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Öyküyü Görmemek:  
Kör Bir Okuma Fenomenolojisi

Timothy Clark*2

Çeviren: Hivren Demir-Atay**3

On yılı aşkın bir süredir öykü kuramı üzerine kayda değer bir 
kitap yayımlanmadı. Susan Lohafer ve Jo Ellyn Clarey’nin Short 
Story Theory at a Crossroads (Dörtyol Ağzındaki Öykü Kuramı-1989) 
ve Charles E. May’in The New Short Story Theories (Yeni Öykü Ku-
ramları-1994) başlıklı, daha önce yayımlanmış yazıların bir araya 
getirildiği eleştirel antolojilerinden sonra bir tür olarak öykü üzerine 
yürütülen tartışmalar gözden kayboldu.1

4 Aslına bakılırsa öy kü kura-
mı dörtyol ağzından çok çıkmaz bir sokaktaydı. Bunun nedeni, öykü 
çalışmalarının, kaynağını biçimcilikten alan, “Öykü nedir? Öteki 

* Durham Üniversitesi, İngiliz Çalışmaları Bölümü, Öğretim Üyesi
** Mersin Üniversitesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, Öğretim Üyesi, hivren@mersin.edu.tr 
Makalenin çevrilmesine izin veren Timothy Clark’a ve Oxford Literary Review’a teşekkür 
ederim.
1 Susan Lohafer ve Jo Ellyn Clarey, der. Short Story Theory at a Crossroads (Baton Rouge: 
Louisiana State University Press, 1989); Charles E. May, der., The New Short Story Theories 
(Athens: Ohio University Press, 1994).
Ç.N.: Bu makalenin yayımlandığı 2004 yılından günümüze dek az sayıda da olsa öykü kura-
mı üzerine kitaplar yayımlandı. Örneğin, Per Winther, Jakob Lothe, Hans H. Skei, der. The 
Art of Brevity: Excursions in Short Fiction Theory and Analysis.  (Columbia: University of 
South Carolina Press, 2004); Viorica Patea, der. Short Story Theories: A Twenty-First-Century 
Perspective (Amsterdam: Rodopi, 2012); Florence Goyet, The Classic Short Story, 1870-1925: 
Theory of a Genre (Cambridge: Open Book Publishers, 2014). Sonuncu kitap, ilk kez 1993’te 
Fransızca olarak yayımlanmış, 2014’te genişletilmiş, gözden geçirilmiş ve İngilizceye çevri-
lerek tekrar basılmıştır.
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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).
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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. 


