
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.
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