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Çiçek Üzerine Çiçek Sermektir1 Yazmak: 
Kitapla Hayal Etmek İçin Elaine 

Scarry’den Mülhem Bir İnceleme

Selver Sezen Kutup*3

İngiliz ve Amerikan Dili ve Edebiyatı profesörü Elaine Scarry’nin 
Dreaming by the Book adıyla 1999 yılında yayımlanmış, Bülent O. 
Doğan tarafından çevirilerek 2006’da Metis Yayınlarınca Türkçeyle 
buluşturulmuş eseri Kitapla Hayal Etmek alanının özgün örneklerin-
den biri olarak “eleştiri” başlığı altında tasnif edilse de sahip olduğu 
potansiyellerden ötürü, “sıradan” bir eleştiriden kendine has incelik-
leri ve titizliğiyle ayrılıyor; 2000 yılında en iyi edebiyat eleştirisi kitabı 
alanında verilen Truman Capote ödülüne layık görülüyor.24 Türkçeye 
çevrilmesinin üstünden geçen on seneye ve edebiyat mecrasına yö-
nelik mevcut katkılarına rağmen hakkında yazılmış detaylı eleştiri-
inceleme neredeyse yok.

Kitabı detaylıca tartışmaya geçmeden önce, tercümede oluşabi-
lecek muhtemel bir karışıklık için önlem almalı: İlkin, İngilizce bası-

* Boğaziçi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yüksek Lisans öğrencisi. 
sezenkutup@gmail.com 
Yazının gönderim tarihi: 15/12/2016. Yazının kabul tarihi: 25/12/2016
1 “Kâğıdın icadından önce çeşitli uygarlıklar doğrudan bitkiler üzerine yazıyordu: Mısır-
lılar papirüse, Çinliler ise örülmüş otlara, ağaç elyaflarına ve dut yapraklarından elde et-
tikleri ipeğe yazıyorlardı. Demek ki yazma pratiği çiçek üzerine çiçek sermekse, bu pratik 
hayal eden zihnin yaptığı şeyin ve bu dışsal formun ta kendisini icat etmeden çok önce 
yapmakta olduğu şeyin dışsallaştırılması olarak da düşünülebilir.” Scarry, E. (2006). Kitap-
la Hayal Etmek. Bülent O. Doğan (Çev.). İstanbul: Metis. s. 166.
2 http://www.yasamoykusu.com/biyografi-704-Elaine_Scarry
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mıyla mukayeseli okuduğum Scarry’nin kitabının başlığındaki hayal 
etme edimi dreaming ile karşılanıyor, imagining ile değil. Scarry’nin 
kelime seçiminde, to dream fiilinde olan fakat to imageda bulunma-
yan bir anlam fazlasının, “tasavvur etmek, hayal etmek/kurmak” an-
lamlarına ek olarak “rüya görmek”in de katkısının olduğunu sanıyo-
rum. Gündüz düşlerinin okumayla, gündüzleri daldığımız hayaller 
ve rüyalar alemiyle bir ilgisi olmadığını söyleyebilir miyiz? Birinci kı-
sım “Resim Oluşturma”nın ilk bölümü “Canlılık Üzerine”, günlük ko-
nuşmalarımızda “imgelem”in nasıl bir yer tuttuğu sorusuyla açılıyor, 
burada imgelem imaginationın karşılığı olarak kullanılmış. Imagined 
ise Bülent O. Doğan tarafından farklı cümlelerde ard arda “imgele-
mimizdeki” ve “hayal edilen” olarak karşılanmış. Ardından gelen pa-
ragrafta daydreamed faces de yine “imgelemimizdeki yüzler” olarak 
karşılandığında, metnin yazıldığı dilde var olan nüanslar, sözcelem 
düzeyindeki seçimlerin incelikleri çeviride ne yazık ki eksilerek, yer 
yer de birbirinin yerine kullanılan kavramlar vasıtasıyla Türkçeye ta-
şınmış. Hâl böyle iken, bu yazı boyunca çeviri metnini takip eden bir 
okuma gerçekleştirmiş olduğumu belirtmek durumundayım. Dola-
yısıyla tahayyül, muhayyile, imgelem kavramlarını çoğunlukla çevi-
riye sadık kalarak, bazen de kendimce birbirinin tam karşılığı olarak 
değilse de, yaklaşık anlamlarını çağrıştıracak şekliyle kullanıyorum.3

