
IS
SN

 2
14

8-
34

42

monograf
edebiyat eleştirisi dergisi

m e k â n
dipnot:  ayfer  tunç

2 0 1 7  S a y ı :  7





monograf
edebiyat eleştirisi dergisi
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Danışma Kurulu
Prof. Dr. Nazan Aksoy (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
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Sunuş 

Edebiyat eleştirisinin bir temsil projesi olarak Monograf, ede-
biyat kamusuyla kurduğu ilişkiyi “kendilik ve başkalık” ekseninde 
geliştirmeye devam ediyor. Eleştiri ahlakının, teorik düşünmenin 
gündelik hayatta kendini üreterek nasıl alımlandığı sorusu, bilgiyle 
kurduğumuz ilişkinin merkezinde duruyor. Eleştirmenin, okurun ve 
yazarın hangi istikamette olduğunu resmetme fırsatı sunan bu soru, 
kabaca ifade edilecek olursa; sorumluluk üstlenen bir yol arama 
amacını önceliyor. Yapmaya çalıştığımız, amaçları ne ölçüde  ger-
çekleştirdiğimiz, eleştirinin ne olduğu ve ne olmadığı, okurla bera-
ber düşünülünce anlamlı olacaktır. Bu sebeple, edebiyat kamusunu 
Monograf’ta yayımlanan çalışmaları karşılıklı tartışmaya (ve eleştiri-
ye) davet ediyoruz. 

Monograf’ın 7. sayısının odak konusu “Mekân”. Odak’ta ilk ola-
rak ““Konuşmanın Bittiği Bir Kıyı Var”: Oktay Rifat Şiirinde Farklı-
laşma [Différance] Mekânı Olarak Kıyı Motifi” başlıklı makalesiyle 
Yüce Aydoğan, Oktay Rifat şiirindeki kıyı motifini, anlam ve mad-
de arasındaki tekil sınır ve hem mümkün hem imkânsız bir geçiş 
hareketi olarak inceliyor. Sinem Şahin Yeşil, “Aşil’in Koşusu: Göç-
müş Kediler Bahçesi’nde Kışkırtan Mesafeler” başlıklı çalışmasında, 
“mesafe”nin Göçmüş Kediler Bahçesi öykülerinin anlatı dünyalarını 
ve uzamsal niteliklerini anlamak için temel unsur olduğunu söylü-
yor; farklı anlatı birimleri arasındaki mesafelerin ve bunlar arasın-
daki hareketin fark edilmesinin, öykülerde eyleyen anlatı varlıkla-
rının bazı (soyut) kavramları temsil eden uzamsal modeller olarak 
gösterilmesinin önemini vurguluyor. “Füruzan’ın Gül Mevsimidir 
Hikâyesinde Eşyalara ve Mekânlara Yazılan Toplumsal ve Duygusal 
Yaşantılar” başlıklı makalesinde Nihan Bozok, Gül Mevsimidir isimli 



uzun hikâyede yer alan nesnelerin metin içinde oynadıkları rolle-
ri tartışıyor; eşyaları ve mekânları, hem sınıfsal ilişkilerin, tarihsel 
koşulların, kişisel deneyimlerin duygular üzerinden yansıdığı birer 
yüzey hem de tüm bunların içine gömüldüğü birer derinlik olarak 
ele alıyor. Besim F. Dellaloğlu “Nişantaşı İle Fatih’in İmkânsız Orta-
laması Çukurcuma” başlıklı çalışmasında, Masumiyet Müzesi roma-
nının kahramanı Kemal’in Nişantaşı’nı terk edişini ve Çukurcuma’yı 
seçişini tarihsel/sosyolojik anlamıyla bir “kültürel ateşkes” arayışı 
olarak okuyor; Kemal’in yaptığı tercihi Türkiye’nin modernleşme 
projesiyle ilişki içinde değerlendiriyor. “Kahveden AVM’ye: Türk Şa-
irlerinin Buluşma Mekânları” başlıklı makalesinde Selim Temo Er-
gül, Türk şairlerin buluşma mekânlarını tarihsel seyir içinde kahve, 
yalı toplantıları, okul salonları, matineler, imza günleri ve AVM’lere 
kadar takip ederek, bu süreci şiirin ve şairin özerkleşmesi bağlamın-
da ele alıyor. Odak’a son katkı olarak, Zeynep Şen’in Türkçeye çe-
virdiği, Ruth Ronen’in “Space in Fiction (Kurguda Uzam)” başlıklı 
makalesini sunuyoruz.

Ayfer Tunç edebiyatının ele alındığı Dipnot bölümünde, ilk 
olarak Mine Krause “The Screaming Silence Of Female Characters 
In Ayfer Tunç’s Dünya Ağrısı” başlıklı makalesiyle, Dünya Ağrısı ro-
manındaki kadın karakterlerin suskunluğunu teorik bir yaklaşımla 
ele alıyor; kadınların rollerine suskunluk tartışmaları aracılığıyla 
odaklanıyor.  Havva Özer Hafçı “Ayfer Tunç’tan Bir Yeniden Yazım 
Örneği Olarak Evvelotel” başlıklı çalışmasında, Saklı ve Evvelotel’deki 
öyküleri karşılaştırmalı olarak inceliyor; metinlerarasılık ve yeniden 
yazım bağlamında tartışıyor. Hande Demirli’nin Ayfer Tunç’la ger-
çekleştirdiği söyleşi “Edebiyat İnsan Olma Belirtisi Sadece” başlığını 
taşıyor.

Pasaj bölümünde, Feyza Akınerdem ve Nükhet Sirman “Me-
lodram ve Oyun: Tehlikeli Oyunlar ve Poyraz Karayel’de Bir Tem-
siliyet Rejimi Sorunsalı” başlıklı makalelerinde, Poyraz Karayel di-
zisinin Tehlikeli Oyunlar romanı ile nasıl bir diyalog sürdürdüğünü 
ortaya koyuyorlar; yazarın da senaristin de melodramı hangi sınıra 
kadar var etmek istediklerini tartışırken, adaleti yeniden tesis etme 
arayışında olduklarını belirtiyorlar. “Çiçek Üzerine Çiçek Sermek-
tir Yazmak: Kitapla Hayal Etmek İçin Elaine Scarry’den Mülhem Bir 



İnceleme” başlıklı yazısında Selver Sezen Kutup, Türkçeye Bülent O. 
Doğan tarafından çevrilen Kitapla Hayal Etmek’i inceliyor.

Makalelerin değerlendirme sürecinde Burcu Alkan, Neslihan 
Demirkol, Jale Özata Dirlikyapan, Ayşegül Utku Günaydın, Aysel 
Güneş, Ahmet Gürata, Handan İnci, Emre Koyuncu, Selim Sırrı 
Kuru, Nilay Özer, Emrah Pelvanoğlu, Hale Sert, Zeynep Seviner, 
Mehmet Sümer, Seval Şahin, Şehnaz Şişmanoğlu Şimşek, Doğan Ya-
şat ve Hülya Yağcıoğlu desteklerini sundular; teşekkür ederiz.

Monograf ’ın 8. sayısında Odak’ta “İdeoloji” konusu yer alacak; 
Dipnot’ta ise Latife Tekin edebiyatı değerlendirilecek. Eleştiri, öneri 
ve katkılarınızı bekliyoruz.

Melek Aydoğan
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“Konuşmanın Bittiği Bir Kıyı Var” 
Oktay Rifat Şiirinde Farklılaşma 

[Différance] Mekânı Olarak Kıyı Motifi

Yüce Aydoğan*1

Öz
Bu yazı Oktay Rifat şiirindeki kıyı motifini anlam ve madde arasındaki tekil 
sınır ve aynı anda hem mümkün hem imkânsız bir geçiş hareketi olarak ince-
lemektedir. Oktay Rifat (1914-1988) kıyıya şiirsel/ edebi eylemin gerçekleştiği 
sahih alan olma anlamını yüklemiştir. Kıyı motifi, sonsuzca akışkan ve tekinsiz 
bir doğaya sahip olan su/ deniz ile insan varlığının mesken tuttuğu toprak/ kara 
arasındaki sınıra dair bir deneyimi betimlemektedir. Bu anlamda kıyı, farklılaş-
ma mekânı olarak ele alınmaktadır. Oktay Rifat kıyı motifini erken döneminde 
şiirsel gelenekle ve yenilikle kurduğu çatışmalı ilişkinin sahnesi olarak kullan-
mışken, geç döneminde bizzat dile yönelik/ dile ait bir kıyım ve felaket alanı ola-
rak kurgulamıştır. Geç dönem şiirlerinde her felaket sahnesi, dilsel bir felakete, 
yani bizzat dil kapasitesinin içinde gerçekleşen bir kesintiye ya da imkansızlığa 
karşılık gelmektedir. Kıyı motifi, erken dönem sonrası şiirlerin chiasmus (Paul 
de Man) yapısının ve metinsel olarak refleksif doğasının amblemi olmakla bir-
likte, Oktay Rifat’ın geç döneminde bizzat şiirin imkânına/ imkânsızlığına dair 
geliştirdiği şiirsel söylemin en başat öğelerinden biri olmaktadır. Oktay Rifat 
kıyı motifiyle birlikte, şiirsel/ edebi anlamın ve tüm insan deneyimlerinin dilsel 
doğasının kaynağını araştırdığı bir sınır-deneyimini ortaya koymuştur. 

