde sağgözüne bakmamış olduğunu, 
bir kez bile bir insan bakışıyla karşılaşmamışlığını fark etmişti. İnsanlar 
isteseler de sağgözüne odaklanamıyor, istemsizce gözsüz yanına baka-
rak, karanlık, penceresiz bir odaya kapatmış oluyorlardı onu (s. 145).

Sağgöz’ün babası tarafından bir masal gibi anlatılan atalarından 
kalma bu hikâye, nesilden nesile aktarılan bir suçluluk duygusun 
hikâyesidir. Uzak bir adada yaşayan atalarının açlıktan birbirlerini 
katletmelerinin ardından geriye kalan birkaç kişi, ön kısmında mas-
mavi bir çift göz olan bir tekneye binerek anakaraya gitmeye çalışır-
lar. Kendi gözlerinin eremediği, gittikleri yönden emin olamadıkları 
ve iyice hırpalandıkları çetrefilli yolda, insanlara teknenin gözleri 
kılavuzluk eder. Atalarının bu anlatısını bir türlü tümleyemeyen 
Sağgöz’e babası eksik bir göz miras bırakarak onu dikenlerle bezeli 
bir serüvene doğru yönlendirir. Sağgöz’ün çetin serüveni sırasında 
sol gözü açılmaya başlar ve en sonunda atalarının suçluluğunu ema-
net alan bir hafıza küresine döner.

Serüveni boyunca Saggöz bir türlü kendi bakış açısını oluştu-
ramaz. Onun dünyayı görme biçimi sadece başkalarının görebildik-
leriyle sınırlıdır. Her daim bir başkasının kabusunda/serüveninde/
evreninde sıkışıp kalır. Yedinci bölüm, Sağgöz’ün görme biçimine 
sert bir eleştiri getirir. Burada Sağgöz’ün kendi iç sesinden vahiy 
tonu duyarız. Bu eleştiriden kısa bir süre sonra, zorlu yolculukları 
esnasında Sağgöz ve Adamkadın bir kar fırtınasına yakalanırlar ve 
bu fırtınada Sağgöz’ün atı Yaşûr ölür.

İşte o zaman Sağgöz, atının adını alır (ilk bölümde Kutsi Ka-
raca’nın kendi adını atına vermesi gibi, bu kez de Yaşûr adını atından 
alır). Manuş adında bir avcı anne ile oğlunu fırtınada ölümden kur-
tarır. Yaşûr Manuş’un evinde uyandığında artık sol gözü açılmıştır, 
ancak Yaşûr hala bunun farkında değildir. Sol gözünün açılışı ölüm-
den dönmekle ve büyümekle eş zamanlı gerçekleşmiştir. Ancak, bu 
sancılı bir deneyimdir:
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Yaşûr, sol gözünün ne zaman açıldığını hiçbir zaman anımsayamadı. 
[...] Buna karşın, Yaşûr’un görüş alanı derinleşeceği yerde tam tersi-
ne yüzeyselleşmişti. Öyle ki sol yanındaki değişimi fark edemeyecek 
denli kötürümleşmişti Yaşûr. Gözün açıldığı zamanı tam olarak kesti-
remediğinden, onu kendi özüne eriştirecek karanlık geçitten tümüyle 
yoksundu artık. Sol gözünü fark ettikten sonra uzunca bir süre, dün-
yayı tek gözle görmenin başka bir evreni görmeye eşdeğer gücünü 
yitirmiş olmanın yasını tuttu. Bu bir bakıma büyümenin yasıydı, bir 
bakıma ölüp tekrar dirilmenin (s.225).

Yaşûr’un, Sağgöz’lükten Yaşûr’a, yani bir başka insana dönüş-
mesiyle görmenin ağır yükünü tatması aynı zamana denk düşer. 
Alfabesine henüz vâkıf olamadığı yepyeni bir evrene savrulmuştur 
artık Yaşûr.

Görünür Olma Arzusu / Gözün Arsızlığı
Günümüz toplumlarında tartışılması daha da zorunlu olan 

bakışın etiği konusunu romanda yer alan iki epizot çarpıcı bir bi-
çimde ortaya koyar. Romanın birinci bölümünde, kentli entelektü-
ellerin, sanatçıların şehir temposundan uzaklaşmak ve dinlenmek 
için adaya akın etmeleriyle adanın dengesi bozulur ve orada bir 
yozlaşma sürecini başlatır. Adalıların hayatlarına, yaşam biçimleri-
ne dair üstünkörü bilgiler toplayan, görünürlük arzusundaki esin 
yoksunu sanatçılar, daha sonra bu bilgileri aynı yüzeysellikle ken-
di çalışmalarında kullanırlar. Bunu yaparak sadece kendilerini de-
ğil, aynı zamanda adayı da görünür kılarlar. Böylece, adadaki tüm 
dengeler sermayenin de kendine yönelmesiyle altüst olur. Kültürel 
olarak sermayenin biçim verdiği insanın, kendini doğanın – ki bu 
tanımın içine pek tabii ki mineral, bitki, hayvan ve insanın kendisi 
girer – bir parçası değil de efendisi olarak görmesi, doğayı her daim 
sömürmeye elverişli bir öteki olarak varsaymasının sonucudur bu 
yozlaşma. Tüm Latife Keşal kısmı bu kademeli kötüye gidişin anlatı-
sıdır. Kaygusuz burada, doğayı kendisiyle özdeşleştirerek, dolayısıyla 
doğada yarattığı her tahribatın aslında kendisine verdiği bir zarar 
olduğunun farkındalığıyla yaşayan ve ne yazık ki çağımızda artık ne-
redeyse tamamen kaybetmekte olduğumuz bir bakış açısının tersini 
göstererek, fazlasıyla aç bir gözün kültürel ve ekolojik dokuyu nasıl 
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da harap ederek bir metaya dönüştürdüğünü hatırlatır ve sağlam bir 
uygarlık eleştirisinde bulunur.

Romanın ikinci bölümünde ise, dikkat çekici fiziksel farklılığı 
olanların yabancılaştırılarak birer gösteri nesnesine büründüğü pa-
nayırlarda, onları büyük bir hazla seyrederek dev bir göze dönüşen 
insanlar çıkar karşımıza.3 Tabiatın norm dışılığından payına düşe-
ni alarak parmakla gösterilen ve dolayısıyla ötekileştirilen seyirlik 
insan bedenleri, sadece norm çerçevesinde, dolayısıyla çoğunlukta 
olduğu için kendine egemenlik atfeden, bir türlü doymak bilmeyen 
bu aç ve arsız gözün temaşa nesnesi olurlar. Sirk sahibinin sözleri 
buna iyi bir örnektir:

Yaşûr dediğiniz adam buralara gelmiş olsaydı, şehrin kapılarına varır 
varmaz, hayatı boyunca peşini bırakmayacak acıklı bir şöhrete kavuş-
muş; şimdi benim çadırımda, üç para karşılığında onu izlemeye gelen 
birkaç meraklı kalabalığa, zevzekçe bir sırıtışla tek gözünü teşhir edi-
yor olurdu. Ucubelerin on dörtlük bir kızoğlankızdan daha çok para 
ettiğini bilmem anlatmaya gerek var mı?
Hem, bu Yaşûr dediğiniz gerçekten de tek gözlü olsaydı adı Yaşûr fa-
lan olamazdı azizim! Böyle birinin adını hiç kimseler umursamazdı 
çünkü. Olsa olsa Tekgöz, Yangöz, Sağgöz gibi biçimine uygun bir adı 
olurdu onun. [...] İnsan gövdesindeki alışılmadık yanlışlıkların, ruhun 
karanlık köşelerinde saklanan arsız zevkleri nasıl kışkırttığını görme-
nizi isterdim (s. 254).

Öte yandan, bireyin ne pahasına olursa olsun dünya gösteri 
sahnesinden payına düşeni almak istemesi de madalyonun bir diğer 
yüzüdür. Böylece, varlığının teyidi kişinin kendine yönelttiği bakış 
değil de başkalarının gösteri nesnesi olmasındadır. Sirkin sahibi bu 
kez de anlattığı bir hikâye karşısında ötekinin bakışı üzerinden ken-
dini değerlendirir ve ancak bu sayede kendini önemser:

Onca matematikçi, tacir, tarihçi, zengin arasında bir ben sirk patronu, 
ağzıma geleni anlatır, aslında kendimi harcarım (s. 261). [...] Ona bü-
tün hayatımı anlatmak için güçlü bir istek uyandı içimde. Gel gör ki, 
uydurmaya başladım (s. 263). [...] Muazzam bir hikâyeydi. Anlatırken 
ben bile büyülenmiştim kendimden. Fakat dediğim gibi konuşan ben 
değil başka bir adamdı. [...] İşte bu hikâye, anlattıkça hiçleşen birinin 

3 Kısım On dört tamamen bu konuya ayrılmıştır: s. 254-264
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yeryüzündeki varlığının tuz tanesi küçüklüğündeki kanıtı olabilir. [...] 
Bundan gizli bir keyif aldığımı saklayamam (s. 263).

Yukarıda vurgulanan bölümler aracılığıyla yazar, gözün ege-
menliğinde kurulan çeşitli iktidar ilişkilerini çarpıcı bir biçimde or-
taya koyar.

Yazarın Bakışı
Göze ve gözlemlemeye tartışılmaz önem atfeden Nabokov’un 

dünyasında, gözün gördüğü imgenin – her ne kadar her imgenin dil-
deki karşılığını bulmak mümkün olmasa da – yaşamak için bir sese, 
kendisine can üfleyen sözcüklere, dolayısıyla dile ihtiyacı vardır. Ya-
zar, bir dil kurucusu olduğuna göre, onun nazarında ancak gözünü 
mutlak olarak özgür kılan sanatçı has sanatçıdır ve sadece böyle bir 
yazar saf ve duyumsal bir bakışın süzgecinden geçenleri dile akta-
rabilir. Sema Kaygusuz da bu anlamda Nabokovcu bir farkındalıkla 
gözün kurabileceği tahakküme dayalı, hiyerarşik ve tehlikeli ilişki 
biçimlerine her daim dikkat çeker ve kendi yazar bakışını hem etik 
hem de katıksız, sadece olmaklığa dair bir alana yöneltir.