Yaklaşık iki yüz eli sayfada yoğun, damıtılmış tartışmalardan 
müteşekkil kitap; günlük konuşmalarımızda hayal gücünün canlı-
lığına, renkliliğine, zenginliğine vurgu yaparken, hayal kurmanın/
imgelemin kuvvetinden bahsederken; imgelem dediğimiz şeyin algı 
karşısındaki solgunluğunu, kuruluğunu, iki boyutluluğunu göz ardı 
ettiğimizi ve canlılığı âdeta imgeleme içkinmiş gibi düşünmeye mey-
lettiğimizi gösteriyor daha en başta. Halbuki Scarry’nin temel savu-
nusu imgelem gücümüzün sandığımız kadar büyük olmadığı, hayal 

3 tahayyül: i (Ar. ḫayl – ḫayāl “zannetmek”ten teḫayyul ) Daha önce duyu organları 
ile idrak edilmiş bir şeyi, o şey karşımızda mevcut olmadığı bir an veya mekânda zi-
hinde şekillendirme, hayalde canlandırma. http://www.kubbealtilugati.com/sonuclar.
aspx?km=tahayyül&mi=0 
muhayyile-muhayyele: i. ( Ar. taḫyіl “hayal etmek”ten muḫayyil > muhayyile ) [Kuvve-i 
muhayyile ’den kısaltma yoluyle] Hayal kurma gücü ve yeteneği; hayal gücü, zihinde 
önceden yer etmiş olan tasavvurları muhâfaza eden veya hiç idrak edilmemiş şeyleri ve 
bunlar arasındaki ilişkileri tasavvur eden meleke. http://kubbealtilugati.com/sonuclar.
aspx?km=muhayyile&mi=0
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etme arzumuzdaki şiddetin büyüklüğünce hayal etmekte güdük 
kaldığımız ve imgelemdeki bu zayıflığı ancak bir istisna olan sözlü 
sanatlar vasıtasıyla aşabildiğimiz yönünde. Bu noktada nasıl oluyor 
da sözlü sanatlar; hikâye, roman ve şiir herhangi bir gerçek duyusal 
içerik taşımazken, yalnızca kağıtların üzerindeki siyah noktacıkken 
hayalimizi/imgelemimizi kuvvetlendiriyor sorusu meşruiyet kazanı-
yor ve okurlar olarak kitap boyunca bu sorunun peşinde, Scarry’nin 
yöntemsel ajandasına uygun bir biçimde hareket ediyoruz.

Kitap kendi içinde bölümlendirilmiş üç kısımdan oluşmakta; 
sırasıyla “Resim Oluşturma”, “Resimleri Hayal Etmek” ve “Yeniden 
Resmetmek” kısımları ve alt başlıklarıyla “Sonuç: Yapma Kuşlara 
Uçmayı Öğretmek” bölümüne kadar ilerliyoruz. Esasen kitap bo-
yunca yardıma çağırılan çeşitli disiplinler; bilişsel psikoloji yöntem-
leri, felsefi düşünüşler ve edebiyat eleştirisi ile kitabın başından so-
nuna, yapma bir ispinozu imgelemimizde/imgelemimiz vasıtasıyla 
uçurmayı başarıp başaramayacağımız sınanıyor. Scarry; Flaubert, 
Brontë, Hardy, Proust, Woolf gibi romancıların ve Homeros, Word-
sworth, Rilke gibi şairlerin metinlerine, önerdiği taktikler vasıtasıyla 
yaklaşıyor; bu metinlerin başarısının imgelemimizi canlandırarak, 
ona yaşamsallık kazandırarak kitapla, kitap aracılığıyla okunanı ger-
çeklikteki karşılığına yakın -bazen ondan dahi güçlü- hâle getirmek-
teki başarıları olduğuna okurunu ikna etmeye çalışıyor. Buradaki 
yazar ve eser seçimlerinin, yazarın kendisinin de ifade ettiği üzere 
tek bir gelenekten beslendiği ve öteki fenemenolojilere başvurulma-
dığı için nispeten problemli olduğu, yazarın örneklemini dar tuttuğu 
eleştirisini getirmek mümkün.