Anahtar Kelimeler: Oktay Rifat, kıyı motifi, şiirsel anlam, gelenek, felaket.

* Boğaziçi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Doktora öğrencisi. 
yuce.aydogan@gmail.com 
Makalenin gönderim tarihi: 16/10/2016. Makalenin kabul tarihi: 30/11/2016.



11

“Konuşmanın Bittiği Bir Kıyı Var” Oktay Rifat Şiirinde Farklılaşma 
[Différance] Mekânı Olarak Kıyı Motifi

monograf 2017/7

“There Exists a Shore on which the Speech 
Ends”: The Motif of Shoreline as the Space 

of Différance in Oktay Rifat’s Poetry

Abstract
In this paper, the shoreline motif is examined as the singular boundary and (im)
possible passage between sense and matter in Oktay Rifat’s poetry. Oktay Rifat 
(1914-1988) wrote many poems unfolding the figure of shoreline in a way that 
introduces it as the genuine domain of poetic/literary act. The shoreline motif 
describes an experience concerning the limit between water, that is endlessly 
fluid and uncanny, and land, that is human being’s secure dwelling place. In this 
sense, the shoreline constitutes a space of différance. While in early Oktay Rifat 
poetry the shore constitutes a stage for the struggle with poetic tradition, in his 
late poetry, the shore becomes the (non)site of an existential disaster. In his late 
poems, every disastrous moment pertains to a kind of linguistic disaster, that is 
a disruption or impossibility within the capacity for language itself. Following 
an analysis of shoreline as the emblem of chiasmic (in Paul de Man’s sense of the 
word) and textually reflexive nature/structure of the poems after the early pe-
riod, this paper shows that Rifat uses this motif to emphasize the main compo-
nent of his late poetic discourse, that is the condition of (im)possibility of poetry 
itself. In his poetry, the shoreline epitomizes the limit-experience in which the 
origin of poetic/ literary sense and the acknowledgement of the linguistic nature 
of all human experiences are at stake.

Key Words: Oktay Rifat, shoreline, poetic sense, tradition, disaster

 Açılamam atar beni kıyıma
 Önce kendi dalgam
 Açıkta ölenler.

(Behçet Necatigil, 2014, s.84)

Söze bile bir madde gerekir,
Durgun bir kıyı her şarkı ötesinde.

(Yves Bonnefoy, 2003, s.46)

Özgül bir mekân formu olarak kıyı, modern Türkçe şiirde kimi 
zaman açık deniz karşısında hissedilen sonsuzlaşma arzusuna karşıt 
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bir yatışma alanı olarak (“[d]indirmez anladım bunu hiçbir güzel 
kıyı,” Yahya Kemal, “Açık Deniz,” 2004, s. 16), kimi zaman poetik 
imkânın tanımına dair bir formülün içinde (“bütün mümkünlerin 
kıyısında,” Turgut Uyar, Tütünler Islak, 1994), kimi zaman da şairin 
tekil imzası olarak (“[i]mzam bir kıyının kıyı olarak imzasıdır,” Edip 
Cansever, “Beş Mevsim,” 2005, s. 207) kullanılagelmiş bir motiftir. 
Fakat bu motifi, bizzat şiirsel var oluşun ve edebiyatın/ sanatın biri-
cik uzamı olarak işleme ısrarını Oktay Rifat’ın (1914-1988) şiirinde 
bulmaktayız. Kıyı motifiyle edebiyat/ kurmaca etkinliği arasında özel 
ve özsel bir ilişkinin mevcut olduğunu öne süren Gayle L. Ormiston, 
edebiyatta kıyı motifinin kavranılamaz olanı, temsil edilemez olanı, 
sabit bir biçim dahilinde sunulamaz olanı düşünmek için harika bir 
mecaz olarak iş görebileceğinden söz eder ve kıyının, bir metnin sı-
nırları, yorumun sınırları, olgu ile kurmaca arasındaki geçişken ve 
imkânsız sınırlar üzerine düşünmek ve eylemek için kullanılabilecek 
bir motif olduğunu belirtir: 

Belki de kıyı, poesis ve physis’in birbiri içine geçen motifleri ya da ke-
sişimleri yoluyla düşünmenin – altından kalkma ve üstesinden gelme 
olarak – alanı ya da alan-dışılığıdır. […] “Kıyı”: Şiirsel ve fiziksel bir 
imge olarak kıyı bilhassa hem soyut hem somuttur, fakat şüphe yok 
ki ne figüratif ne de düzanlamsaldır. Şiirsel bir mecaz ve fiziksel bir 
öğe olarak kıyı, kesin olarak söyleyebiliriz ki ne tam anlamıyla toprağa 
bağlı ne de yalnızca suyla sınırlı olan bir yaşam formunu öne getirir. 
Ve kıyı, sucul [aquatic] ile sucul olmayanı [nonaquatic] aynı anda hem 
ayırır hem bir arada tutar. (Ormiston, 1985, s. 343)1

Bu haliyle kıyı, kıyı çizgisinin sürekli yer değiştirdiği, gelgit 
içinde, alçalma yükselme içinde bir hareketin mekânıdır. Kıyı, kı-
yının sürekli iptal edildiği, su ile toprağın birbirine doğru atıldığı, 
çekildiği, karıştığı ve aynı anda birbirinden sonrasızca ayrıştığı mü-
kemmel bir farklılaşma [différance] mekânı olarak betimlenebilmek-
tedir. Kıyı motifi, kendi imkânsızlaşmasını da içeren bir mevcudiyet 
biçimi sergilemektedir. Kıyı, tam olarak nerede başladığı ya da bittiği 
tespit edilemez olan, denizin de karanın da aynı anda hem kimliği-
ni veren hem bu kimlikleri sürekli ihlal/ iptal eden mükemmel bir 
namevcutlaşma [absencing] mekânı olarak tecrübe edilmektedir. 

1 Aksi belirtilmedikçe tüm çeviriler bana aittir (Y.A.).
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Mevcudiyetin içinden çıkıp geldiği ve yine içine geri çekildiği bir na-
mevcutlaşma mekânıdır burada söz konusu olan. 

Oktay Rifat kıyı motifini tam da bu tür bir farklılaşma ve na-
mevcutlaşma alanı olarak yazınsallaştırmaktadır. Oktay Rifat şiirinde 
kıyı motifi, kendi denizini sürekli aramış gibi, zamanla gelişmiş ve 
farklı şiirsel ifadelerin ve poetika hamlelerinin odağı olmuştur. Er-
ken dönem şiirlerinde karşımıza çıktığı haliyle kıyı motifi, bir şiirsel 
gelenek ve yenilik sorusunun mekânı olarak kurgulanmıştır.2 Erken 
dönemde kıyı Oktay Rifat’ın Garip şiiriyle gelen yeniliğin ve şiirsel 
gelenekten, öncellerden farklılaşmanın ve onları eskitmenin getirdi-
ği denge bozukluğuyla uğraştığı bir topos’u [yeri] betimler. Bu dö-
nemde kıyı, bir denge alanıdır; eski/ yeni, daralma/ genişleme gibi 
nihayetinde dile ilişkin olsa da daha çok, şiirsel geleneğe ve gelece-
ğe dair soruların belirdiği, çözüldüğü ve düğümlendiği bir sahnedir. 
İlerleyen dönemlerde kıyı motifi, dilin gerçeklikle, gönderme/ iletme 
kapasitesiyle arasındaki sınıra ilişkin hale gelir. Özellikle 1966 tarihli 
Elleri Var Özgürlüğün kitabından itibaren Oktay Rifat kıyı motifiyle 
birlikte chiasmus, metinsel refleksivite, mecazın varlığı ve kıyım ya da 
felaket düşüncelerini açmaktadır. Chiasmus olarak, mecaz olarak ve 
kıyım alanı olarak kıyı, şiirin kendi dilsel yapısıyla, gönderme/ iletme 