Bakışın etiği, sadece Yere Düşen Dualar’da değil, tüm Sema 
Kaygusuz yazınında sıkça sorgulanan bir kavramdır. Yazarın ikinci 
romanı olan Yüzünde Bir Yer’in (Doğan, 2009) ana karakteri bir ta-
raftan kendini çevreleyen dış dünyayı makinesinin vizörü vasıtasıy-
la kavramaya çalışırken, diğer taraftan da bakışını kendi içselliğine 
doğrultan bir fotoğraf sanatçısıdır. Sadece bir tasvir değil, aynı za-
manda bir duygu aktarımı da olan fotoğraf sanatı sayesinde, geçmi-
şinin acısını tüm benliğinde yaşayan bu genç kadın, sözün kifayetsiz 
kaldığı o en tarif edilemez noktada imgenin gücüne yaslanır.

Aynı şekilde, yazarın yeni romanı Barbarın Kahkahası’nın (2015) 
ön plandaki karakterlerinden Simin’in bir deontoloji uzmanı olması 
da şüphesiz tesadüf değildir. Mekânsal anlamda bir parçası olmak-
la birlikte, beraberindeki tatilciler topluluğunun varoluş tarzıyla ve 
görme biçimiyle tam olarak bütünleşemeyen Simin, çevresine belli 
bir mesafeden bakan gözünün devşirdiklerini yansıtır okura. Ro-
manda duyduğumuz tonu ve üslubu en farklı olan sestir Simin’in-
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ki. Elinde bir not defteriyle oturduğu gözlem makamından seslenen 
Simin için “görmek ağır bir yüktür” (Kaygusuz, 2015, s. 20); gözün 
egemenliğinde var olmak ise, körleştiren bir deneyim:

[...] gözün hükmünde yaşamanın gönüllü bir esaret olduğunu derhal 
anlaması, acilen önlem alması lazım. Nitekim gözbebeği eşyanın öz-
suyunu emen kara bir dairedir. Göz nesneyi göremez, nesnenin yansı-
masını üretir. İ nsan mevcudiyetinin icap ettiği şekilde zihniyle gören 
bir mahluk olduğu için, baktığını değiştirmekle kalmayıp her harika-
yı ve melaneti birbirine benzeterek varlığın has ışığını çalar. Kokla-
madan, değmeden, tatmadan, işitmeden bakanlar, sadece bakanlar, 
gerçeği gördükleri kadar zannederler. Bunun ş ifası yoktur maalesef. 
Bu şedit gözün odağı na tutulanlar ise, katiyen gerçekleştiremeyece-
ği sözler verip gerçekte yapamayacağı işlere kalkışarak, olmayan bir 
kudretin yalandan muktediri olurlar. Seyredilen olmayı mühimseyip 
kendi kendilerini seyretmeye başladıkları vakit gözün hükmünde kı-
mıldayan birer hülyaya dönüşürler (Kaygusuz, 2015 s. 59-60).

Sahih bir soru işareti üretebilmek üzerine kurulu Sema Kay-
gusuz edebiyatı, daimi olarak insanın dünyadaki yerini irdeler. “Bir 
görme biçiminin aynı zamanda bir görmeme biçimi” olmasının tüm 
farkındalığıyla, sadece kültürlerin birbirleriyle değil, insanın kendi 
dışındaki tüm varlıklarla da kurduğu her türlü üstünlük ilişkisini 
reddeder. Kaygusuz’un hiyerarşik düşünceden azade bakışı, onu has 
bir uygarlık ve ötekilik eleştirmeni yapar4.

Hayatımızın tüm katmanlarını istila eden bakış kirliliğini fren-
lemekte güçlük çektiğimiz bir çağda, yazarın diğer eserleriyle birlikte 
Yere Düşen Dualar da göz ile dünya arasında kurulan bağı ve bakışın 
etiğini sorgularken, Kaygusuz’un dünyayı ve edebiyatı görme biçimi 
ise yalın ama yoğun tek bir cümleye sığar: “baktığınız şeyin  kendisi 
olmak sanatsal olduğu kadar aynı zamanda etik bir tutumdur”.(Ak-
taş, 2009)

4 Bu konuda, eserlerinin yanı sıra, 22 Nisan 2009 tarihinde Türkiye’nin onur konuğu olduğu 
Cenevre Kitap Fuarı’nda Kaygusuz’un yaptığı açılış konuşmasına başvurmak mümkün. Bu 
konuşmanın tam metni 24 Nisan 2009 tarihli Radikal Kitap’ta yayımlandı.
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Söyleşi: Fatih Altuğ*1

Edebiyat okurlarının senin metinlerinle tanışması 90’lı yıl-
larda oldu. Dergilerde yayımlanan ilk öykün, ilk ödülün , ilk ki-
tabın bu yılların ikinci yarısına denk geldi . 90’lar aynı zamanda 
Türkçe edebiyatta öykünün yükselişe geçtiği, öykü dergilerinin 
yayımlanmaya başladığı, uzun yıllar “genç yazarlar” diye adlan-
dırılan bir öykücüler kuşağının ortaya çıktığı bir dönem. Kendi 
yazarlığını 90’ların edebiyat ortamı içerisinde nasıl konumlandı-
rıyorsun? Bu ortam senin yazma imkânlarını nasıl genişletti ya 
da daralttı?

Evet, 90’lı yıllar çok hareketli yıllardı  gerçekten. İmkân sözcüğü-
nün tam olarak karşılığını bulduğu yayın dünyasında yeni yazarlara 
yer açılmıştı. 80 darbesinin derin hayal kırıklığı az çok metinleşmiş, 
zihinsel olarak kavranmaya başlamıştı. Darbeden sonra yılışıkça ge-
lişen kapitalizm yüzünden entelektüel camiada bazı yarıklar da oluş-
muştu. Çok rijit yaklaşımlar, Türkçe fetişizmi, kalıpçı anlayışlar da 
vardı. En başta biz ‘genç’ yazarların ilk çıkışı önceki kuşak yazarlar 
tarafından saçma bir şekilde tepki gördü. Benim yakından tanıdı-

* İstanbul Şehir Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Öğretim Üyesi, 
fatihaltug@sehir.edu.tr
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ğım Leyla Erbil, Hulki Aktunç, Tomris Uyar 
gibi okur sorumluluğu alan usta yazarları ten-
zih ederek söylüyorum bunu. Bana kalırsa 90 
kuşağı yolun başında okura terkedilmiş bir ku-
şaktır. Adam Öykü dergisinin yeni yazarları bir 
araya getiren güçlü dinamiğini de es geçmemek 
lazım. Ama genel olarak o yıllardan bu yıllara 
kalan yazarları okurlar sırtlandı. Ben ise bu or-
tamdan iki yönlü olarak beslendim. Hem önce-
ki kuşaktan en değer verdiğim yazarlardan ilgi 
gördüm, hem de okurlardan. Ayrıca geleneksel anlamda dergilerde 
yetişen biri olarak yavaş yavaş ortaya çıktım. Varlık, Kitaplık, Adam 
Öykü hepimizin birbirini bulduğu salonlardı. O zamanların tadını 
çıkardığımı düşünüyorum. O yıllarda acemiliğim, saçmalıklarım, 
cehaletim ve kafa karışıklıklarımla birlikte yürekten bir teslimiyet 
olarak yaşadım edebiyatı. Sürekli öykü üzerine düşündüğüm, öykü 
sanatını tartıştığım bir ortamım vardı. Kendi biçimciliğimi keşfetti-
ğim verimli yıllar...

Yere Düşen Dualar’a kadar ortaya koyduğun edebiyatın mer-
kezinde öykü yer alıyor. Ortadan Yarısından’dan Sandık Lekesi’ne 
ve Doyma Noktası’na uzanan, başlangıç nüvelerini de Esir Sözler 
Kuyusu’nda bulduğumuz öykücülüğünü, bugünden bakarak dü-
şündüğünde nasıl değerlendiriyorsun? Zamanla öyküye yakla-
şımın nasıl değişti? “Ortadan Yarısından” öyküsü Sandık Lekesi 
kitabına, “Sandık Lekesi” öyküsü Doyma Noktası’na sızarken bu 
metinler senin biçimsel ve tematik dertlerin açısından nasıl bir 
süreklilik ya da kesinti oluşturdu? Bu metinleri birbirine bağla-
yan bir gelişim çizgisi/eğrisi görüyor musun?

İyi bir yanıt vermek çok zor. Öykü kitapları arasındaki isim ba-
ğıntıları ve senin tabirinle sızmalar başından beri kurgu olduğu için 
hınzır bir oyun olarak da nitelendirilebilir. Benim için daha sonra 
sıkıcı gelen bir oyun ama. Gelgelelim Esir Sözler Kuyusu, yani o ilk 
sözler ortaya çıktığında bu oyun henüz icat edilmediği için bence o 
metinler daha farklı bir yerde duruyor. Metinleri birbirine bağlayan 
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çizgi için ise vereceğim en yalın yanıt yaşantı olurdu. Yaşantı derken, 
örneğin Doyma Noktası’nı yazarken cezaevlerinde açlık grevi vardı. 
Duyarlılıklar olgunlaştıkça temalar kendiliğinden gelişiyor. Ayrıca 
şöyle bir şey de var. 20 yıl önce sorduğun bir soruyu, sözgelimi öykü 
aracılığıyla ya da küçücük bir epigrafta ortaya attığın yakıcı bir soru-
yu, 20 yıl sonra bir romanla, ya da ne bileyim bir açılış şiiriyle yanıt-
layabilirsiniz. Ruhsal ve zihinsel izlek gölge gibi peşinizdedir. Kendi 
dilinize yerleştikçe zihninizde yazınsal bir yaşantı topraklanmaya 
başlar ister istemez. Sorular, ışık çakımları, dönüşüm anları çeşitle-
nir. Şimdi ise bu saydığımız kitaplardaki öykülerin oldukça dışında 
bambaşka bir öykü dünyam var, ancak o ürünleri şu an için ken-
dime saklıyorum. Aşamadığım bazı kaygılardan ötürü saklıyorum. 
İnsanın en temel kaygılarını en tanıdık ürperti anlarında açığa vuran 
öyküler yazmaya çalışıyorum. Büyük hayaller kuruyorum yani. 