Scarry hemen her bölümün başında ve sonunda sarih özetleme-
ler yapıyor; bu da hem takibi, hem de kitapta/kitapla kalmayı kolay-
laştırarak okuma deneyimini güç kılacak unsurları bertaraf ediyor. 
Kitapla Hayal Etmek konvansiyonel okuma pratiklerimizi sarsan, 
yeniden kuran, bunları da adım adım ve okuyucusuyla söyleşirce-
sine yapan epey başarılı bir teknikler bütünü sunuyor. Kitabın en 
önemli müdahalelerinden biri hakikat ve temsil tartışmalarına olu-
yor; bu tartışmalarda yerleşikleşmiş ikili karşıtlığı aşıp temsilin/tak-
lidin performatifliğine ilişkin yeni bir söz üretmesinde yatıyor belki 
de müdahalenin kıymeti. “Romanlardaki imgelerin gerçek dünyayı 
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‘temsil ettiğini’ ya da onun ‘taklidi’ olduğunu söylemeyi âdet edinmi-
şizdir. Ama belki de taklit onlardan ziyade bizim onlara bakışımız-
dadır” (s.14). Kurmaca eserlerdeki imgeleri -çoğunlukla-  gerçekli-
ğin temsili, taklidi olarak düşündüğümüzü fakat taklidin kendisini 
hep stabil bir yerden kurduğumuzu fark ediyoruz; bir şeyin taklidini, 
taklit etme edimini performe ettiğimiz, bizim de okuyucu olarak bu 
taklitte failliğimizin bulunduğu fikrini açarak Scarry, yukarıda iddia 
ettiğim üzere yerleşik, pasifize okuma pratiklerimizi sarsarak yeni 
okuma biçimlerinin kapılarını okuruna aralamakta.

Böylesi önemli bir müdahaleden sonra Scarry, yazarlar tarafın-
dan verilen örtük talimatları ifşa ederek, esasen her metnin bu ta-
limatlarla kurulu olduğunu açığa çıkararak talimatları izlediğimiz-
de ortaya çıkan güçlü, canlı taklitlerle ilgili önermesinde bulunur. 
Scarry’e göre kurmaca metinlerde asli işlevi görsellik oluşturmak 
olan her bir betimleme, mekânın/karakterin/duygu durumunun an-
latısı esasında o anlatıyı zihnimizde canlandırmamızı kolaylaştıran 
talimatlarla kurulur. “‘Emily Brontë Catherine’in yüzünü tasvir edi-
yor’ demek yerine, ‘Brontë bize Catherine’in yüzünü hayal etmemiz 
ya da imgelemimizde inşa etmemiz için bir dizi talimat veriyor’ da 
diyebiliriz” (s.14). Böylelikle taklit dediğimiz şeyi aşina olduğumuz 
alandan -nesneden- yeni bir mecraya -zihinsel edime- kaydırabiliriz. 
Scarry’e göre muhayyilemizin canlılığı, algı yapısının derinlemesine 
yeniden üretimiyle mümkün kılınır. Algılarken iradi/gayriiradi ola-
rak işlettiğimiz mekanizma/yapı, yazarların talimatlarıyla -tarafımız-
dan- doğru bir şekilde üretildiğinde, algılamanın kendisine yaklaşan 
bir yaşamsallıkta muhayyile de üretilmiş olur. Bu noktada sanatçının 
“sıradan insan”dan ayrı bir tahayyül gücü olduğunu iddia etmediği-
ni belirten yazar, sanatçının imgeleminin de en az sanatçı olmayan 
kadar renksiz olduğunu ifade eder. Yazarı iyi yazar kılan doğru/dan 
talimat verme pratiklerinin kendisini ise tartışmaya açmaz.