2 Her tür edebi dönemselleştirmenin şaibeli bir statüye sahip olageldiğini vurgulayan Tho-
mas Vogler (1986), “tüm edebi görüngülerin olduğu gibi” edebi dönemlerin de hâlihazırda 
verili kendilikler değil, dönüşüme açık tarihsel inşâlar olduğunu belirtmekte ve bu haliyle 
edebi dönemlerin, tıpkı kıyılar gibi, nihai sınırlarının belirlenmesinin imkânsız kılındı-
ğı farklılaşma alanları olarak işlediğini ortaya koymaktadır: “Bir dönemin genel çizgileri 
öyle ya da böyle yerleşiklik kazandığı anda […] dönüştürülebilir ve neredeyse sonsuzca 
yeniden tasarlanabilir hale gelir” (s. 155). Türkçe edebiyat çalışmalarında Oktay Rifat şi-
iri için genel olarak üç döneme ayıran bir okuma yapılagelmiştir. Farklı eksenlerden ve 
bağlamlaştırmalardan hareket eden bu okumaların en veciz olanını gerçekleştiren Hilmi 
Yavuz (1999), Oktay Rifat’ın nesne/ gerçeklik merkezli erken döneminin Perçemli Sokak 
(1956) ile, imge merkezli ikinci döneminin ise Şiirler (1969) ile sonlandığını ve böylece 
Dil merkezli üçüncü döneminin başladığını öne sürer. Hem burada kullanılan “gerçeklik, 
imge, Dil” nosyonlarının içeriğinin bulanık kaldığını hem de bu nosyonların Oktay Rifat 
şiirindeki işleniş biçiminin ayrıntılı betimlemesinin yapılmadığını tespit ederek ve kıyı 
motifinin gelişimini eksene alarak başka bir dönemselleştirmeyi sunmaktayım. Bu ma-
kalede ele alındığı şekliyle Oktay Rifat şiirinin erken dönemi 1940’lardaki ilk yapıtlardan 
Elleri Var Özgürlüğün (1966) kitabına kadar sürmekte ve Şiirler (1969) ile birlikte son yapıt 
olan Koca Bir Yaz’a (1987) kadar sürecek geç dönemi başlamaktadır. Bu anlamda, Elleri 
Var Özgürlüğün kitabı bir geçiş yapıtıdır. Oktay Rifat şiirindeki dönemleri farklı eksen-
lerde okuyan diğer çalışmalar için bkz. Süreya (2000), Yener (2004), Uyar (2011), Akın 
(1996), Oktay (1994), Hızlan (2006). Edebiyat alanında dönemselleştirmenin olgusal ve 
kuramsal imkânlarına ve sınırlarını dair bir tartışma için bkz. Besserman (1996).
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işleviyle ve anlamın dile gelme koşullarının imkânı ve imkânsızlığıyla 
ilgili temel meselelerin billurlaştığı alan olarak belirir. Oktay Rifat’ın 
kıyıları her tür şiirsel özdeşlik ve bütünlük düşüncesini, şiirsel ve an-
lamsal bütünlükleri aynı anda hem kuran hem bozan hem kapatan 
(içsellik, lirik ben) hem açık tutan (dışsallık, başkalık) şeyin tecrübesi 
ya da icracısı olmaktadır. Oktay Rifat zamanla geliştirdiği ve özellikle 
de geç döneminde şiirsel hareketin en başat amblemlerinden biri ha-
line getirdiği kıyı motifiyle birlikte, temsilin, görünürlüğün ve dilin 
alanına girmeyen ekonomi-dışı bir fazlalığın sınır tecrübesinin sah-
nesini açmaktadır. Kıyı motifi Oktay Rifat şiirinde basitçe bir tema 
olmaktan daha yüklü bir anlama gelmektedir, çünkü bu şiirde kıyı 
bizzat şiirin varlık/ kimlik/ imkân sorusunun sorulduğu ve icra edil-
diği bir mekânın tecrübesini betimlemektedir.

Hemen her edebiyat/ kurmaca metni karşısında olduğu gibi 
Oktay Rifat şiirinin karşısında da okumaya nereden başlayacağımız 
sorusunu sormamız ya da tasarlamamız gerekir. Metnin/ anlamın 
merkezine giden yolun başlangıç çizgisi olacak bir kıyı bulmak ya da 
icat etmek gerekir. Bu anlamda, Derrida’nın Blanchot metinleri kar-
şısında sorduğu soruyu burada Oktay Rifat şiiri için yineleyeceğim: 
“Bir metne yaklaşacaksak eğer, onun bir kıyısı, bir kenarı bulunma-
lıdır” (Derrida, 2004, s.67). Oktay Rifat şiirinin kıyısı nerededir, ne-
rede başlar? Hangi kumsala çıkacağız önce, ilk hangi karaya adım 
atacağız? Bu kıyıyı bulduğumuzda bu şiir gerçekten başlamış olacak 
mı bizler için? Bu kıyı, kumsal, kara ya da başlangıç çizgisi, gerçekten 
her şeyin başladığı yer mi olacak? Bu sorular, yalnızca bizim kişisel 
bakış açımızdan üreyen sorular olmaktan çok bizzat Oktay Rifat şii-
rinin icat ettiği ve sorduğu başlangıç sorularıdır. 

Oktay Rifat şiiri baştan uca bir kıyı şiiridir. Fakat bu şiirde kar-
şılaştığımız kıyılar, turistik ve tecimsel amaçlarla yeniden düzenlen-
miş bir yaşam alanı ve burjuva yaşam biçiminin [life-style] bir tür 
yazlık gösteri sahası haline gelmiş olan ve bu biçimiyle toplumbi-
limsel bir araştırmanın nesnesi olan kıyılardan sayılamaz.3 Aksine, 

3 Oktay Rifat bu tür yazlık kıyılardan birini, Burhaniye, Ayvalık kıyılarındaki yazlık site 
tecrübesini Danaburnu (Rifat, 2008) romanında tüm toplumsal eleştirelliği içinde işlemiş-
tir. Türkiye’nin batı ve güney kıyılarının özellikle 1960’lardan sonra artan bir hızla turizme 
açılışının tarihçesini takip edebilmek ve genel olarak Türkiye ve dünyada kıyı politikaları-
na dair bir çözümleme için bkz. Duru (2003).
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Oktay Rifat şiiri, öteyi (dili, anlamı) beriden (gerçeklikten, maddesel 
olandan) ayıran çizgilerin, bir mevcudiyetin bir başka mevcudiyetle 
arasındaki sınırların/ limitlerin keskin bir biçimde çekildiği ve silin-
diği, ve bu haliyle mevcudiyetin sınır tecrübesine sahne olan kıyıla-
rın sunulduğu bir şiirdir. Oktay Rifat’ın özgül icadı olan kıyılarda, 
bizzat şiirin/ sanatın mevcudiyeti dahil tüm mevcudiyetin imkân 
koşulları düşünülmektedir. Bu anlamda Oktay Rifat’taki kıyı motif-
leri, bizzat şiirsel yaratıma işaret eden, şiirsel anlamın mevcudiyete 
gelişini anlatan amblemler olarak iş görmektedir. Oktay Rifat’ta kıyı, 
şiirsel/ sanatsal var oluşun tekil mekânıdır. 

Erken Dönem: “Kolay Kıyı,” Gelenek ve Yenilik
Oktay Rifat kıyı motifini aşama aşama gerçekleştirmiş ve kur-

muştur. Erken dönem şiirinde kıyı motifini genel hatlarıyla incele-
mek, sonraki dönemlerde göreceğimiz kıyı motifleriyle karşılaştır-
ma yapabilmek ve Oktay Rifat’ın şiirine zamanla aşıladığı poetik 
düşüncenin şiddetini daha iyi takip edebilmek açısından anlamlı 
olacaktır. İlk dönemden (1940’lar) “Halka” şiirindeki kıyı motifine 
yakından bakalım.