Öykülerinde sorulmaya başlanan, romanlarında da çeşitle-
nerek devam eden sorular diye düşündüğümde ilk aklıma gelen 
doğa ile ilişkimizin mahiyeti oluyor. “Yılanlar”, “Çitlembik Yiyen 
Ölüler”, “Koza”, “Engereğin Oğlu”, “Yülerzik”, “Yaprak ve Tüy Za-
manları”, “Çatlak Yerlerin Kuyusu”, “İnsan Dipleri” gibi öyküler 
ilk akla gelenler ama bunların dışındaki birçok öyküde de anlatı 
doğanın çeşitli hallerini odağına alırken doğa da anlatıyı kat edi-
yor. Bir yandan insan ile diğer canlıların, hatta bitki ile hayvan-
ların (mesela ardıç otu ile ardıç kuşunun) iç içe geçişleri, birbiri 
içinde eriyişleri, etkileşimli dönüşümleri ana bir izlek olarak öne 
çıkarken, diğer yandan karşımıza kurtuluşu mutlak bir huzur 
verici olarak doğada bulmayan, doğayı cennetleştirmeyen, sınır-
ların erimesi kadar hiçbir zaman yok edilmeyecek, bir ideale in-
dirgenemeyecek farkı da vurgulayan metinler çıkıyor. Öykülerin 
bazı anlarında doğa insani bir durumu anlatan bir mecaz gibi iş-
lese de hiçbir zaman yalnızca mecazdan ibaret olmayan, tüm me-
cazları aşan bir canlılığa sahip bir doğa dolaşıyor bu metinlerde. 
Can veren, canlandıran ama içinde canavarsılığı da barındıran 
bir doğa. Türkçe edebiyattaki daha önceki doğa anlatılarından 
farklı, belki Sait Faik ve Bilge Karasu gibi yazarlarda kısmi izleri 
olan bu yaklaşımın nasıl bir yaşantıdan doğdu? Öykülerindeki 
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doğaya yol açan nasıl bir dünya tecrübesiydi? Doğayla ilişki min-
valinde edebi öncülerin, yoldaşların oldu mu? 

 
Herkesin, hepimizin bir doğa yaşantısı var... Mecazların çok 

öncesinde, biz hepimiz daha bir isim bir kelime olmadan önce doğa-
dayız zaten. Yani, yerimiz orası. Gerçekte asıl olduğumuz yerdeyiz. 
Kırılgan bedenin içinde. Dolayısıyla doğa zihnimde değil, ya da do-
ğayı düşünmek benim açımdan zihinsel bir mesele değil. Şöyle baş-
layayım. Doğa yaratıcı değildir, kutsal ve tanrısal da değildir. Kişisel 
olarak dünyadaki hiçbir şeyin yaratıldığına inanmıyorum. Öyle bir 
inanç dünyam olmadı. Her bir canlının olduğunu, büyük bir kendi-
liğindenlik içinde kendini olduğunu düşünürüm. Hepimiz eşdüşen, 
denk gelen bir şeyiz.  Bu düşünce beni insan-merkezli anlatıdan ko-
ruyor olabilir. Öte yandan, her şeye ad veren ve her bir şeyi kendi 
düşünce nesnesine dönüştüren insan zihnine sıkışmamak da lazım. 
O zaman da devreye beden giriyor. Bir hayvan olarak ben. Kendimi 
bir tür hayvan olarak tanımladığım andan itibaren rüzgâr ve tohum 
ve bataklık ve gök arasındaki muazzam mesafeyi içeri almış oluyor-
sun. Bir hayvan olarak kendi göbek deliğimi unutmuyorum. Hay-
vansılığımı daima akılda tutuyorum. Bir de bunların üstüne nasıl bir 
yaşantıdan geçtin dersen, çok farklı coğrafyalarda yaşamak zihnim-
deki doğayı ister istemez çeşitlendirdi. Fark, yeryüzünün bence en 
büyük dersidir. 

Henüz çocukken dağ havasını da tattım, açık denizde ilerleyen 
yunusların dansını da. Babamın görevi nedeniyle sürekli yer değiş-
tiriyorduk. Belki bu farkların çarpıcılığı da etkili olmuş olabilir. Bir 
de bizim evimiz şiirli bir evdi. Kaygusuz Abdal, Yunus, Aşık Veysel, 
Abdal Musa... Dizeler, nefesler... Topraktan gelen adamların imanlı 
seslerini duydukça bir süre sonra ağaçla kardeş oluyorsun. 

Açlık grevleri sırasında yazdığını söylediğin Doyma Noktası, 
önceki kitaplarına göre daha sıkı örülmüş izleksel bir bütünlüğe 
de sahip. Öyküleri baştan sona kat eden iştah/şehvet izleği, aşı-
rılığı, yokluğu, açlığı, doyumsuzluğu, bazen mecazi bazen me-
tonomik yeme-içme-cinsellik bağıntılarıyla metni bir merkezde 
topluyor. Bu kitabı o zamanki öykü anlayışının sert bir kopuş 
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gerçekleştirmeden romana doğru genişleme çabası olarak göre-
bilir miyiz? Henüz okurlarla paylaşmadığın bambaşka bir öykü 
dünyan olsa da önceki öykü dünyadan vazgeçişinde neler etkili 
oldu? Sözünü ettiğin kurguya fazlasıyla yatkınlıktan ya da ya-
şantıyı taşıyabilme becerisinden başka etkenler oldu mu? Her ne 
kadar başından beri okurun edebiyatına yönelik hatırı sayılır bir 
ilgisi olsa da romana geçmenle metinlerinin dolaşım alanı ve hızı 
arttı. Öykünün yazarlığındaki merkezi yerini romana bırakışın-
da muhataplarını, okurlarını çeşitlendirme gibi niyetler de etkili 
oldu mu?

Doyma Noktası, evet dediğin gibi daha sıkı örülmüş öykülerden 
oluşuyor.  Ama açıkçası romana doğru aralanan bir kapı değil benim 
için. Daha doğrusu o metni yazarken romana doğru seyredeceğimin 
henüz bilincinde değildim. Sözünü ettiğin temaların içinde gezine-
rek bir anlatı kurmaya çalıştım. Önceki öykü dünyamdan ayrılış ise 
tümüyle zamanla ilgili. Zaman geçiyor ben de herkes gibi değişi-
yorum, dönüşüyorum. Daha sessiz, fotoğraf olarak daha net, daha 
gösteren, göstermesine rağmen kendi özünü kolayca akıtmayan me-
tinler hayal ediyorum. “Sülün” diye bir öyküm vardı, çok severim. 
O öyküdeki havadan devam etmek istiyorum aslında. Diyeceğim, 
kafamdaki öykü türünü değiştirmiş olmam, eskiden yazdıklarımı 
sevmediğim anlamına gelmiyor. O öyküleri bir daha yazmak iste-
miyorum. 

Zamanla birlikte değişmeyle eşzamanlı olarak bir de za-
manla birlikte okunmak var. Örneğin ilk romanın Yere Düşen 
Dualar’ın postmodern bir roman olarak okunması. Sen ne der-
sin bilmiyorum ama ben bu tür sınıflandırmaların has romanları 
anlamlandırmak için yetersiz ya da yanlış yönlendirici olduğunu 
düşünüyorum. Aslında doğa, canlılık, kutsallık ve beden üzeri-
ne söylediklerinin edebileştirilmiş bir formu olarak Yere Düşen 
Dualar’ı düşündüğümde az rastlanır bir estetik-etik dengesi gö-
rüyorum. Nasıl bir etikle dünyada durmalı ya da hareket etme-
li sorusuyla nasıl anlatmalı, hangi biçimler hangi etik imaları 
içerirler sorularını iç içe düşünen bu metinde, belirli yerlerde 
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dünyanın doğası ile fikirler ve hâller, kurmacanın doğası ile ilgi-
li fikirler ve hâllerle paralelleşiyor. Kutsallığından arındırılmış 
bir dünyadan çok profanlık kutsallık karşıtlığının ötesinde bir 
dünyalılığın metni olarak Yere Düşen Dualar’ı okuyabileceğimizi 
düşünüyorum. Dünyanın içindeki bitimli varlıkların, yoldaş ve 
düşman olabilen türlerin ilişkisel çeşitliliğinin sonsuzluğu. Bu 
noktada edebi anlamda tür meselesiyle, bu metni roman olarak 
oluşturuşunla, kurmaca dünyasındaki canlıların türsel çeşitliliği-
nin, ortaklığının, gerilimlerinin ve etkileşiminin bağlantılı oldu-
ğunu düşünür müsün?

Yere Düşen Dualar’ın ne tür ve nasıl bir roman olduğunu sa-
hiden bilmiyorum. Yaratıcı bir eşikte kalıp yazı yazan kendimin 
ham mahremiyetini korumak için söylüyorum böyle. Biraz post-
romantik bir söylem olabilir, yine de söyleyeyim. Ben bütün bu post-
modern sanat piyasasının akademik baskısına rağmen büyük bir iç-
tenlikle yaratıcı yazarı makbul buluyorum. Dolayısıyla benim için 
yazar halen kabiledeki büyücü şaman gibi yarı toplumsal, yarı kahin, 
azcık tanrı, büyük ölçüde hayvansı, eserikli, ilkel ve yapyalnız biridir. 
Yaşadığı zamanın bilgisiyle şekillenen öte yandan içindeki birkaç bin 
yıllık bilgiyi sezen bir yaban. Onu abarttığımı düşünme ama, şiire 
meyyal herkes bence birkaç bin yaşında olan insandır. Anımsamakla 
vakit harcamaz, anıya bağlı değildir, aksine hafızanın üyesidir. Belki 
de az önceki sorunun yanıtı böylece daha da içerik kazanabilir senin 
için. Doğa dediğim şey sadece doğa değildir belki. Atomda olmaktır. 
Zerrede bir olup tende farklılaşmak... Bu iki hal arasındaki boşluğa 
boşluk değil de açıklık olarak baktığımız anda karşımıza şiir çıkıyor. 
Özellikle yazı demiyorum, özellikle şiir diyorum. Yere Düşen Dualar 
da bu bağlamda kendi şiirini arayan bir yazıydı. Baktığı her şeyin 
yerine kelime koyan, koyamadığından susan bir yazı. Ben o romanı 
örümceğin, atın, kar tanesinin yerine de yazdım. Farklara açıklığı 
biraz da bundandır. Bütün kusuru ve iticiliği de bu yüzden. O kitap 
kendi roman oluşunu olan metindir bence. Umarım sorunu yanıtla-
yabilmişimdir.
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İkinci romanın Yüzünde Bir Yer’de ise daha önceki metinle-
rinde olmayan bir şey oldu. Metnin ardındaki yazar, bu romanla 
birlikte öne çıktı. Romanın önüne geçti anlamında değil ama ro-
manın yanında konumlandı. Dersim Katliamı’na maruz kalmış 
bir aileye doğmuş olman, Aleviliğin bu metinle birlikte daha gö-
rünür oldu. Önceki yazdıklarına içkin olan bu hâlleri daha açık-
tan ifade etmeden önce yaşadığın tereddütler oldu mu? Hayatınla 
kurulabilecek paralellik Yüzünde Bir Yer’in alımlanışını olumlu 
ya da olumsuz etkiledi mi?