Algının fenemenolojisini kopyalarken yazarların başvurduğu 
temel yöntemlerden birinin; şeffaf nesnelerden yardım almak -ger-
çekte zayıf bir algısallığı olan tül, bulut gibi- ve bu şeffaf nesnelerin 
yaratılmak istenen duyumun taklidine dahil edilerek bir katılık hissi 
oluşturmak olduğunu söylüyor Scarry. Böylelikle yaratılacak duyum 
taklitlerinin zayıflığı daha en baştan şeffaf nesneler vasıtasıyla sürece 
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katılır; nasıl ki imgelemimiz solgun, şeffaf, iki boyutlu ise bu şeffaf 
nesnelerle algının kendisi de nesnesine uygun hâle getirilir. Bu nokta-
da yazarın talimatları ise imgelemimizi soluklaştıran kendi irademi-
ze dair bilinci bastırarak, ötekinin iradesine açılmamızı ve bu sayede 
canlı bir tahayyüle kavuşmamızı sağlamış olur. Talimatlar, yazarın 
otoriter saiklerinden, hükmetme gayelerinden değil; “muazzam bir 
imgesel inşa uğraşı” olan okuma faaliyetini canlı kılma amaçlarından 
doğmaktadır. Bu imgesel inşanın uğraşı sırasında ise imgelem vasıta-
sıyla hakiki dünyaya sırt çevrilmez ya da hâlihazırda var olana yeni 
özellikler atfedilmez; bu dünyada olagelen, duyusal olarak var olan 
şeyler, nitelikler ortaya çıkarılır, en azından ortaya çıkarmak arzulanır.

Scarry’nin kitap boyunca en çok yardım aldığı disiplin bilişsel 
psikoloji ve bu alandaki deneyler. Çeşitli imge oluşturma deney-
lerinin sonuçlarından hareketle imgesel taklidin, gerçek algının 
uzamsal sınırlarını takip ettiğini anlayarak bu uzamsal sınırlara en 
elverişli nesnelerin çiçekler olduğunu; çiçeklerin boyutları, şekillleri, 
lokalizasyonları, incelik ve seyreklikleri itibariyle âdeta “birbirimiz 
için yaratılmışızcasına” yaratıcı idrakte çiçek imgesinin önemini 
kavrıyoruz. Uzunca bir bölüm “çiçekleri hayal etmek” üstüne kurulu 
olduğundan özetlemeden kaçınarak söylenebilir ki bölüm boyunca 
çiçek-oluş/bitki-oluş ile muhayyile arasındaki rabıtalara yoğunlaşılı-
yor; çiçeklerin varlığının kompozisyonun kalanı için “dayanak vazi-
fesi gördükleri” ve mevcudiyetlerinin keyfi, gereksiz ya da yüzeysel 
değil mecburi olduğu sonucuna varılıyor.