Açmadan dalda kurudu filiz 
İçime eza veriyor bahar 
Göründü gökyüzünde martılar 
Nerede hasret kaldığım deniz

Beni mi boğmak istiyor dalga
Kuşlar dönüyor başımda neden
Sahil bir çizgidir üzüntüden
Ve gittikçe daralmada halka  
  (“Halka,” Oktay Rifat, I, s.77)4

Oktay Rifat kıyı motifini bazen “sahil” sözcüğüyle bazen “kum-
sal” sözcüğüyle karşılar. İlk kitabı Yaşayıp Ölmek Aşk ve Avarelik 

4 Oktay Rifat şiirlerinden yapacağım bütün alıntılar Yapı Kredi Yayınları’nın edisyonla-
rındandır: Rifat, O. (2007). Bütün Şiirleri I. Fahri Güllüoğlu (Ed.). İstanbul: Yapı Kredi; 
Rifat, O. (2007). Bütün Şiirleri II, Fahri Güllüoğlu (Ed.). İstanbul: Yapı Kredi. Şiirlerden 
yapılan alıntıların cilt ve sayfa numarasını metnin içinde “Şiirin Başlığı, Cilt No., Sayfa 
No.” sırasıyla göstermekteyim.     
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Üstüne Şiirler’de bulunan bu şiirdeki “sahil,” Oktay Rifat’ın ilerle-
yen dönemlerinde karşılaştığımız haliyle kıyının felaket ve kıyım 
mekânı olduğu gerçeğinden henüz çok uzaktır. Sahil, “üzüntü”den 
“bir çizgidir.” İlk kitap, Garip şiirinin getirdiği rüzgârın estiği bir 
kitaptır. Garip’in getirdiği şiirsel yeniliğin ya da Oktay Rifat’ın de-
yişiyle “havalandırma”nın (2009, s.227) tüm gücü bu ilk şiirlerde 
mevcuttur. Garip etkisindeki bu ilk şiirlerde görülen olumlu, olum-
layıcı hava burada “sahil” motifiyle birlikte bir dinmeye, duraklama-
ya uğrar gibidir. Garip poetikasının içerdiği türden bir kopuşun ve 
yenilenmenin sahilde durdurulduğu görülür. Örneğin yine ilk kitap-
taki olumlayıcı “Adını bilmediğim yıldızlara/ Suya ateşe hamdolsun” 
(“Şükür,” I, s.27) dizelerinin açtığı atmosferin sahilde, yani bir yeni 
denizin eşiğinde dindiği görülür. Sahil, bir akışın kesildiği ya da yeni 
bir akış umudunun pıhtılaştığı, kendi tazyiki altında daraldığı bir 
alan olarak görünür. “Halka,” “daralmaktadır.” Buradaki daralma, 
bir açılmanın ertesini ya da yeni bir açılmanın zorunluluğunu kay-
deder. Zaten tümden bir kapanma yoktur, olsa olsa bir daralmadır. 
Bu daralma da bu açılma zorunluluğu da şiirsel meselelerdir. Da-
ralmayı, mutlak olumsuz bir durum olarak görmemeliyiz. Bir hare-
ket, yeniden hareket mecburiyetinin işareti olarak görelim. Sanki bu 
dizelerde Oktay Rifat, Garip’in başardığı yenilenmenin ve gelenek 
yıkımının bir bakıma kolay gerçekleştiğini, bunun tam olarak hesa-
bının verilmediğini düşünüyor gibidir. Bir tür “eskiyi yıktım, yeniyi 
kurdum, şimdi ne yapacağım peki?” gibi bir durum olarak görüyor-
dur. Bir tür sorgulama, sorma (“nerede,” “beni mi,” “neden”) alanı 
olarak açılır sahil. Bu sorgulamalar, Oktay Rifat şiirinin daha sonraki 
aşamalarında inceleyeceğim türden bir trajik duyguya ya da açmaza 
doğru gelişmez. Sonraki kıyılarda göreceğiz: Ölümün, bitimin, fela-
ketin dili yerine bu sahilde şimdilik yalnızca evcil bir duygu sözcü-
ğü olarak “üzüntü” vardır. “Üzüntü”: Duyguların mutlak kararması, 
mutlak karamsarlık yoktur henüz. 

Kıyı motifinin ilk aşamasında esas mesele bir tür kolaylıktır. So-
run, her şeyin kolay olmasıdır. “Halka”nın devamında şu dizeler var: 

Bu kadar yakın yakın mı yerim
Onlar ki daima gurbetteler
Dizilmede geceyle beraber
Gelip pencereme ölülerim (I, s.77)
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Şiir, yerinin “yakın”lığını sorarak bir kolaylıktan şikayet ediyor; 
yerin, yerleşmenin, yerini bulmanın kolay oluşundan yakınıyor gibi-
dir. Sanki gerçekleşmek bu kadar kolay olmamalı der gibidir. Kendi 
yerine vardığına, gerçekleştiğine inanamıyor gibidir. Bu inanamama 
halinin arkasında pencereye gelip dayanan “ölüler” vardır. Bu ölüler, 
bu şiirin ölüleridir, bu şiirin öldürdükleridir bir bakıma. Ölüler, gele-
nektir; Garip’le yıkılmış, eskitilmiş, ölü ve işlevsiz kılınmış şiirsel gele-
nektir.5 Ölülerin hayaleti, yerin yerliğini, ev olma halini, kendi üzeri-
ne kapanma halini bozuyordur. Orhan Koçak’ın Turgut Uyar’ın erken 
dönemi için öne sürdüğü  gibi gelenek belki de çok kolay yıkılabildiği 
için yıkıcı ve yeni şiir de kendi gerçekleşmesini kolaya alıyor gibidir.6 
Sınav kolayca geçilince sevinci de kolayca söner; dahası, bu kolaylık 
bir üzüntü olarak da gelir, çünkü kişi hazırlanmasının boşa gittiğini, 
hiç o kadar hazırlanmasa da olabileceğini görmüştür. Geçilen bir de-
nizin sonunda varılan kıyı, bu nedenle “kolay bir kıyı” haline gelir:

Sahil çoktan üzüntülü ufuk yeni
Yekpare bir mavilik peşinde gemi
Kolay kıyıda hor görüp bulduğunu
Tutuldu bulutların düştüğü aşka
   (“Gemi I,” I, s.88)

Kolaylık ve kendi gerçekleşmesine inanamama halinin, sözü-
nü ettiğim bu iki ilk dönem şiirinde de izleri açıkça ortadadır. 
“Halka”nın son dörtlüğü şöyle:

Artık yollarım kalmasın açık
Kimbilir rüzgarlarım kaçıncı
Gözlerimde sevinci
Sırtımda o boş kalan dağarcık 
   (“Halka,” I, s.77)

5 İleri bir tarihte, 1961’de, buradaki “ölüleri,” gelenekle ilişkinin doğasını da açımlaya-
cak biçimde tanımlar şair: “Şiir, ölü şairlerle birlikte dokunan bir kumaştır. Şu da var ki, 
ölü şair, bütün ilmiklerini atmış, belirli bir noktada tezgâhtan elini çekmiş, onu yaşayan 
şairlere bırakmıştır. Bu yüzden bir şairin şiir anlayışı, eski şiir anlayışının ya devamı, ya 
da karşıtıdır. Her iki bakımdan da, eski ele alınmadıkça, yeni değerlendirilemez” (Rifat, 
2009, s.195).
6 Koçak (2011) bunu Turgut Uyar şiirinden söz ederken öne sürer. Ayrıca, yazımın bu 
bölümünde kullanacağım “sınav” eğretilemesini de Koçak’ın aynı yapıtından alıyorum.
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“Boş kalan dağarcık,” bir tür sözel boşalmayı, söz dağarcığının, 
deposunun yeniye doğru açılan şiirsel hamlenin (Garip) etkisiyle 
eskimesini ve işlevsiz kalmasını imler. Yeni, başlamıştır; eskinin söz-
cüklerinden oluşan kaynak ya da malzeme işlevsiz kalmıştır. Fakat, 
yeninin gelişi, kendinden öncekini eskittiği, eski olarak tanıladığı 
gibi, yeniyi de boşa alır. “Yeni ufuk”un sonsuz genişliği, kendini son-
suzun karşısında bulan şiir için bir ezilme, bir ürküntü, bir daralma 
darbesi de yapar. Yeni gelen, geride bıraktığından bir anda kopamaz; 
geride bırakılan eskimiştir, eskitilmiştir ama yeni gelen de yeniliğine 
tam olarak sahip olamaz; sonsuz genişlik karşında bir boşalma/ da-
ralma olarak da gelir yenilik. “Gemi”deki şu dizeler, şiirin gelenekle 
ilişkisindeki ontolojik sarsıntıyı şiirin dokusuna işler:

Varlık büyüktü bir anda zaman geniş
Tesadüfün boşluktan çektiği yemiş
   (“Gemi,” I, s.88)

Yeniliğin “bir anda” açılmasından söz ettim: gelenekten kopma 
sınavı kolay geçmiştir çünkü. Ayrıca, Oktay Rifat’ın ilk dönem şiirle-
rinde her şeyin “bir anda” beliriyor olmasını, Cemal Süreya da tespit 
etmiştir: 

Daha ilk şiirlerinde beliren bir özelliği var Oktay Rifat’ın: birdenbire-
lik. Durmadan yorulmadan yaşama sevincini ufak ayrıntılara indirir, 
çevresinde gördüğü her şeyde yeniden yeniden sınamak ister bu se-
vinci. Her an yanıtlanması gereken bir soru gibidir yaşamak (Süreya, 
2000, s.85).

“Tesadüfün (kolaylığın) boşluktan çektiği yemiş” olarak şiir, 
“ye rim bu kadar yakın mı” sorusunun içerdiği inanamama ve kolay 
olma, zorunlu ve sıkı değil de olumsal olma halini vurgular. 