O kadar çok tereddüt ettim ki! Hayatımın en zor dönemecini o 
kitapla döndüm. Dönmüş müyümdür acaba, o kısmından çok emin 
değilim. Söze şöyle başlayayım. Yüzünde Bir Yer’i yazmak benim için 
içsel bir mecburiyetti. Katliam trajedisine takılıp kalmıştım çünkü. 
O acının beni yetiştirdiği, doyurduğu, benlik aşıladığı, ya da ne bi-
leyim öğüt verdiği yuva artık dar gelmeye başlamıştı. Ne ki, romanı 
yazarken ne Aleviydim ne Kızılbaş (Dersim bölgesi için Kızılbaş de-
mek daha doğru olur) ne de kurban. Sağ kalan bir bireyin zürriyetiy-
dim. Emin ol bu titrek varoluş içinde devam etmek pek kolay değil. 
Sağ kalmak ile yaşamak arasındaki içsel fark bütün kavrayışı, bütün 
hisleri etkiliyor. Böylesi ağır hisleri zihinsel bir pratiğe oturtmak için 
çok az seçenek vardır elinizde. Ya Primo Levi’ye tutunup nedensel-
likler üzerinden katliamı anlamaya çalışır ve asla bağışlanmayacak 
olanı bağışlamasam da konu komşuyuz ne de olsa nevinden bir rıza 
rejimiyle tarihe işaret düşerek devam edersin, ya da Jean Amery gibi 
ölüler adına bağışlamanın imkânsızlığını hınçla savunursun ya da 
semah dönerken eli böğründe imanlı bir Kızılbaş gibi cennete bile 
gitsen Ali için yas tutan, kadersel bir kurban haline gelirsin. Baş-
ka seçenekler de vardır elbette. Kendi kavrayabildiklerimden doğru 
konuşuyorum. Romandaki seçimim bağışlama ve yas rejimini red-
dederek gelişti. Amery’e daha yakın bir tonda, Kızılbaşlığın bir kim-
lik değil de aşkın bir tin olarak alımlandığı, zorbayı anlamayı red-
deden, tümüyle zihinsel bir oluş olarak. Zaten böylesi daha dürüst 
bir yaklaşım olurdu. Çünkü ben tanrısız, Sosyalist değerlerin baskın 
olduğu, dindarlığın taassup sayıldığı bir evde büyüdüm. Kızılbaş 
olarak hiçbir zaman sosyalleşmedim. Hiçbir zaman inanç pratiğim 
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olmadı. Bendeki Kızılbaşlık zaman içinde derinleşen, sosyal yaşa-
ma sokuldukça şiddetini hissettiren dışlanmanın en eski adı oldu. 
Bütün folkloründen arınarak daha zihinsel ve çoğul bir anlam da 
kazandı böylece. Ve bu algıyı gücüm yettiğince, tiniyle konuşan iradi 
bir varlık olarak yazdım. Yazdım da... Keşke de o kitapla ilgili tek bir 
söyleşi dahi vermeseydim diyorum şimdi. Nefsime yenik düşüp ro-
manımı anlatmaya çalıştıkça gazeteler beni Alevi Yazar olarak servis 
etti. Birdenbire kendimi hiç talep etmediğim bir cemaat sempatisi 
içinde, aynı zamanda sünni-ulusalcı taassubun inkârcı tavrına hedef 
olarak buldum. Hele en yakınlarımdan gelen inkârı hala unutmu-
yorum. Edebiyat ortamındaki kinayeli sessizlik, bazı yayınlarda uğ-
radığım sansür de çok sarsıcıydı. Bir de üstüne Hürriyet gazetesin-
de Özdemir İnce’nin beni ve hikâyemi aşağılayan o berbat yazısını1 
okuyunca, dedim tamam, bazı tabular söz konusu olunca edebiyat 
dahi yetmiyor. Oysaki kavradığım edebiyat bana yetiyordu romanı 
yazarken. Ortalığa konuşunca edebiyatsız kaldım. Romanda niyet-
lendiğim aşkınlık, agorada banal bir inkârın nesnesi haline gelmişti. 
Kendime çok kırgınım bu yüzden.

Yüzünde Bir Yer’in alımlanma sürecinin kendine kırgın ola-
cak derecede olumsuz etkileri olmakla beraber aynı yıllarda Yü-
zünde Bir Yer’in akrabası sayılabilecek metinler, yapıtlar da çıktı 
ortaya. Büyükanne ile torun arasındaki ilişkiye odaklanan ve bu 
ilişki vesilesiyle kuşaklar arası, bireysel ve kolektif hafızayı mesele 
edinen kültürel ürünler. İlk aklıma gelen örnek Fethiye Çetin’in 
Anneannem’i (2004). Sonrasında Yüzünde Bir Yer’le aynı yıl çı-
kan Fethiye Çetin ve Ayşe Gül Altınay’ın Torunlar’ı (2009). Yine 
Dersim’le bağlantılı başka türlü bir anneanne-torun ilişkisini 
işleyen Ayhan Geçgin’in Son Adım’ı (2011). Oto(biyografi), söy-
leşi, roman türündeki bu metinlere ek olarak senin de senaristle-
rinden olduğun Yeşim Ustaoğlu’nun Pandora’nın Kutusu (2008) 
filmi. Ermeni ve Dersim katliamlarının yok ettiği bir kamunun 
gölgesinde değişik meşreplerden yazarlar, sanatçılar büyükanne-
torun ilişkisi üzerinden hatırlama, hafızasızlaş(tırıl)ma süreçleri-

1 Söz konusu yazı: http://ozdemirince.com/dersim-edebiyati/
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ni dert edinen eserler ortaya koydu. Şüphesiz Yüzünde Bir Yer’in 
kendisine özgü üretim koşulları da vardır ama bu metinlerin ve 
yılların bağlamına metnini oturttuğunda dönemin “ruh”unun da 
metnin oluşum koşullarında etkisi olduğunu düşünür müsün? 
Anne-babanın kuşağını atlayıp torun büyükanne arası bir bağ 
kurma çabasının belki başından beri metinlerinde olan ata me-
selesiyle, atalarla yüzleşme, tartışma haliyle birlikte ya da karşı 
karşıya düşünebilir miyiz?

Yüzünde Bir Yer yayımlandığı zaman Dersim kelimesi öyle ulu-
orta kullanılan bir kelime değildi, Onur Öymen henüz mecliste saç-
malamamıştı. Kitap çıktığında bir yandan kelimenin tam anlamıyla 
itilirken öbür yandan sıkı sıkıya kucaklandım. Kitaba sahip çıkan, 
hakkında yazı yazan, merakla okuyan okurun hakkını yemeyeyim 
şimdi. O okur elbette senin dediğin gibi Anneannem’in, Torunlar’ın 
okuruydu. O okur aynı zamanda Haydar Karataş’ın Gece Kelebeği 
romanını okudu. O okur Çayan Demirel’in Dersim 38’ini, Özgür 
Fındık’ın Kara Vagon’unu, Nezahat-Kazım Gündoğan’ın Dersim’in 
Kayıp Kızları’nı izledi. Biz üçüncü kuşaktan bireyler birbirimizi ga-
yet iyi duyduk, anladık, okuduk. Üçüncü kuşak derken.... Her zaman 
dile getirdiğim bir Yahudi atasözünü yineleyeceğim. “Oğullar baba-
larının yaşadıklarını unutmak, torunlar hatırlamak ister.” 2000’li 
yıllarda yaşayan erişkin bireyler hatırlamak isteyen üçüncü kuşağa 
denk düşüyor. Az önce sözünü ettiğim içsel mecburiyet böyle bir şey. 
Bu mecburiyeti dürtüyle ya da güdülerle açıklayamayız. Kolektif psi-
kolojinin bir parçası olarak ister istemez kendimizi seçim yaparken 
buluyoruz. Bizler tabulaşmış trajedileri dile dökerken Türkiye hafıza 
çağına girmişti zaten. Bu anlamda ifşa etmek, hatırlamak kendiliğin-
den bir politik tutuma dönüşmüş olmuyor. Dediğin gibi Zamanın 
Ruhu’yla (Zeitgeist) açıklayabiliriz bunu. Biz sadece doğaya, bedene 
ait değiliz, zamana da aidiz. O yüzden kendi adıma Yüzünde Bir Yer’i 
yazmayı cesur bir hamle, gözükara bir çıkış olarak görmüyorum 
ben. Bu sıfatları tersine küçültücü buluyorum. O roman zamanın 
buyurduğu bir tarih tekzibidir aynı zamanda ve içeriğindeki psiko-
lojik yapıdan ötürü katiyen sadece bana ait değildir. Metni yazarken 
ne kadar derin, ne kadar didik didik bir öznellik inşa edersem o ka-
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dar nesnel bir deyişe kavuşurum, diye düşünüyordum. Yani, sözünü 
ettiğim öznellik kitaptan taştığı zaman elimizde gerçekten bir kitap 
var demektir. Umarım bu afili iddia zaman içinde kanıtlanır. 