Tüm bu tartışmaların ardından kitabın ikinci kısmını oluşturan 
“Resimleri Hareket Ettirmek” bölümüne geldiğimizde ise kitap bu 
hareketi imkânlı kılacak beş yöntem ile alt başlıklara ayrılıyor. Sıra-
sıyla “ışık yakma”, “seyreltme”, “ekleme ve çıkarma”, “germe, katlama, 
eğme” ve son olarak “çiçekli varsayım”. Bu kısmın temel önermesi 
ise herhangi bir kuşun havada uçtuğu söylendiğinde onu zihnimizde 
canlandırmak nispeten kolay iken belli bir kuşu zihinde canlandırıp 
onun uçtuğunu hayal etmenin zorluğu üzerinedir. Yazarların mezi-
yeti de bu noktada ortaya çıkar. Bahsi geçen yöntemler Homeros’tan 
günümüze uygulanagelmiştir, en azından Scarry yakından baktığı 
metinlerde bu etkinliklerin izini sürer. Yazar, kendi okuma dene-
yimlerine okuru davet etmek istediğini fakat her cümleye “deneyin” 



251

Çiçek Üzerine Çiçek Sermektir Yazmak: Kitapla Hayal Etmek İçin Elaine 
Scarry’den Mülhem Bir İnceleme

monograf 2017/7

yazmak yerine tüm tariflerinin davet minvalinde alımlanmasını is-
tediğini belirtir. Pek çok edebiyat eserinde hareketli bir karakterin 
tasvirini kendimize yönelik bir talimat olarak algılamamız gerekti-
ğini savunur ilerleyen bölümlerde. “Kadın çimlerin üzerinde ilerle-
di” cümlesini “Çimlerin üzerinde ilerleyen kadın imgesini zihnin-
de canlandır” şeklinde düşünmek gibi (s.160). Şu uzun pasaj ise bu 
kısmın ve şimdiye kadarki tartışmalarının bir özeti mahiyetindedir:

“Hayal kurarken kendi irademizin farkında olmamız, oluşturduğumuz 
imgelerin canlılığına engel olur. Tekrarlanan hayaller biraz daha canlı 
olabilir, çünkü bir kendiliğindenlik, daha doğrusu kendi başına varol-
ma niteliği kazanırlar; resim oluşturmaya alışık olmamız bizi onları 
üretirken çaba gösterdiğimiz duygusundan kurtarır. Yazarın talimat-
ları ise tam tersine, imgeleri gerçek algı dünyasının “muayyenliğine”, 
dolayısıyla canlılığına yaklaştırarak irade bilincimizi bastırır: Kitap-
taki resimler tıpkı duyumlar gibi basitçe zihnimize “ulaşıyormuş” gibi 
görünür, hem de onları (bir başkasının telkiniyle) inşa ettiğimiz orta-
da olmasına rağmen” (s. 114). 

Hayal ile imge arasındaki benzerlik ve farklar da bu iradilikten 
doğmaktadır Scarry’e göre. Tüm bu pasaj esasında neden kitapla ha-
yal etmenin, kendi kendimize hayal etmekten daha kolay, gerçekliğe 
daha yakın, canlı olduğunu da açıklamaktadır. Hayal kurduğumuz 
anda kendi bilincimiz, irademiz daima hayal kurduğumuzu hatırla-
tır şekilde varlığını gösterir. Yazar ise başka bir irade olarak varlığı-
na, talimatlarına rıza gösterdiğimiz, tariflerini/talimatlarını yöntem-
leri vasıtasıyla zihnimizde kolaylıkla canlandırabildiğimiz bir figür 
olarak yönlendirici işleve sahiptir. Her seferinde “yazar bunu hayal 
etmemizi istiyor” diye düşünmeyiz artık; yazarın yönergeleriyle ha-
yal etme pratiğinin tam içindeyizdir, bile isteye.