Gelenekten kopulmuş, yeni başlamıştır ama bir dağarcık bo-
şalmasının gölgesinde gerçekleşen bu yenilik, kendi yeniliğine ina-
namaz: Kendini başlatıcı, birinci olarak değil, bir sıralamanın ikinci 
öğesi olarak bulur. “Rüzgarlarım kimbilir kaçıncı” diye sırasını sorar. 
Yeni şiir, kendi öncelini yıkıp gelir, ama kendini öncelinden sonra 
gelen olarak, demek ki ikinci gelen olarak bulur. İlk olmak, yeni 
olmak, paradoksal bir biçimde ikinci olmak yoluyla gerçekleşebil-
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mektedir ancak. O halde Oktay Rifat’ın ilk dönem şiirlerinde kıyıda 
gerçekleşen hareketin mantığını şöyle formüle edebiliriz: Başlatmak 
(yeni, birinci), önceli geride bırakmak, ama boşlukta kalmak ve ge-
riye bir bakış içinde kendinin ikinci olduğunu görmek. Yeni olmak 
için yapılan hamle, şiiri bir tarihsel cetvelin üzerinde ikinci sıraya 
koymaktadır, her ne kadar bu cetvelin varlığı ancak yeninin gelmiş 
olmasına bağlı olsa da. “Halka”nın ilk dizesi bunu söyler: “Açma-
dan kurudu dalda filiz” (I, s.77). Açmadan kuruma, yani başlamadan 
sonlanma motifi ilk dönem şiirlerin temel tonunu vermektedir.  

İlk dönem şiirlerinde kıyı, bir kolaylığın, kendi başarısına tam 
inanamamanın, yenilenmenin ama aynı anda eskinin hayaletiyle/ 
gölgesiyle hafifçe kararmanın alanıdır. Şiir kendi var olma sınavını 
biraz kolay bulmuştur bu aşamada. Oktay Rifat aşama aşama bu sı-
navı zorlaştıracak, daha zor sınavlara (örneğin, II. Yeni’nin açtığı sı-
nava) tâbi tutulacaktır. Bunu ileride göstereceğim. Fakat ilk döneme, 
“kolay” olma durumu ve duygusu damgasını vurmaktadır: 

Gökyüzü bulut bulutların
Kolay ölümsüz sade
Dalında yaprak gibi
Kendi kendine konuşan   
Delibozuk sergerde
Sütte suda ormanda
Büyüyen halka halka
Her zaman her yerde
  (“Geçerken,” I, s.152)

Burada da kolaylık var, kendi kendine kalmışlık var, “halka halka” 
olmak ama bu kez daralmak değil büyümek var. Daralma/ büyüme 
ikilisini bir çatışkı olarak görmeyelim. Daralma büyümenin umuduna 
doğru kapanır; her büyüme bir eskiliğe, bir boşalmaya doğru gider. 
Dengeli bir diyalektik vardır aralarında; önemli olan, tam kapanma-
nın ya da mutlak genişlemenin/ açılmanın olmamasıdır, diyalektik 
aşırılaşmaz asla. Daralma da büyüme de Oktay Rifat’ın geç dönemini 
incelerken göstereceğim türden bir mutlaklaşmaya varmaz; bir oran 
ve denge ayarı içindeymiş gibi dururlar, görelidirler.7

7 “Kolay”lık, şiirin daralma/ genişleme sorusunu sorduğu her dönemde, özellikle de erken 
dönemde sıkça görülür: “[...] [K]eçi ayaklı balıklara inat köpüklerin güneşinde yepyeni, 
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Şiirin devamında “yazılar kadar eski” çocuklardan söz edilir ve 
şiir “yarına doğru” bir umut hamlesiyle kapanır. “Yazılar kadar eski” 
olma, “Halka”daki “ölüler”i yankılar bir kez daha: Öncel şiirlerdir 
bunlar, eskitilmiş gelenektir, ama bir hayalet olarak hala gezinmek-
tedir şiirin içinde. Her ne kadar bu eskiliğin izi “yarın” ile, gelecek 
ile örtülse de parlar hala. “Yarın” vardır, ama “eski yazılar” da vardır. 
Şiirin başlığı “Geçerken”. Eskiden yeniye bir geçiş anıdır bu; tam ge-
çiş sağlanamamıştır, ama şiir bu geçişin nerede başlayacağını, nere-
ye kadar böyle geçileceğini (kolaylık) sormaya başlamıştır. “Yarına 
doğru” eskinin sorusuyla geçilebilmektedir hala. Erken dönemde 
kıyı motifi, bu “üzüntü” verici ama trajik olmayan, mutlak bir kimlik 
sınaması değil de bir oran ve denge sorunu olarak beliren bu geçişin 
sahnesidir. Fakat Oktay Rifat şiirinde kıyı gittikçe şiddetlenecektir.        

Şiirin Kimlik/ Özdeşlik Sorusu:  
Mecazın Mekânı ve Chiasmus olarak Kıyı
Şiirin, geleceğe doğru yönelmenin, yeni olmanın güvenine ve 

umuduna sahip olmadan tabi tutulacağı kimlik sınavı Elleri Var Öz-
gürlüğün kitabıyla birlikte zorlaşmıştır. Bundan böyle kıyı, bizzat 
şiirin kimliğine/ özdeşliğine dair bir sorunun mekânı olarak açıla-
caktır. Üç ana bölümden oluşan kitabın ilk bölümünün ilk parçası 
bir kıyı sahnesi getirir okuyucunun karşısına: 

Köpürerek koşuyordu atlarımız
Durgun denize doğru. 
  (“Elleri Var Özgürlüğün,” I, s.353)

Denizle toprağın bitiştiği gizli bir kıyı vardır bu dizelerde ve bu 
kıyı, bir genişlemeye (“denize”) doğru açılır ama deniz “durgun”dur. 
Bir ölümsülükle, eskimişlikle, çağrısızlıkla malûldür deniz. “Atlar ne 
kadar köpürse” de bu böyledir. Köpürmenin ve durgunluğun don-
durulmuş bir koreografisini sunar kıyı: Hareket ve hareketsizlik; bir 

şehir halsiz sokaklarıyla, küflü bulutlarıyla halatların duvarında faydasız, kolayca param-
parça” (I, s.206); “Aşmış, körpe ve kolay, birdenbire,/ Çocukluğun bir karış duvarından” (I, 
s.388); Neyse, çıksın da ortaya görelim,/ Ne demekse yaşam!/ Kolay ve ürkek” (I, s.399). 
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tarafta hız alma, öbür tarafta hız kesme, sönümlenme. Yine de bir 
denge vardır kıyıda, ama ilk dönem şiirlerindeki dengeden daha kes-
kin, daha titiz ve hassas bir dengedir bu. Toptan çökmeye aday gibi 
durur her şey. O köpüren atların, denizin durgunluğunda boğulabi-
leceklerini, durgunluktan çatlayabileceklerini sezinlemek zor değil-
dir. Kıyı, aynı anda hem atları hem denizi bir dengede var kılarken, 
aynı anda ikisini de sanki birbirinde boğarak yok etmekte. Kıyıda, 
söz konusu olan şey, doğrudan bütün bir şiirsel varoluştur. 

Aynı kitabın “[g]emileri sıyırtarak yürüdük; dere içine vardık” 
gibi bir kıyı imgesiyle başlayan ikinci ana bölümünün ikinci parçası 
kıyıda şiiri bekleyen kimlik (özdeşlik) sınavının şiddetlendiği aşa-
mayı gösterir niteliktedir:

Parmaklarım kıpırdıyor kendiliğinden, sol gözüm seyiriyordu. Pürüz-
lü bir çizgiyi yürüdüm, deniz daha uzak.
Denize varsam bulutlar çıkar karşıma! Çakıllar çıtırdar, büyükle ge-
nişler yürek!
[...]
Bir düğüm boğazımda. Sevmek, bir gelir bir gider. Sevmemekse sevgi-
nin araları neye yarar!
Neye yarar bunca özlem, kavuşmak değilse kavuşmak! Yatmak değilse 
yatmak ve güzel değilse güzel!
Neye yarar bu kuşku, kuşkuların ardında, bu üzüm gözlü köpek, sey-
rek tüylü ve hurda!
Sevmek ve özlemek gerekiyordu, sokağa bakmak pencereden, sevgili-
ye sarılmak sarılmadan.
[...]
Koparmak ve ağlamak gerekiyordu. Yoksa boşlukta devinmekle bir, 
yoksa durmakla, olmamakla bir!  (“Agamennon II,” I, s.366-367)