Sultan ve Şair’le birlikte eser verdiğin türler arasına tiyat-
ro da katılıyor. Öncelikle bu yeni tür tercihinin ardında özel bir 
motivasyon varsa söyleyebilir misin? Neden bu metin için tiyat-
ronun imkânlarını kullanmak istedin? İktidarla hesaplaşma tüm 
metinlerini kat eden bir izlek olsa da Yüzünde Bir Yer’de ve sonra-
ki metinlerinde bu izleğin belirginliği ve politik iktidar tartışma-
sına yakınlığı artıyor. Sultan ve Şair, bu metinler arasında en az 
örtük olanı diyebilirim. Tabii kolaycı ve rahatlatıcı bir ideal şair, 
zalim sultan karşıtlığı kurmuyorsun, konumların geçişliliğine 
ya da iktidarın her yerde dolaşımına dair tespitler beliriyor me-
tinde. Aynı zamanda belli bir tarihsel ana sığmayan, Endülüs’te, 
Abbasiler’in Bağdat’ında, Fatih’in İstanbul’unda ve şimdi ve bu-
rada yepyeni varyantlar oluşturarak tekrar eden bir ilişki de söz 
konusu. (Belirli bir açıdan bu ilişki Hızır’ın andan ana geçişini ve 
kılıktan kılığa bürünüşünü andırıyor: Hem tarihin en içinde hem 
de tarih-üstü) Her ne şekilde olursa olsun iktidar karşısında ha-
kikati söylemenin, yeryüzü kardeşliğinin ve canlılarla yoldaşlığın 
vurgulanmasıyla sona eren metnin her çağa ve bağlama söylediği 
bir söz var ama Türkiye’de iktidarın şiddetinin ve siyasal iktidarla 
sanat arasındaki mesafenin arttığı bağlamla metnini ilişkilendi-
rir misin?

Sultan ve Şair’i yazıdan vazgeçtiğim bir zaman diliminde ka-
leme aldım. Kimlik olarak yazarın kaybolduğu, onun sadece diya-
loga dönüştüğü bir sessizleşme döneminde... Oyun içinde tümüyle 
kaybolan bir yazar olmak. Dikkatinizi çektiyse sahne girişlerindeki 
açıklamalar çekingenlikle ilerler. Çekingen yazar. İki erkeğin birbi-
riyle konuştuğu dişi mekân olarak yazar... Sultan ve Şair’in birbiri-
ne girdiği o köprü bizzat ben oluyorum yani. Hiçbir psikolojik çö-
zümleme yapmak zorunluluğu duymayan, mekânı tarif ve tasvirle 
sorumlu maskülen yazı mühendisliğine soyunmayan, yazı için ken-
dini paralamayan, diyaloğun ve dolayısıyla insan şiddetinin üstün-
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den akıp gittiği etten bir köprü... Sultan ve Şair’in yazılmasındaki 
en önemli motivasyon budur. Kısmen yazıdan çekilip mekânı insan 
sesiyle doldurmak. Bir de... oyunun çekirdeğinde ilksel bir şey var. 
Bir başlangıç duygusu. Dünya yerle bir olsa, medeniyet kurulurken 
insan yine resim, şiir ve oyunla kendini sonsuz bir noktaya bağla-
yacak gibi geliyor. Mekânı sahneye dönüştürüp bir tavır takındığı 
anda insanla ilgili her şey tarif edilebilir hale geliyor. Oyun insanı 
hırpalaya hırpalaya sağaltıyor. 

İktidar meselesi ise derin mesele. Her toplumun kendine özgü 
koşullarda ürettiği iktidar biçimleri var. Gelgelelim iktidarın köke-
ninde illaki cinsiyet meselesi vardır. Dört ayak üzerinden iki ayak 
üstüne kalkan insan-hayvanın besin ve zürriyetle kurduğu ilişkiyi, 
devlet ve iktidar rejimine dönüştürerek sürdürülebilir hale getiren 
o kalın zihniyetten söz ediyorum. İktidar, kendini tanımlayabilmek 
için özcülüğe sığınarak ürettiği dişilik tarifi üzerinden bir erkeklik 
gücü ve kudreti ve hikmeti ve bütün kral erdemlerini dolaşıma so-
kuyor. Dolayısıyla benim sultan ve şairim tarihi kişilikler olmakla 
birlikte gayet güncel kişilerdir. Eskiden beri vardılar hâlâ da varlar. 
Yönetme hakkı bahşedilen birer despot olarak varlar. Ama despo-
tun despot olabilmesi için asla yara almaması lazım. Cengiz Han 
bütün korkunç ihtişamını yaralanmazlık ilkesine borçludur. Onun 
için zafer ve fetihin gerçek nişanı yaralanmamış olmasıydı. Benim 
sultanım da dipdiri. Yakışıklı. Yarasız beresiz. Yaralanmazlık ilkesiy-
le ayakta kalmış, öldürdüğü şairin cesedini arıyor. Kendi dişisini... 
Tabii bu dişinin itaatkar olmasını bekliyor. Çünkü gerekli gördüğü 
an ölüme göndereceği, yok edebileceği tebaayı istiyor ve o tebaaya 
layık bulduğu tek erdem, itaat... lider tarafından öldürülmeye rıza 
gösterebilecek kadar hiç olanların erdemi. Sultanın aradığı kişi bu 
hiç aslında. Gelgelelim bizim elimizde edebiyatın asıl yaratıcısı olan 
itaatsizler var. Dünyadaki ayaklanmaların dişi ruhu. Yırtan, çığıran, 
deliren dişi. Dünyanın şairi! Zaten edebiyat çoğu zaman itaatsizin 
hezeyanı değil mi?

 İlk metinlerinden beri var olan ama özellikle Karaduygun ve 
Barbarın Kahkahası ile birlikte daha da görünür olan bir izlek var 
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metinlerinde. İçerisi ile dışarı arasında gidip gelen müphem bir 
yerden gelen duyusal uyaranın kendi içine kapalı, kendi derdine 
düşmüş bir öznelliği imkansız hale getirmesi. Karaduygun’da ses, 
Barbarın Kahkahası’nda çiş ve koku.. Julia Kristeva’nın zillet (ab-
ject) olarak adlandırdığı iğrenç, hor ve hakir görülen dışsallığın 
aslında tam da içselliğimizin kurucusu olarak görülebileceği fikri 
metinlerinde dolaşıyor. Seval Şahin’le Açık Radyo’da gerçekleştir-
diğin söyleşide Fransız feministlerinin metinlerine yakınlığından 
da söz ediyordun. Acaba bu metinlerin oluşumunda ve zilletin iş-
lenişinde bu alandaki teorik okumaların da etkili oldu mu? Yoksa 
senin için bu meseleler edebiyat içi süreçlerle mi beliriyor?

Doğrusunu istersen teorik okumalar hep sonradan geldi. Kişisel 
olarak, edebiyat içi süreçler, sezgisel bilgi, canlılığa duyulan şefkat, 
şeyleri kelimeyle sevme ihtiyacından doğan yaklaşımlar her zaman 
kuramdan daha baskın olmuştur. Koku, hırıltı, püsür, atık, bütün 
bunlar, bu her şeyi kendi bütünlüğü içinde kabul etme ve gösterme 
ihtiyacıyla ilgili. Evet, yazıyı da ihtiyaçlar belirliyor, kendi estetiğimi-
zi bile duygusal ihtiyaçlarımız belirliyor. Kristeva’nın zillet kavramı 
ise bence sanatçının taşkınlığını yerli yerine oturtan oldukça çalış-
kan bir kavram. Çok yaratıcı. O kadar ki sömürülecek kadar yaratıcı. 
Son dönem beden sanatçıları çokça referans aldı bunu. Kendi kanı-
nın pıhtısıyla heykel yapanlar, işkembe giyen bedenler, parlatılmış 
manda kemikleri, kullanılmış ped ve kondomları teşhir edenler, du-
dak uçuklatan, iğrenti vererek uyaran görsel ve plastik işler var. Ama 
doğrusunu istersen benim zilletle kurduğum ilişki bu kadar bilinçli 
bir ilişki değil. Biraz iddialı olacak ama daha doğal, hatta bilinç dışı, 
neredeyse arkaik bir süreçle ilişkili. Anal dönem. Bilmem ki neden, 
anal dönemin o ilk hazlarını hatırlatan bir yazı tasarlıyorum hep. 
Duyumsal gücü sürekli ayakta tutan anal dönemin şaşkınlık ve haz-
larını hiç unutmuyorum galiba. 

Karaduygun en azından benim başka bir örneğini bilmedi-
ğim bir deneyselliğe sahip. Yazarın otobiyografisiyle kurmaca-
nın sınırlarının bulandığı bir metin olarak yakın dostun Birhan 
Keskin’i metnin merkezine yerleştiriyorsun. Ancak biyografik 
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bir metinden çok Birhan’ı odağına alan, onun hayatını değil de 
halini, varoluş makamını edebileştiren, hüzünbazlığın karşısı-
na melankoliyi oturtan bir metin. Sanki ilk metinlerinden beri 
olan bedenselliğe, hayvaniliğe, canlılığa, farka dair haller kara-
duygunluk, melankoli tarafından kuşatılarak yeniden biçimleni-
yor. Çerçeve anlatının içerisindeki alt öyküleri düşündüğümüzde 
yazmaya çalıştığın yeni öykü tarzının habercileri olarak görebilir 
miyiz? Zira hem Karaduygun’daki “Köpek Çağı”nda hem de Bar-
barın Kahkahası’nda edebiyatın, hikaye anlatmanın etiğine dair 
tartışmalar da yürütülüyor.

Evet, olabilir. Karaduygun’da bazı ipuçları var, haklısın.  Ama tabii 
Karaduygun’da öyküyle anlatı birbiriyle geçişen iki tür olarak yazıldığı 
için ister istemez öykü de anlatı da androjenleşti biraz. Şu sıralar yaz-
maya uğraştığım öykü ise daha farklı. Bıçak gibi keskin. Hikâyeden 
tümüyle kurtularak iyice rafineleşmesini istediğim öyküler. 