Kelimeleri kâğıt üzerinde görmeyi bıraktığımızda, örneğin 
Gustave Flaubert’in Madam Bovary’sini birine seslice okutup din-
lediğimizde imgelerin canlanacağını, hareket kazanacağını iddia 
etmektedir Scarry. Kendisine yöneltilebilecek eleştirileri önceden 
sezinleyerek bertaraf etmek içinse bu noktada şerhlere, açıklama-
lara başvurur. Hareketsiz burjuva dünyasını anlattığı için Flaubert 
örneğini doğru bulmayacak olanlara Flaubert’in bilinçli olarak zi-
hinde tasarlanabilir türdeki imgelere başvurduğunu ifade eder, yine 



252

Selver Sezen Kutup

monograf 2017/7

de Flaubert’in başka pasajlarından ve farklı yazarlardan örnekler 
vererek yöntemlerinin uygulanabilirliğini sınar. Bu noktada Elaine 
Scarry’nin dilinin, sorunsallaştırdığı meseleleri ele alma biçiminin 
temellendirmelere dayandığını, sürekli yakın okumalarla okurunu 
ikna ettiğini söylemek mümkün; bunu yaparken de okuru ikna et-
mek gayesinden ziyade kendi ikna oluşunu ifşa etmek ister gibidir.

Flaubert ve Brontë’nin farklı metodolojilerle imgeleri harekete ge-
çirdiğini aktardığı pasajda Brontë’nin talimatına “eller devrede” ismini 
koyan Scarry, Brontë’nin ve Flaubert’in yöntemini şöyle ifade eder:

“ ‘Sizden bir imgeyi hareket ettirmenizi istemek üzereyim. Zihinsel 
imgelere elle müdahale edilebildiği için bunu yapabileceğinizi hatırla-
yın; imgeler sizden yapmanızı isteyeceğim katlama, germe ve çıkarma 
işlemlerini yapmaya müsaittirler.’ Bu talimat Flaubert’in ‘bu sadece ku-
maş’ talimatının muadilidir. Flaubert’in talimatı da şöyledir: ‘Sizden 
bir imgeyi hareket ettirmenizi istemek üzereyim; bunu yapabilirsiniz, 
çünkü bu imge insan ya da at gibi görünse de aslında kumaşa çok ben-
zer.’ ”  (s. 149). 

Böylece bizler yazarların talimatlarına uyum sağlarken yazarlar 
da insan zihninin yapısına uyum sağlarlar zira muhayyileye ilişkin 
son bilişsel psikoloji deneyleri göstermiştir ki elyapımı nesneleri3

4 
zihnimizde canlandırırken beyinde çalışan bölge ile elyapımı olma-
yan nesneleri canlandırırken beyinde çalışan bölge farklıdır. Elyapı-
mı nesneleri düşünürken çalışan bölge, hareket hakkında düşünür-
ken çalışan bölgeyle aynı. Dolayısıyla yazarlar elleri devreye sokarak, 
elyapımı olmayan nesneleri de hareketli biçimde (hareket hakkında 
düşünürken çalışan bölgede) düşünmemizi kolaylaştırıyor. Zihinde-
ki resimleri hareket ettirmenin zorluğuna uygun sahneler tasarlayan 
Brontë için talimatlara itaatkârlık ve itaatsizlik sahneleri yalnızca te-
matik ve anlatısal açıdan değil, imgesel hareketin epistemolojik zor-
lukları dolayısıyla da mühimdir.

Scarry aslında kurmaca bir kişi, bir hayalet yahut bir kuş tüyü; 
bunlardan her birinin zihinsel imgeler olduğunu fakat yazarların 
okurlardan beklentisinin, kurmaca kişiler ile kuş tüyünün imgesine, 

4 Scarry “ ‘Elyapımı’ derken kumaş ya da kâğıdın makinelerin ve fabrikaların yardımı 
olsun olmasın insan eliyle yapıldığını kastediyorum” diye belirtmektedir (s. 151).  
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sanki bunlar farklı iki türmüş gibi farklı tepkiler vermesi olduğunu 
ifade eder. Okuduğumuz roman karakterinin şaşkınlıklarına ortak 
olurken, örneğin onun başının tepesinde uçan kuşun imgesinin şaşır-
tıcı bir şey olduğu hükmüne varırken esasında biz de, o karakteri gö-
rerek, onun varlığına ikna olarak zor ve şaşırtıcı bir şey yapmaktayız-
dır. Elimizde tuttuğumuz şeyin, yüzümüze az bir mesafedeki kitabın 
kurdurduğu hayalleri unuturuz da, onun içindeki karakterlerin ha-
yalleriyle ilişkileniriz. Scarry buna “derin psişik hısımlık” adını koy-
makta ve bu kavramsallaştırma, okurun karakterlerle özdeşleşmesi 
meselesini ileriye taşıyarak ona yeni bir boyut kazandırmaktadır.