Önceden “üzüntüden bir çizgi” olan kıyı, burada “pürüz”lenir; 
ve asıl mesele, kendi yerinin “yakın”lığı değildir artık; mesafelerin 
uzaması, denizin “daha uzak” olmasıdır. Burada görülen, mesa-
fe hâkimiyetinin ve mekân algısının bütünlüğünün çözüldüğü bir 
alandır. Şiir, önceden kendi varlığına, gerçekleşmesine inanamıyor-
du; şimdi ise, inanıyordur artık: Fakat, hiçbir inancın sağlam olma-
dığına inanıyordur. “Yarın”dan bir yarar beklenmez, “neye yarar” 
diye sorulmaya başlanmıştır. Kıyı, daralma/ büyüme ya da eski/ yeni 
dengesinin bozulduğu, iç mesafelerin, iç ayrımların, şiirin bizzat 
kendi varlığının içinde bir özdeşsizlik halinin oluştuğu bir kimlik yi-
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timinin sahnesi haline gelir. Özdeşlikler bozulur: “Kavuşmak kavuş-
mak değildir, yatmak yatmak değildir, güzel güzel değildir.” Yine de 
şiirin varlığının ya da sözcüklerin, sözcük içeriklerinin bir inanmayı 
temellendirecek tutamak noktaları bırakmadan kendileriyle özdeş-
liklerini yitirdiği yer olarak kıyı, aynı anda zorunluluğun, özdeşlik-
ler kurmanın, yeniden kurmanın zorunluluğunun da alanıdır. Her 
şeyin yittiği yerde, yeniden var kılmak “gerekiyordu”: “Koparmak ve 
ağlamak gerekiyordu,” “savaşmak gerekiyordu,” (I, s.367) inanmadan 
inanmak gerekiyordu” (I, s.368). 

Bir imkânsızlığın (özdeşsizlik) ve bir zorunluluğun (yeniden 
özdeş kılmak) aynı anda devreye girdiği zor bir sınavdır bu. Oktay 
Rifat, ilk dönem şiirlerinde kolay sınavı “kendi kendine konuşarak” 
geçebiliyordu; şimdi ise bir takviyeye, yardımcıya ihtiyaç baş göste-
rir. Şiir, her özdeşliğin bozguna uğradığı kıyıda şiir olarak kalmayı 
(çünkü “gerekiyordur”) nasıl başaracaktır? Şiir kendi yardımcısını 
örtük bir biçimde kendisi söyler, yani burada karşıtlıktan ve dilsel 
gönderme ağındaki tüm ilişkilerinden kopmuş bir sıfat olarak “bü-
yük” sözcüğünü, daha doğrusu “küçüksüz” bir “büyük” sözcüğünü 
öne getirir: 

Büyükle genişler yürek. Büyüğü küçüksüz anlatan bir o var. İnsana 
benzer yanıyla bir o büyük. Bir o ölümsüz insana benzer yanıyla,
Bir gölge kadar usul, bir yılan gibi sinsi. Bellisiz bir zamana sıkışmış, 
yokla var arası. Bir o insan yanıyla sürekli, hiç bitmeyen, başlamayan 
belki de, kaygısız ve aptal.
   (“Agamennon II,” I, s.367)

“Büyüğü küçüksüz anlatan” tek şey, “büyükle genişler yürek” 
ifadesinin içinde kayıtlıdır. Sözcüğün sözcükle, sözcüğün şeyle özdeş 
olmadığı bir durumda sözün, sözcüklere başvurmanın, şiir olmanın 
biricik imkânı mecazda/ metaforda bulunmaktadır. “Büyükle” ifa-
desi, bir sözcüğün türünü değiştirmektir; “büyük” sıfatını bir isme, 
daha doğrusu bir töze dönüştürmektir. Bu, sözcüklerin nesnelerle/ 
göndergelerle arasındaki mesafe büyüyünce, özdeşlik yitince sözcü-
ğü bir nesne haline çevirmek, ona bir nesnenin gücünü aktarmak 
demektir. “Büyüğü küçüksüz anlatmak” “büyük” sözcüğünü mad-
deleşinceye kadar kendi içine sıkıştırmakla, onu dilsel gönderme ağı 
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içindeki differential yerinden (büyük = küçüğün zıttı, vs.) alıp mut-
lak bağsızlığında (“küçüksüz olmak”) bir maddeye dönüştürmekle 
mümkündür. Küçüğün, küçüklüğün bulunmadığı bir yerde büyük 
olmak, dilsel gönderme ağının içindeki konum alışların dışına doğ-
ru bir hamle yapmak ve bu hamle yoluyla sözcüğün maddi bir ger-
çeklik kazanması anlamına gelir. Küçüksüz bir büyük, gönderme ve 
ileti ağının dışına doğru yapılan bir hareketle tüm bir gönderme/ 
iletme yapısını işaretlemeye yaramaktadır. Artık dil basitçe iletiyor 
değildir; bunun yerine, dil kendi kendini bir rölyef gibi (“genişler 
yürek”) göstermektedir.   

Oktay Rifat bu döneminde sanki “sözcükler şeylere tekabül et-
miyorsa ben de sözcüklerden bir şeyler dünyası kurarım o zaman” 
diyor gibidir. Fakat gözden kaçırmamak gerekir ki sözcüklerden/ 
mecazlardan kurulu bu dünya pek de sağlam değildir. Bir boşlu-
ğun üzerinde, gerçeksizleşmenin, dünyasızlaşmanın üzerinde inşa 
edilmiş bir yapıntı olduğunu da unutamaz: Bu yüzden, “bir gölge 
kadar” gerçeksiz ve ölgün, tam inanılamayacak kadar “sinsi”dir, ne 
tam gerçek ne tam hayal olduğundan “yokla var arasında”dır. Dilin 
gönderme/ iletme işlevinden çekilme jesti, şiirin var kalma imkânını 
sağlasa da onu gölgeleştirir, gerçeksizleştirir; şiir kendine “inanma-
dan inanıyordur” artık. 

Kıyı, mecazın geçtiği yerdir. Dilin gerçeklikle arasında buldu-
ğu “pürüzlü çizgi”dir. Bu çizgi pürüzlüdür, çünkü her ne kadar dil 
mecazlar yoluyla gerçeklikten kopup kendi içine kapanıyor gibi yap-
sa da gerçeklik, basıncını derinden hissettirir dilin üzerinde. Kıyıyı 
pürüzleştiren, dil ile gerçeklik arasındaki bu “zorunlu” itiş kakıştır. 
Bu haliyle kıyı motifi, bir açılmanın ya da kapanmanın değil, kendi 
üzerine dönüşün, kendi üzerine katlanışın simgesidir. Dil, gerçekli-
ğin kıyısında kendi üzerine döner, tam olarak kapanmasa da (“sinsi,” 
“inanmadan inanmak”) kapanma hareketi yapar. Tıpkı durgun deni-
ze doğru koşan atlarda olduğu gibi, dil/ şiir limite, sınıra dokunur, 
ama aynı anda oradan geri çekilip kendi üzerine doğru döner. 

Bu dönüşü Oktay Rifat mecaz yoluyla gerçekleştirir; zaten “me-
caz” sözcüğü de dönüş/ çevrim hareketini imler: “Geçi kelimesini 
mecaz karşılığı kullanıyorum. Mecaz Arapçada geçilen yer, yol anla-
mına geliyormuş. Fransızcası trope. Yunancada çeviriyorum anlamı-
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na gelen trepo’dan alınmış. Naci Lügati’inde güzel bir de tanımlama 
var: ‘Mecaz hakikatin köprüsüdür,’ diyor” (Rifat, 2009, s.157). Oktay 
Rifat, kıyıda açılan zor sınavdan, dilin hakikatle girdiği mücadeleden 
mecaz köprüsünü kullanarak geçer. 

Oktay Rifat’ta mecazın alanı olarak kıyı, şiirin kendini şiir ola-
rak, metnin kendini metin olarak sunduğu yeri işaretler. Metinsel 
refleksivite olgusudur bu. Kıyıda şiir kendi sınırından kendine doğ-
ru bakar, sınar ve konuşur. Kıyı (“kumsal”) dilin dış gerçekliğe do-
kunduğu ve oradan geri çekildiği sınırdır: 

Her dil tükeniyordu sonunda, güneş ve toprak sonlara varılıyor her 
koldan, tek bir denge kalıyor balıkçıla, son kumsalda, umutla tek ayak. 
[...]
Geceye dek baksak aynalara, tek ayak! Korkmasak aşktan ve şiirden, 
soylu hastalıkları sağlığa çevirsek bekleyişin dalında! (“Agamennon 
III,” I, s.374)

Refleksivite ânının sahnesi olur bu “son kumsal.” Şiir kendi be-
sinini özdeşliğin yittiği gerçeklikte değil, aynalarda bulur. Fakat bu 
besin, gerçek değil, gölgemsi, hayali, mecazi bir besin olarak kalır ve 
şiir bu noktada varlığını sürdürmekten “korkar”. 