Karaduygun’a gelince, evet dediğin gibi kurmacayla otobiyog-
rafinin muğlak hudutlarında bir yer arıyor kendine. Yazıyı da kendi 
içinde tartışıyor. Zannediyorum ben yazıdan bıktım biraz. Eğlen-
diren, coşturan, anlata anlata bitiremeyen, alıp götüren, maceralar 
yaşatan yazıya zaten oldum olası hiç güven duymadım, haz da al-
madım. Ama yazının bir ses gücü olduğunu kendi iç atomlarında 
insanın en derin öznelliğini sakladığını yürekten biliyorum. Yazı, en 
denilemez olanın kabuğunu kırar. Katı olan her şey edebiyatta erir. 
Ama erir. Erisin de zaten. Yazın, eser miktarda inceliğe dönüşürse 
edebiyat oluşuyor. 

Karaduygun’da kuşatıcı kavram melankoli ise Barbarın 
Kahkahası’nda ise fark gibi görünüyor. Dünyanın hallerinin, can-
lılarının, varlıklarının bilgiye, temsile, insani öznelliğe indirge-
nemeyeceği, her türlü indirgeme çabasına rağmen bu asli farkı 
hatırlatan bir artığın kalacağı ve bu artığın içimizde, aramızda 
tekinsiz bir ses, koku, imge, zillet olarak dolaşacağı, ancak bu 
artığı daima hatırlayarak haysiyetli kalınabileceği düşüncesi be-
nim metinle kurduğum ilişkide baskındı. Yere Düşen Dualar’dan 
itibaren edebiyatın bir yandan kadim olanla ve klasik tıpla diğer 
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yandan psikanalitik, Kristevacı, eko-feminist ve Deleuzecü dü-
şünceyle diyalog kurabilecek bir genişlikte hareket ediyor. Tabii 
edebiyatın böyle bir zorunluluğu yok ama senin edebiyatının 
imkanlar alanının bu yönlerde de genişlediğini düşünüyorum. 
Ancak Yere Düşen Dualar’ın okurun çok daha zahmet gösterme-
sine neden olan “zorluğu”na karşı sonraki metinlerinde yine çok-
katmanlılık olmakla birlikte nispi bir açıklıkla meramı daha doğ-
rudan ifade eden, etik/estetik/politik/dinsel bir konumu netlikle 
ortaya koyan metinsel kesitler/ anlar görüyorum. Katılır mısın? 
Eğer öyleyse katmanlar arası ilişkileri önemsemekle birlikte kur-
macanın muammasını bir nebze açmanın ardında nasıl saikler 
var?

Artık... ne kadar yerinde bir deyiş oldu şimdi.  Bunun için sana 
teşekkür etmeliyim. İnsan öznelliğinden geriye kalan atık. Bütün 
temsiliyetlerden, simge ve sembollerden artakalan imgesel artık... 
Sanıyorum hepimizin, biz okur ve yazarların kapıldığı cezbe, pra-
tik açıdan faydasız olan her düşünüş ve duyumun imgesini son-
suza bağlayabilme hareketidir. İmge bizi hareketlendiriyor. Düşü-
nüyorum da, yazar ne kadar çok öznel, ne kadar çok öznel olursa 
çabasız bir nesnelliğe erişebilir. Mahremiyet tapınağı haline gelen 
öznelliği yıkarak erişilen nesnellikten söz ediyorum. Tabii bunun 
için belli bir kuvvet, zihinsel bir donanım lazım. Kadim gelenek, 
tabiat, psikanaliz ve felsefe benim için daima rahat ettiğim yuvalar 
oldu. Antropolojiyi de unutmayayım. Ama tabii bazı metinleri iyi 
kavrayamıyorum. Bazı tecrübeler, bazı müzikler eksik kalınca kimi 
cümlenin kavranması birkaç yıl alabiliyor. O yüzden daha fazla gök 
lazım şimdi. Daha fazla kitap, daha fazla kırlangıç, daha fazla çalgı. 
Zihnimdeki metni yazabilmek için hiç dinmeyen daha fazla eksik-
lik duygusunu bilmek gerekiyor. Dediğin gibi dilim günden güne 
açıldı, farkındayım. Bazen kaba buluyorum bunu, bazen de özlü 
geliyor. Kalbimde uyuyan metinsel fetüsleri düşünürsem eğer dilin 
zorbalaşmaması lazım. Çünkü dil yetmeyince kendi kendisinin aşığı 
oluyor. Oysa ki aşk yetmez, biraz da dostluk lazım. Lafı uzatmadan 
şunu söylemek istiyorum: Neyi düşünmeye gücümüz yetiyorsa onu 
düşünebiliyoruz. Kendi adıma, düşünmek aynı zamanda yürek iste-
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yen bir şeydir. Gücünün yetmediği fikri düşünemezsin. Yazarken de 
öyle, düşündüğün kurmacaya dilinin yetmesi gerekiyor. Dolayısıyla 
dilin zorbalığını veya şiirselliğini, farbelasını ya da dokunaklılığını 
yazarın ruhsal hali, donanımı ve dili belirler. Ama unutmayalım ki 
dil bir sınırdır ve ihlal edilmediği sürece taassup haline gelebilir. Ya-
zar olarak kendimi hiçbir çılgınlıktan, şölenden, delilikten, hınzırlık 
ve muziplikten, zerafetten ve terbiyesizlikten korumuyorum. Tersine 
bütün katmanlara ve gücümün yettiği farklılıklara açığım. Ama ha-
yat bu, başımıza her şey gelebilir. Kimse güzel edebiyat için birbirine 
söz veremez. Bu olsa olsa içten bir temennidir.
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Kopar zincirleri, yeniden gel 
Durmadan gel, hep gel 

Ben sana tutsak, sen bana yasak 
Gel günahlarla, korkularla gel1

2

Artık… hem bir sanatın gardiyanlığını yapmak
hem de ondan söz etme iddiasında bulunmak

mümkün değildir ve olmamalıdır (s. 30)

Sanatın gardiyanlığını yapmak... “Gardiyanlık” nedir? “Gardi-
yan” ne demektir? Felsefi ya da edebi, hangi türde olursa olsun, farklı 
türdeki metinlerde sık rastlamadığımız bu kavram Barthes’ın Eleştiri 
ve Hakikat isimli Türkçeye yeni kazandırılan kısa ama oldukça etki-
leyici metninde okuyucuyu tam da düşüncelerinin ortasından yaka-
lamaktadır. Gardiyanlık kavramı üzerine kısaca düşündüğümüzde 
onun bir şeyin/kimsenin kaçmasını engellemek üzere korunması, 
kontrol altında tutulması olduğunu görürüz. Yanında “hapishane” 
kavramını taşısa da bugün bildiğimiz gibi kontrol altına almanın 
binbir çeşit yolu bulunmaktadır. Her birimiz her gün gerek dış dün-

* Ankara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Doktora Öğrencisi. 
zelihadisci@gmail.com 
1 Sezen Aksu’nun seslendirdiği “Tutsak” isimli şarkının satırları arasından alınmıştır. 
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yamızda gerek iç dünyamızda, düşüncelerimizde bu kontrol etme ve 
edilme hissini duyumsamaktayız. Bu “göz”lerden kurtulmada bize 
sonsuz kaynak sunan düşüncelerimiz, düş dünyamız emrimizdedir. 
Fakat onlara başvuracak −başvursak bile bütün gücümüzle düşün-
celerimizi haykıracak− cesaretimiz var mı? Bir şey hakkında düşün-
mek, onu olabildiğince kavramak ve kavradığını “kendince” aktarma 
yolu olarak “eleştiri” bu noktada işlevini kazanır. Eleştiri ile düşün-
cenin nesnesi farklı yönleriyle açığa çıkarılarak adeta yeniden yara-
tılır. Yani, o şeye kaçıncı kere olduğu kestirilemeyen “başka” bir ha-
yat verilir. 1960’lı yılların Fransa’sında “eleştirmenin olmazsa olmaz 
parametreleri”ni dayatarak düşünceyi sınırlandıran, adeta “kontrol 
altında” tutmak isteyen eleştiri geleneği karşısında Barthes’ın Eleş-
tiri ve Hakikat’i bir şeye “başka” bir hayat verme cesaretinin örneği 
olarak görülebilir. Fakat burada ilginç bir durumla karşı karşıyayız: 
Barthes’ın eseri tam da “eleştiri” üzerine bir “eleştiri”dir. Dolayısıy-
la onda bulacağımız şey yüzeydeki bir gezintiden ziyade gerçek bir 
düşünme ve derinleşme örneğidir. Bu durumda zaten kendisi bir 
“eleştiri” olan eserin burada yeniden “eleştiri” konusu haline getiril-
mesi de yine kendi içinde oldukça riskli bir durum olarak karşımız-
da durmaktadır. Zira yazarın buradaki inceleme konusu eserinde 
eleştirdiği şeylerin kapanına kısılma ve böylece metnin yazarının hiç 
de istemeyeceğini tahmin edeceğimiz şekilde metne gölge düşürme 
ihtimalimiz bulunmaktadır. Diğer yandan, yine tam da yazarın ese-
rinde hissettirdiği gibi düşüncede derinleşmek için yeniden ve ye-
niden yorumlamaktan, kapana kısılmaktan başka yolumuz var mı?