İlyada’dan örneklediği bölümlerde Scarry, Eski ve Orta İngi-
lizceye ait belli başlı birkaç kelimenin üzerinde durarak kelimelerin 
doğrudan kendisinin de birer talimat olduğunu belirtir; fakat kendi-
sinin diller arası çeviri ve dillerin imkânları tartışmalarına girmekten 
imtina ederek dizeler boyunca uzanan talimatlara bakmayı tercih et-
tiğini dile getirir. Kitabı tutarsız ya da sorunlu değil ama bir bakıma 
eksiltili kılan da sözcük/sözcelem düzeyindeki tahlillerde bulunul-
madan ilerlenmesidir denilebilir. Nihayetinde tüm kitap boyunca bir 
taraftan o yapma ispinozu uçurmaya çalışırken, bunun yöntemleri-
ni araştırmaya koyulmuşken; bir taraftan da İlyada’nın bir mecliste 
yüksek sesle okunduğu anda insanların bu dizeleri duymasıyla nasıl, 
ne türden sesler çıkardığını, tepkiler verdiğini bulma uğraşındaymı-
şız, buna bir tür cevap arayışındaymışız gibidir. İlyada’nın o muhte-
şem canlılıktaki imgeleri belli ki Scarry’i büyüleyerek dinleyenlerin 
tepkilerini merak etmeye itmiştir. Ona göre “bu dizelerde arzulanan, 
hoplayıp zıplama eyleminin gerçekleştiğini bize anlatmak değildir. 
Zihnimizi bu eylemin zemini haline getirmektir arzulanan. (...) ta ki 
zihnin kabuğu, tıpkı gerilmiş nemli keten bezi gibi, tıpkı ipeksi bir 
trampolin gibi, bükülgenlik ve işlenebilirlik kazanıncaya, zıplayan 
cambazları, yani Homeros’un şehirli şenlik figürünü kabul edinceye 
kadar” (s.179).

Kitabın üçüncü kısmı olan “Yeniden Resmetmek”te ise çem-
berler çizerek, patenle kayarak, çiçeklerle hızlanarak (bölümlerin 
başlıkları da bu adlardan oluşmakta) hareketlenen imgelerin kişi 
ile zemin arasındaki sınırda bitkiler, çiçekler vasıtasıyla muğlaklaş-
tırılışına ve hareket imkânı doğuruşuna, bunların farklı yazarların 
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metinlerinde nasıl yer tuttuğuna göz atıyoruz. Başlangıcı ve sonu 
belli olmayan çemberler, küreler zihinde kolaylıkla hareket eder, bu 
yüzdendir ki imge oluştururken de yazarlar çemberlerden yararlanır. 
Benzer bir şekilde buz üzerinde hayal edilen figürler de muhayyile-
mizde kolaylıkla hareket imkânı kazanırlar. Yine de Scarry bu kısmı 
diğerlerine nazaran daha hızlıca geçerek sonuç bölümünde; şimdiye 
kadar aktarmış olduğu yöntemlerin analitik bir özetlemesini yap-
tıktan sonra, alıntıladığı yazarların bahsi geçen yöntemleri, uygula-
maları kullanarak hareketi sürekli kılanlar olduğunu, bu sebeple de 
onların metinlerine yoğunlaştığını vurguluyor.