Mecaz alanı olarak kıyının Elleri Var Özgürlüğün kitabının 
“Agamennon” bölümünün sahnesini kurmuş olması manidardır. Bu 
uzun düzyazı şiirler, kendi şiirliklerini, metinselliklerini sıklıkla öne 
çıkarır ve okuyucuya gösterir. Şiir kendi bütünlüğünü sınırından 
görerek retorik kaygılarını ve araçlarını ortaya serer. Şiir, bu şiirin 
gerçekleşmesini, oluşmasını, imkân koşullarını anlatacak derecede 
kendine bakmaktadır: “simgeler ve anlamlar tükenmiş” (I, s.372); 
“bu yüzden anlatmadık” (I, s.372); “büyükle genişler yürek” (I, s.367); 
“Sen [...] sözcükten geçen akım, arı şiir” (I, s.373); “her dil tükeniyor-
du” (I, s.374); “korkulur şiirden” (I, s.374); ve şiirin son cümlesi: “ve 
son bir hiç demekse, bu işte!” (I, s.374). 

Benim bu şiirlerden çıkardığım iki temel veriyi (mecaz alanı 
olarak kıyı ve metinsel refleksivite olgusu) birleştiren bir kavram 
bulunmaktadır: Chiasmus. Yunancada X (chi) harfindekine benzer 
bir çapraz kesişim ve ters dönüş hareketini adlandıran chiasmus, 
sözdizimsel ve retorik bir araç olarak, tersine dönmüş bakışımlılık 
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anlamına gelir (Gasche, 1987, s. xvi). Chiasmus’ta, bir dizede ya da 
cümlede söylenen sözler ikinci bir dizede ya da cümlede bir çapraz 
dönüş etkisi elde etmek amacıyla tersine çevrilerek söylenir. Örne-
ğin, Oktay Rifat’ın şu dizeleri “gülüş” ve “otlar” arasında çapraz bir 
yapı kurmak suretiyle güzel bir chiasmus örneği teşkil eder:

Gülüşünün otlarını biçtiğimsin,
Otların gülüşüne yavrula beni! 
   (“Şiir İçin,” I, s.434)

Paul de Man (1979) Allegories of Reading [Okuma Alegorileri] 
adlı kitabında chiasmus’u, metafor, metonimi ve metalepsis türün-
den retorik araçlarla paralelliği içinde tanımlamaktadır. De Man’a 
göre chiasmus basitçe bir belagat aracı olmanın ötesinde, bir metne 
metin yapısı kazandırmak gibi bir işleve sahiptir.  Chiasmus, birbiri-
ne paralel olan sözcük ya da cümleleri tersine çevirip bir birlik-bü-
tünlük içinde kapanmalarını sağlamaz, çünkü chiasmus’ta sözcük-
lerin ya da cümlelerin tersine dönüşleri metnin retorik karakterini 
nötrleştirip iptal etmez. Sözcükler yer değiştirir, ama yer değiştiriş 
hareketinin materyal izi görünür olarak kalır. Chiasmus, sözcükleri 
bir değiş tokuş hareketiyle nihayetlendirmez, aksine metnin içinde 
bir yansıma, bir refleksiyon ânı yaratır. Chiasmus ile birlikte metin 
kendi üstüne doğru bir katlanma ya da açılma hareketi yapar. Hem 
düzanlamsal bütünlüğün hem retorik bütünlüğün dışına doğru ya-
pılan bir harekettir bu. Metnin kapanışı [closure] ertelenir. Metin, 
düz anlamsalın dışına kayar, sabitlenebilir anlamların yerine bir an-
lamlanma hareketi vardır burada. Chiasmus, metnin kendi üzerine 
döndüğü, kendi sınırını yokladığı ve kendi varlığını/ bütünlüğünü/ 
mevcudiyetini radikal bir biçimde sınadığı bir ânın tecrübesini be-
timler. Chiasmus’ta anlam ve mevcudiyet, ancak ve ancak kendi yı-
kımında, kendi tersine dönüşünde, kendi namevcutlaşma hareketi 
içinde(n) [absencing] verilir.

Zamansal ya da mekânsal bir bütünlüğü aynı anda hem kuran 
hem de ters dönüşlerle bozan chiasmus için yine Oktay Rifat’ın şu 
dizelerinden daha iyi bir tanım ve uygulama bulmak güçtür:
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Sevdiğim görünümler vardı, taş ve güneş
Karışımı: akşam göklerine benzerler,
Bir anda bozarlar bir anda kurdukları 
Yapıyı, takılıp ağlarına uçuşan 
Bulutların giderler, giderken bizi de
Götürürler eski günlerin artık uzak
Ve gidilmez zamanına.
   (“Elimi Uzatırken,” I, s.541)

Chiasmus’un en önemli etkisi, metnin kendi metinsellik yapı-
sını ortaya çıkarmak olduğu kadar, bu refleksivitenin metnin kendi 
üzerine mutlak biçimde kapanmasının imkânsızlığını da içerdiği ol-
gusunu açığa çıkarmaktır. Bir şeyin önce düzünü sonra tersini söy-
lemek, başlamış bir şeyi ters çevirip sonuna vardırmak ve böylelikle 
çembersel bir kapanış sağlamak değildir. Chiasmic dönüş, bir sınıra 
varıp oradan başlangıç noktasına dönmek değildir. Bir şeyin (şii-
rin, dilin) bütünselliğini/ içselliğini sağlayacak bir sınıra varmanın 
imkânsızlığını tecrübe etmektir. Dilin içinde dilin sınırını bulmanın 
imkânsız çabasının işaretidir. Bir sınırdan kendi üzerine dönmek, 
ama bu dönüşün asla bir kapanışla son bulmamasıdır. 

Oktay Rifat’ın “pürüzlü çizgi”si de bu durumu söyler. Pürüzlü 
çizgide “dil tükeniyordur” ama tükenmesi bitmez, çizgi aşılmaz asla, 
çizgiye, sınıra, dilin gerçeklikle arasındaki kıyıya varılamaz: 

Durmak istiyorlar besbelli, durmak belki de, kimbilir! Devinirse kıyı 
ne yapsın ırmaktaki!   
  (“Yakarıcılar,” I, s.381)

Uzanılmaz bir çizgide yaşamla ıslak,
Aşkla çürüyen, öldüren ve öldürülen
Otların kekremsi tuzunu dişliyorum:
Yol çoraksa, ardı boşsa ve ergeç toprak
Bir karanlık içinse, neden bunca sıcak!
  (“Uzanılmaz Bir Çizgide,” I, s.467)

Çizgiye “uzanılmaz” ve gidilecek yolun, dilin yolunun “ardı boş-
tur”: Dilin sınır işaretlenemez/ gösterilemez ve dilin arkasında ne 
olduğu, dilin transandantal gösterileninin ne olduğu ya da böyle bir 
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şeyin mevcut olup olmadığı bilinemez. İfadenin doğrusu, “ardı boş-
tur” değil, “ardı boşsa”; dilin imkânsız sınırının ötesinde bir şeyin 
mevcut olup olmadığı şüphesi olumlu ya da olumsuz bir kesinliğe 
değil, “sinsi” ve “en sürekli kuşkuda” (I, s.359) bir yargısızlığa (tüm 
yargı cümlelerinin askıya alınmasına) varır. 

Kendi sonunu “bir son... işte bu!” ifadesiyle işaretleyen şiir, ken-
di kapanışını, kendi işleyişi içine dahil ederek kendi sınırını/ kapa-
nışını erteler/ öteler. Kıyı, bir bütünlük figürü değil, bir bütünlüğün 
kıyısı değil, bir kapanamama, sürekli ters dönme ama bir çember 
oluşturamama hareketini cisimleştirir.

Chiasmus alanı olarak kıyı motifine Derrida (2007), dilin sı-
nırının ve kapanmanın imkânsızlığı bağlamında değinir. Kapanış, 
“homojen bir alanı çevreleyen çembersel bir sınır” değildir; daha 
çok, “çarpık/ büklüm büklüm [twisted], sinsi/ hilebaz [wily] bir ya-
pıdır” (s. 57). Mutlak ve açıksız bir çizgisel ya da çembersel kapanış 
düşüncesi, felsefenin bir öz-temsilinden ve ansiklopedik mantığın-
dan kaynaklanmaktadır. Chiasmic dönüşle çarpılmış, Oktay Rifat’ın 
diliyle söylersek, “pürüzlü” bir kıyı, “kendi dışındaki herhangi bir 
şeye, başka’ya, bu şeyi kendi içinde kaydetmeden, kendi üzerinde 
katlamadan işaret edemez” (Derrida, 2004, s. 71). Chiasmus yapısın-
da kıyı, bir dışsallığa karşı oluşturulan bir sözde/ görünüşte içselliğin 
sınırı olmak yerine, dışa göndermenin bizzat içselliğin içinde kay-
dedilmesinin, üretilmesinin alanıdır. Dilin sınırından bahis açmak, 
dilin içselliğine kapanmak sonucunu getirmez. Bu, dilin içselliğinde 
dışsallığın dışsallık olarak yer alması, içeride dönüşler, katlanmalar, 
bölünmeler ve “pürüzler” yapılması anlamına gelir. Oktay Rifat şii-
ri, kıyıyı chiasmus alanı olarak kurduğu dönemden itibaren içselliğe 
dönüşü ama aynı anda dışsallığın çekimine maruz kalışı işlemiştir:

İçte midir? Öyle gibi ilk bakışta. (“Düşsel Bir Gezintiden III,” I, s.576)  

İçsellik vardır, ama yalnızca “ilk bakışta.” Ne kadar içe kapanılsa 
da içte dışın izi hep mevcut olacaktır artık.