O halde sadece düşünmeyi değil, düşünürken yakalandığımız 
kapanlardan kurtulmada nasıl yol almamız gerektiğini “eleştiri” ve 
“hakikat” gibi oldukça iddialı iki kavram üzerinden gösteren bu 
esere dönelim. Yazının başında yaptığımız alıntıdan hareket edecek 
olursak, Barthes için “düşüncenin gardiyanlığı” yapılamaz. Böyle bir 
cümlenin kurulmuş olması demek, gardiyanlığa soyunanların varlı-
ğını işaretlemektir. O zaman da akla şu soru kendisini dayatmakta-
dır: Kim, neyi kontrol etmek istemektedir? Bu ve benzeri soruların 
yanıtını bulabilmesi için, oldukça geniş bir alana yayılan eleştiri ve 
hakikat kavramlarını Barthes’ın kitabındaki sınırlara yani edebiyata 
çekmek, edebiyat ile birlikte düşünmek gerekir. 
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Eleştiri ve Hakikat’te belirtildiği kadarıyla edebiyat, yorumla-
makla ilgilidir: “...sıradan durumların katlanılmaz niteliğini yorum-
lamaktan hiç vazgeçmemiştir. Çünkü edebiyat, tam da sıradan bir 
ilişkiyi kurucu bir ilişkiye dönüştürüp, bu kurucu ilişkiyi de utanç 
verici bir ilişki haline getiren söze karşılık gelir” (s. 18). Dolayısıyla 
tam bir düşünme edimi, kavram işçiliğidir. Edebiyatta sözler “yazı” 
dolayımıyla açığa vurulur. Barthes’a göre “yazmak”, “dünyaya belli 
bir düzen vermek” ve “düşünmek” demektir (s. 28). Düşünmek ise 
kavramak, yani “dünyayı kesitlere ayırmak ve yeniden kurmak”tır 
(s. 68). Düşüncenin somutlaştığı yazı üzerinden edebiyat, kurmaca 
yaratma işi olarak görülmektedir. Barthes’a göre “her tür yazının te-
melinde yer alan kurma ediminden sıyrılmaya kalkışmak gülünçtür” 
(s.70). Yazıyı yazan, dünyaları yeniden yaratma niteliğiyle öne çıkan 
“yazar”ın bunları yapabilmesi için “dili kendisine sorun eden, dilin 
araçsallığı ya da gizliliğiyle değil, derinliğiyle ilgilenen” birisi olması 
gerekir (s. 40). Yazar olmak, yüzeyden derine doğru inebilme cesa-
retini göstermektir. Yazmanın kendisi de bu bağlamda bir cesaret işi 
değil ise nedir! Bu cesaretin ürünü olan “yapıt” Barthes için tam an-
lamıyla “açık yapıt”tır: 

Her çağ, aslında yapıtın meşru bir anlamını elinde bulundurduğuna 
inanabilir ama bu tekil anlamı çoğullaştırmak ve kapalı yapıtı açık bir 
yapıta dönüştürmek için biraz daha geniş bir perspektife ihtiyaç var-
dır... Yapıt, onu okuyanların kusuru nedeniyle değil, yapısı gereği aynı 
anda birden çok anlamı içinde barındırır (s. 44). 

Açıklığıyla yapıt, aynı insana farklı zamanlarda farklı anlamlar 
sunar. Ebedidir, kronolojik zamanı aşar. Anlamının çoğulluğu aynı 
zamanda “belirsizliği” de yanında taşır ve tam da bu nedenle yapıt, 
her tür sınırdan kurtularak açıklığı düşünceye duyumsatır. Ve içer-
diği açıklık nedeniyle belirsizlik, yaşadığımız dünyanın mantığıyla 
çelişecek bir şekilde, her durumda kaçmamız gereken bir şey olmak-
tan çıkar, düşüncenin yeşereceği yer haline gelir.

Eleştiri ve Hakikat’te bu şekilde yazı, yazar ve yapıt arasında 
oluşturulan üçgen üzerinden “eleştiri”ye doğru yol alma imkânı do-
ğar. Söz konusu üçgenin alanı olarak işaret edilebilecek “edebiyat” ile 
eleştiri arasında nasıl bir bağlantı kurulabilir? Barthes neden böyle 
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bir girişimde bulunmaktadır? Bu gibi soruların yanıtını Barthes’ın 
bizzat kendi sorusundan hareketle yanıtlamak mümkün görünmek-
tedir: “Yapıtın anlamı çoğulsa eğer, bunu kabul etmek ile birlikte 
onda temel bir anlam teşhis etmek arzusu nedir?” (s. 49). Yazara göre 
işte bu arzunun kendisi, yani yapıttaki çoğul anlamların varlığına 
rağmen onda temel bir anlam arama arzusu “edebiyat eleştirisi”dir. 
Buraya kadar kapsamı gösterilmeye çalışılan edebiyat kavramının 
yanına burada “eleştiri” kavramının eklendiği görülmektedir. O za-
man okuyucu için “eleştiri nedir?” sorusu aklı kurcalar. Barthes’a 
göre eleştiri “yaratmak”tır, “bir anlam örgüsü yaratmaktır”; “eleştir-
men, anlamı ikiye böler, parçalar ve yapıtın ilk dilinin üzerinde ikin-
ci bir dil, yani tutarlı bir göstergeler bütünü kurar” (s. 57).

 Yaratmak… Kurmak… Eleştiriyi tanımlamak üzere oluş-
turduğumuz bu güzergâh, şimdi yeniden söz konusu bu kavramlar 
nedeniyle, eleştiriden edebiyata geri dönmekte ve eleştiri, edebiyatla 
üst üste binmektedir. Böylece edebiyat eleştiri olurken, eleştirinin 
de edebiyat olduğu açığa çıkmaktadır. Bu noktada inceleme konusu 
olan eserin başlığında yer alan “hakikat” soruşturulduğunda, o da 
tıpkı “eleştiri” gibi edebiyatın kalbinde bulunan bir kavramdır. Fa-
kat buna rağmen, edebiyat ve eleştiri arasındaki bağlantıyı olanca 
açıklığıyla önümüze seren Barthes, hakikat kavramına sıra geldiğin-
de aynı açıklığı sergilememektedir. Kitabın adında yer almayı hak 
eden hakikati düşünmek adeta okuyucuya bırakılan bir “işçilik”tir. 
Bu anlamda eserde nadiren kullanılan hakikat, “temel bir anlam 
teşhis etme arzusu”nda geçen “anlam” üzerinden düşünüldüğünde, 
“yazı’nın birliği”dir. Söz konusu yazıyı, yazının birliğini düşünmek 
demek ondaki anlamı açığa çıkarmak, çokluğun içerdiği belirsizli-
ği birlik üzerinden belirli kılmaktır. Tam da bunu yapan “eleştiri”, 
yaptığı bu işlemle sonsuz sabitleme, belirleme yeteneğinde olmayıp, 
“hakikate götüren bir an”dır sadece (s. 71). Diğer bir deyişle, hem 
anlam belirleme yetkimizin olduğunun hem de belirlenen anlamın 
geçiciliğinin, tekilliğinin farkında olmaktır.

Barthes’ın tanımladığı şekliyle edebiyat eleştirisinin diğer adı 
“yeni eleştiri”dir. Bu kavramla birlikte okuyucunun ve hatta eleştir-
menin öğreneceği en temel şey, yöneldiği eserin mahiyetinin yanın-
da onunla ne yapabileceğini, onun ne işe yarayacağını sormayı akıl 
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edebilmektir. Fakat Barthes’ın Eleştiri ve Hakikat’i yazmasına neden 
olan konjonktürdeki “eleştiri” anlayışına baktığımızda, ortamın hiç 
de böyle bir eleştiri kavrayışına adım atmaya izin verecek nitelikte/
olgunlukta olmadığı söylenebilir. Nitekim Barthes’ın bu eseri yaz-
masının en önemli nedeni, tam da üzerinde durduğu (yeni) eleştiri 
anlayışına karşı eleştiriler yönelterek onu önemsizleştiren, yapaylaş-
tırarak değersizleştiren saldırgan eleştiri anlayışıyla, yani “eski eleşti-
ri” ile hesaplaşmak ve ondan özgürleşerek eleştiri yeteneğini yeniden 
kazanmak, kazandırmaktır. Burada yer alan eski ve yeni kavramla-
rına çok fazla takılmamak gerekir. Zira Barthes’ın da söylediği gibi 
yeni eleştiri aslında hiç de yeni olmayıp yüzyıllardır var olan bir ça-
banın adıdır. Yeni eleştiri “Bir ülkenin, kendi geçmişinden bugüne 
taşıdıklarını (...) dönem dönem yeniden ele alması (...) ve onlarla ne 
yapılabileceğine bakmak için yeniden betimlemesi”dir (s.5). Böylece 
eserlere sinen açıklığın izinden gitmek ve onları geliştirmektir. Bura-
daki geliştirmenin, ileriye taşımanın anlamı kendisini en iyi o eseri, 
kavramlarını, düşünüş biçimini bugünkü koşullar üzerinden yeni-
den ve yeniden işlevselleştirmeyi başardığımızda açığa çıkacaktır. 
Fakat sürekli açığa çıkarıcı değerlendirme şekli olarak “yeni eleştiri” 
Barthes’ın eserini yazdığı 1960’lı yıllarda pek de olumlu karşılanma-
maktadır. Yeni eleştiriyi eleştiren ve onun karşı kutbunda konum-
lanan “eski eleştiri” anlayışının argümanlarına bakıldığında onun 
neden yeni eleştiriye karşı saldırganca ve iflah olmaz bir tutum ya da 
dil benimsediği anlaşılmaktadır. Eski eleştirinin dili, yasanın dilidir. 
Yasa ise çizilen sınırlar, sabitlenen anlam ve gösterge düzenine atıf 
yapar. Yasa varsa yasak da vardır. (Dolayısıyla yeni eleştirinin yapıta 
ilişkin hissettirdiği “açıklık”ın yerinde “kapalılık” hissi yer alır.) Ni-
tekim yasakların kendisini eski eleştiride duyurduğu en önemli yer 
“söz yasağı”, “dil yasakları”dır: Barthes’a göre sözcük dağarcıkları sü-
rekli yoksullaşan Papua yerlilerinin Batı’dan, Fransa’dan öğreneceği 
çok şey vardır. Çünkü:

Bizler ölü yazarların dilini saygıyla mumyalar, düşünceler dünyasın-
dan doğan sözcükleri ve yeni anlamları reddederiz. Burada ölümün 
değil, doğumun yası tutulur (s. 25). 
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Yasaklara bağlılığıyla ünlenen eski eleştirinin böylece neyi so-
mutlaştırdığı açığa çıkar: Eski eleştiri yapıtın açıklığını reddederek, 
onun ezeli-ebedi tek bir anlamı olduğunu iddia etme gücünü kendi-
sinde bulur. Dolayısıyla yorumlama ve yeni anlamlara yelken açma, 
yani yapıtı “canlı tutma” fikrinden oldukça uzaktadır. Söz konusu 
uzaklık eleştirmenden talep edilen “anlaşılır olma” özelliğiyle birlik-
te daha da artar. Zira bu şekilde eserin belirli bir dilinin, anlamının 
olduğu söylenir. Ondaki başka diller yasaklanır (s.23). Talep edilen 
belirli özelliklerle hem eser hem eleştirmen sabitlenir. Bu sayede 
eski eleştiri kimin nasıl eleştireceğini söyleme gücünü kendisinde 
bulur. Eksi eleştirinin de eleştirisi olan yeni eleştiri ise yasak karşı-
sında “hak”tan konuşur,  dil hakkını savunur. Barthes’a göre “belli 
bir sözün sahibi olunabileceğini ve onu varoluş nitelikleri içinde bir 
malı korur gibi korumak gerektiğini hayal etmek son derece sıkın-
tılıdır” (s. 30). Dışarının düşüncesine kapatılan yapıt bu haliyle saf 
yapıt iken eleştiri ise saf eleştiri haline gelmektedir. Oysa böyle bir 
saflık mümkün mü? Bunun bilincinde olan yeni eleştiri, dışarıya 
açılır ve tehlikeli olarak addedilen şeye kendisini bırakır; açıklığa. 
Dilin düzenine kastedişiyle, belirli bir jargonsuzluğuyla, ölçüsüz-
lükleriyle, uyumsuzluklarıyla açıklığı hisseder ve hissettirir. Yapıtın 
üzerine başka bir söz ekleyemeyen ve bunu “sakıncalı” bulan eski 
eleştiri karşısında yeni eleştiri, her yapıtın tekilliğini ve yeniden üze-
rine düşünülebilirliğini, daha da öteye giderek yapıtı yeniden yazma 
yeteneğinin varlığını iddia eder, talep eder! 