Kitap boyunca bu uygulamalarda başarılı olan yazarları örnek-
lemesi fakat imgelemimizi/muhayyilemizi beslemeyen yazarlardan 
örnekler vermemesi kitabın eleştirilebilecek noktalarından. Yalnız-
ca iyi örneklerini okuduğumuz talimatları daha güçsüz örnekleriyle 
mukayese imkânı bulabilseydik; Scarry, kitabın derinlikli katmanla-
rına bir yenisini daha ekleyebilmiş olacaktı muhakkak. Buna rağmen 
yazarları, şairleri tarafından açıklanmayan, müphemiyeti korunan 
“resimleri hareket ettirme kuralları” Scarry sayesinde yöntemsel bir 
çerçeveye oturtularak kitap okuma, imgelemi canlandırma ve ken-
di imgelemimizi oluşturma noktalarında yepyeni kapılar açmakta. 
Beynin nasıl çalıştığına dair belgelermişcesine okuduğu romanlar, 
şiirler; Scarry’nin iddiasına göre zihinsel yaşamın ta kendisinden 
kaynaklanmakta.

Kişi yazarlardan aldığı talimat ile ne zamanki kendi failliğini 
bastırıyor ve başkasının talimatına uyuyor, davetine icabet ediyor; 
ancak o zaman muhayyiledeki canlılığa erişme şansını yakalayabil-
miş oluyor. Buradan devşirilebilecek bir irade kargaşısını önlemek 
adına Scarry’nin son şahane müdahalesi de canlı hareketlerin ço-
ğunlukla etken değil edilgen fiil formasyonlarından yahut bu ikisi 
arasındaki ayrımı bulanıklaştıran formasyonlarla kurulduğu üstüne; 
ki böylece talimatı veren aktif yazar ile alan edilgen okuyucu arasın-
daki ilişki de çeşitlenmiş ve karşıtlığından kurtulmuş oluyor. Bunu 
gerekçelendirirken de -örneklediği- kitapların merkezinde ağırlıklı 
olarak talimat alan karakterlerin bulunmasının nedeninin, bir baş-
kasının talimatına uyma duygusunu okuruyla paylaşan yazarların 
kurguları olduğu savını öne sürüyor.
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Türkçe edebiyat metinlerine, kurmacalara bir kez de Scarry’in 
varsayımlarıyla, düşünce deneyleriyle yaklaşmak; bilişsel psikoloji-
den felsefeye, edebiyat eleştirisinden metin incelemesine, yakın oku-
maya kadar pek çok disiplini ve yöntemi işe koşmak, ufuk açıcı oku-
ma deneyimlerini var kılabilir. Salim Durukoğlu3

5 ve Caner Solak’ın4
6 

makaleleri doğrudan Kitapla Hayal Etmek’i merkezine alan, bu 
minvaldeki nadir girişimlerden. 2015’te Türkçeye yine Metis Yayın-
larınca tercüme edilen Peter Mendelsund’un okuma ile muhayyile 
ilişkisini tartışan kitabı Okurken Ne Görürüz?5

7 ise Kitapla Hayal 
Etmek’e kıyasla daha “kolay okunan”, görsellerden faydalanan, bir 
tasarımcının kaleminden çıkmış bir kitap olarak şimdiden pek çok 
edebiyat eleştirisi vasıtasıyla görünürlüğünü kazanmışa benziyor. 
Scarry’nin; gelenekselleşmiş okuma pratiklerimizi sarsarak capcanlı 
bir tahayyül alanı açan kitabı; hayal kurmamızı sağlayan kitapların 
yerini görsel sanatlardaki teknolojik araçların alması tehlikesine kar-
şın, -ki kendisi bunun olacağına inanmıyor- bir vakitler kitaplarla 
nasıl hayal ettiğimize ilişkin çok önemli bir katkı, bir tür kanıt ola-
rak, yazarının işkence üstüne, güzellik ve adalet üstüne yazdıklarının 
yanındaki biricik yerini tutmayı hak ediyor.
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