İşte bu yenilenme, yeniden ve yeniden bir şeyin (edebiyattaki 
haliyle yapıtın) bahsini açma çabası bu metnin başlangıcında te-
mas edilen “sanatta gardiyanlık olmaz!” mottosuna bizi geri götü-
rür. Bizler her birimiz birer okuyucuyuz, fakat aynı zamanda yazar, 
yazardan da öte “eleştirmeniz”. Bu kitabın meselesi “eleştiri”, özel 
olarak kimseye tahsis edilebilir bir özellik değildir, tıpkı hiçbir şe-
yin eleştiriden azade olamayacağı gerçeği gibi. Burada hissedilen 
bu geniş kapsayıcılık, duyumsanan evrensellik karşısında Eleştiri ve 
Hakikat’ten hareketle akılda tutulması gereken en önemli şeylerden 
birisi metinlerin “mutlak” bir gücünün olmadığını kabul etmektir. 
Zira bu gücün kabul edilmesiyle birlikte bahsedilen yasak zincirle-
ri ardı ardına birbirine geçmekte ve yapıtın, eleştiri ile eleştirmenin 
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yeri kolayca belirlenebilmektedir. Böylece bütün kuralların baştan 
belirlendiği, söylenebilecek sözlerin “zaten” bilindiği bu yerde kur-
duğumuz her cümle var olanların tekrarı olmaktadır. Yani bir düşü-
nürün söylediği gibi, “pelikan yumurtalarından pelikan çıkartmaya 
devam etmekteyizdir.” Peki ya bununla yetinmezsek? İşte o nokta-
da hakikatle temasa geçeceğimiz momente akmaya, Barthes’ın yeni 
eleştirisinin içinden geçmeye başlamışız demektir. Bu güzergâh bo-
yunca her zaman eski eleştirmenlerin saldırgan-tehditkâr cümlele-
rini duyacağımızı bize haber veren Barthes, yazdığı bu küçük fakat 
oldukça “açık” ve “düşünmeye davetkâr” eseriyle hakikatten yana 
kendi yolumuza devam etmenin vereceği muhteşem meyveleri hayal 
ettirmektedir. Belki bu yazı da bu meyvelerden birisinin, yani Eleştiri 
ve Hakikat’in tadına bakılarak yaşanılan hazzın getirdiği paylaşma 
isteğinin bir parçasıdır, kim bilir!

KAYNAKÇA
Barthes, R. (2016). Eleştiri ve Hakikat. Elif Bildirici-Melike Işık Dur-
maz (Çev.). İstanbul: İletişim. 
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Mekân
2017 Sayı: 7

Monograf, yedinci sayısında edebiyat metinlerini ve edebiya-
tın kendisini mekân kavramı üzerinden tartışmak istiyor. Anlatının 
kurucu unsurlarından biri olan mekânı kuramsal olarak inceleyen 
metin odaklı okumaların yanı sıra edebiyatın üretim ve tüketim sü-
reçlerini mekânla ilişkilendiren disiplinlerarası çalışmalara da yer 
vermeyi amaçlıyor.

Monograf, aşağıdaki konu başlıkları etrafında, edebiyat ve 
mekân meselesine yönelik başka yaklaşımları da ele alan özgün 
fikirlere dayalı makaleleri en geç 15 Ekim 2016 tarihine kadar            
info@monografjournal.com adresine bekliyor. 

• Edebi metinlerde mekânın kurgulanma biçimleri, işlevleri ve ta-
rihsel olarak geçirdiği dönüşümler
• Dönemsel eğilimlere ve sanat akımlarına göre edebiyatta öne çı-
kan mekân türleri 
• Farklı anlatım teknikleri ile metinlerdeki mekân temsilleri arasın-
daki ilişkiler
• Edebiyat metinlerinde kentler ve tarihsel süreç içinde kentlerde 
toplumsal bakımdan öne çıkan mekânların ele alınış biçimleri
• Edebiyatta öznelliğin inşasını mekânla düşünmek
• Toplumsal cinsiyet bağlamında mekâna yüklenen anlamlar ve 
edebiyattaki tezahürleri
• Psikanaliz, feminizm, yorumbilim ve anlatıbilim gibi farklı me-
totlar ışığında mekânla ilgili izleklerin değerlendirilmesi 
• Kamusal hayatta edebiyat mekânları; mahfiller
• Edebiyat müzeleri, müzeye dönüştürülen yazar evleri/odaları gibi 
örneklerin mekân sosyolojisi üzerinden incelenmesi
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Literary Space
2017 Issue: 7

For the seventh issue of Monograf, we seek submissions that will discuss 
literary texts as well as literature itself with reference to space. We are searc-
hing for scholarly contributions that will include text-oriented readings that 
study space theoretically as one of the foundational elements of narratives, or 
interdisciplinary investigations that relate the production and consumption 
of literature with space. 

Monograf invites original articles to be sent to info@monografjournal.com 
by October 15, 2016 for its seventh issue that will focus on space and litera-
ture. Subtopics in which contributions are sought include, but are not limited 
to, the following:

• Forms of fictionalizing space in literary texts, the functions of space, and 
their historical transformation
• Types of space that become noticeable with historical trends and artistic 
movements 
• Relationships between different literary devices and their spatial 
representations in texts
• Literary representations of cities or of spaces that have been socially 
prominent in cities throughout history 
• Reflection on constructing subjectivity in literature through space
• Meanings given to space within the context of gender and their 
manifestations
• Evaluation of themes related to space with reference to various 
approaches such as psychoanalysis, feminism, hermeneutics and 
narratology
• Literary spaces in public life, such as mehfils
• Sociology of space for the analysis of examples of literary museums or 
writers’ rooms/homes
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Dipnot: Ayfer Tunç
2017 Sayı: 7

Monograf, yedinci sayısında Ayfer Tunç edebiyatına dipnotlar düşüyor. İlk 
kitabı Saklı’dan Dünya Ağrısı’na kadar uzanan metinler zinciri içerisinde öykü, 
roman, senaryo, deneme, söyleşi gibi türlerde eserler veren Ayfer Tunç’un ede-
biyatını; içsel gelişimi, temel eğilimleri ve Türkçe edebiyattaki konumu gibi ana 
sorular üzerinden karşılaştırmalı ve derinlemesine bir şekilde değerlendirmek 
istiyor.

Monograf, dosyanın temel sorularına işaret eden aşağıdaki konu baş-
lıkları etrafında, Ayfer Tunç edebiyatına yönelik başka yaklaşımları da ele 
alan özgün fikirlere dayalı makaleleri, en geç 15 Ekim 2016 tarihine kadar       
info@monografjournal.com adresine bekliyor

• Başka metinler ve edebiyatlarla etkileşimi açısından Ayfer Tunç edebiyatı
• Ayfer Tunç edebiyatının biçimsel ve izleksel süreklilikleri ve kesintileri
• 90 sonrası Türkçe edebiyat tarihi içerisinde Ayfer Tunç’un konumu
• Ayfer Tunç’ta tür seçiminin dinamikleri
• Yeniden yazım: Ayfer Tunç metinlerinin birbiriyle ilişkileri
• Ayfer Tunç’ta edebiyat ve politika
• Ayfer Tunç’un taşrası: Coğrafi, kültürel ve dinsel ötekiliğin temsili
• Ayfer Tunç edebiyatında bireysel ve kolektif şiddet
• Dünyada Olmak: Ayfer Tunç’ta varoluşun hâlleri, sıkıntıları ve ağrıları
• Ayfer Tunç’un denemeciliği
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Footnote: Ayfer Tunç
2017 Issue: 7

The seventh issue of Monograf will give footnotes to Ayfer Tunç’s works. 
Starting with her first book Saklı to her recent work Dünya Ağrısı and ranging 
between various genres such as the novel, short story, scenario, essay and 
interview, the footnotes in this issue will provide a comparative and in-depth 
analysis of the writer’s works with regard to their internal development, fun-
damental tendencies and their place in Turkish literature.

Monograf invites original articles to be sent to info@monografjournal.com 
by October 15, 2016 for its seventh issue that will focus the literature of Ayfer 
Tunç. Subtopics in which contributions are sought include, but are not limi-
ted to, the following:

• Ayfer Tunç’s literature interacting with other texts and literatures
• Continuity and lapses of forms and themes in Ayfer Tunç’s works 
• Ayfer Tunç’s place in the history of Turkish literature after the ‘90s 
• The dynamics of choice of genre in Ayfer Tunç’s literature 
• Rewriting: Relationships between Ayfer Tunç’s texts 
• Literature and politics in Ayfer Tunç’s works 
• Ayfer Tunç’s countryside: Representation of geographical, cultural and 
religious otherness
• Individual and collective violence in the literature of Ayfer Tunç
• Confined to Earth: The ways, problems and pains of existence in Ayfer 
Tunç’s works 
• Ayfer Tunç as an essayist
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Genel Kurallar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Örnek: Gürsel Korat’a göre (2014)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Formatting Guidelines
Title: The title of 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).