Chiasmus olarak kıyı, dönüşün alanıdır. Dönmek, geriye dön-
mek, bir sınıra dokunup geri çekilmek Oktay Rifat’ın bu dönemdeki 
kıyı motiflerinin başat jestidir:
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Tersine dönüyor zaman, geçmiş bir günü
Sürüklüyordu, gerisingeri, bulutlar.
Havalandı ansızın, bir ordan bir burdan,
Karga sürüleri gibi çığlık çığlığa,
Kuytulara tünemiş anılar. Boşandı
İliklerimden özlem, yağmurla kumsala.
Bir sıcaklık esti, ellerin bilmediği, Maviler, maviler, gözlerin görmediği.
Güneş düştü. Gecem doğruldu bayraklarla.
Fıstıkların ardından yükselen yarım ay
Vurdu pişmanlık damgasını göklerime,
Can dayanmaz bir keder yansıdı denize, 
İnerken üstüme çığ gibi karabasan.
   (“Sağanak,” I, s.496)

Zamansal bir ters dönüşle (“gerisingeri”) başlayan şiirdeki “[f]
ıstıkların ardından yükselen yarım ay” motifi, tanıdık bir başka şiiri 
hatırlatacaktır okuyucuya: Orhan Veli’nin “İstanbul’u Dinliyorum” 
şiirini ve özellikle de oradaki “[b]eyaz bir ay doğuyor fıstıkların arka-
sında” dizesini (Veli, 1995, s.102).  Bu koşutluğu göz önünde tutarak 
diyebilirim ki Oktay Rifat bu şiirde Garip döneminin, kendi köke-
ninin, ilk döneminin kıyısına vurmaktadır. Burada “tersine dönüş” 
şiir tarihinde bir tersine dönüştür. Ama dikkat edelim, Orhan Ve-
li’deki “beyaz ay” burada “yarım ay”a dönüşmüş ve bu haliyle ikiye 
bölünmüş gibidir. Ay, kendi kıyısını, çizgisini içeriden çekmiş gibi-
dir, ay çemberselliği bozulmuştur, kıyı/ çizgi keskinleşmiştir. Geriye 
dönüş, bunun imkânsızlığını imleyecek şekilde “pişmanlık” getirir. 
Dille ilişkisinde geri dönülemeyecek bir kıyıya varmıştır şiir. “Can 
dayanmaz” bir “karabasan” çökmüştür üstüne. “Karabasan,” şiirin 
üstüne çöken şeyin bir karabasan olarak tanılanması ve söylenmesi, 
en azından, gerçek bir tehditle karşı karşıya olunmadığını da ima 
eder gibidir. Karabasan, bir tehdit değil, bir tehdit vehmidir, tıpkı 
mecazın gerçeksiz bir “gölge” olması gibi.8   

8 Diğer kıyı ve chiasmic dönüş denklemlerini şu şiirlerde açıkça kurar Oktay Rifat:
Akşamsa akşam hep, yanar bulut, batı.
Kalır konduysa kumsala, uçan martı.
Yağar yağarsa dinmeden, dinen yağmur.
Vurur yeşil pancur vurur, bin yıl vurur.
Ayrılır maviden altın, sular, bahçe
Yıldız dolar, döner yaprak, döner gece.
Rüzgarında döner kağıt, döner kalem,
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Geç Dönem: Kıyım Alanı olarak Kıyı, Dil(in)  
Felaketi
Geç döneminde Oktay Rifat, yani yaklaşık olarak 1960’ların 

sonundan 1987’deki son kitabına kadar kıyı motifiyle birlikte, dilsel 
temsil meselesini ve söz ekonomisi meselesini açmaktadır. Geç dö-
nem Oktay Rifat şiirinde kıyı motifi bu dilsel temsil ve şiirsel anlam 
hareketi bağlamında yazınsallaşmaktadır.

Oktay Rifat, tıpkı favori şairleri Mallarmé, Rilke ve Yves Bonne-
foy gibi, sadece söylenenle değil, hatta daha çok söyleme biçimleriyle 
ilgili bir şiirsel söylemi performe eder.9 Geç dönem Oktay Rifat’ın 
temel motifi, bizzat şiirin imkânı ve imkânsızlığı motifidir. Sıklıkla 
kullandığı kıyı motifi de bu bağlamda, şiirsel anlamın orijini ve tüm 
insan deneyimlerinin dilsel doğasının sınandığı bir sınır-deneyimini 
cisimleştirir. 

Oktay Rifat’ın geç dönem şiirinde kıyı motifi, bir kıyım ve fela-
ket düşüncesine bitişir ve bu kıyım ve felaket, doğrudan şiirsel dilin 
iletişim kapasitesine dair bir belirleme olarak gündeme gelmektedir. 
Kıyılardaki felaket, dile gelmektedir, dilin başına gelmektedir. Bu ha-
liyle geç dönem Oktay Rifat şiiri içi dıştan, öteyi beriden, dili gerçek-
likten, eskiyi yeniden ayıran çizgilerin, bir mevcudiyetin bir başka 
mevcudiyetle arasındaki sınırların keskin bir biçimde çekildiği ve 
silindiği bir kıyım mekânı olan kıyıların şiirine dönüşür.

Oktay Rifat’ın geç dönem şiirinde bütün kıyılar, bir kıyımın ala-
nıdır; her başlangıç noktası, başlangıcın varlığı da dahil olmak üzere 

Bu sessiz döngüden yok öyle gitmece,
 Döner Aslı, döner Kerem.
  (“Döngü,” I, s.597)

Kumsal boyunca yürüdük Gemici’nin peşi sıra,
bin pullu madenin yanı sıra bin pulunda ayrı güneş.
İstiridye kabuklarını dürttük, kuşların ayak izlerini gördük kumda,
bir sandal leşi yatıyordu, basmış, kaburgaları delik,
bir martı kalıntısı, sıçanlar yemiş ciğerini dalağını
[...]
Deniz, deniz, deniz, sonunda yordu bizi,
diz boyu otların yurduna döndük, böceklere, ağaçlara.
  (“Gemici,” II, s.170)
9 Söylenenden çok söyleme ediminin koşullarıyla ilgilenen bir söz etkinliği olarak “şiirsel 
söylem” kavramına dair ayrıntılı bir okuma için bkz. Frey (1996).
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tüm varlıkların kıyımının da başlangıç noktası ya da çizgisi olarak 
figüre edilir. Bu şiir, kendi kıyılarını, onları bir kıyımın içine dahil 
edecek biçimde ortaya koyar. Her kıyıda, bir ölüm, bir ceset, bir son-
lanma mevcuttur.

Şiirler biter bir gün
denizkestaneleri kalır ahtapotlar
fesleğenler camların ardında

umutlar biter bir gün
bir at arabası gölgede
kısrak tayını emzirir
[...]
baktım denizler bitmiş
kumsal kan içinde 
  (“Sessiz Kıyıda,” II, s.426)

Konuşmanın bittiği bir kıyı var
taş bebekler serpili kumuna 
  (“Anlam Bir Sıcaklıksa,” II, s.301)

Sandallarla çıkartıyorduk aydınlığı
kalyonlar çektirmeler açıkta bekliyordu
[…]
bir boşluk ortasındaydık
bütün sözcükler çekip gitmiş 
  (“Son Hızla Dönüyordu,” II, s.432)

Kızılderili bir çömlekçi eğilmişti 
cesedine kumsalda 
  (“Bilinmeyen Doğrultuda,” II, s.465)

mavi bir martı ölüsü kumsalda
  (“Bir Kıyı Boyunca,” II, s.137)

Kıyı, başlamanın (denize ya da karaya doğru yeni başlangıçla-
rın) coşkulu doluluğundan çok, bitmenin, sonlanmanın, çekilmenin 
getirdiği azalmanın, boşalmanın işaretlerini gösterir. Adım attığımız 
ya da denize doğru açıldığımız kıyıda, sanki her şey çoktan sonlan-
mış, çekilip gitmiş gibidir. Dahası, biten ya da çekilen şey, bizzat bu 
okuduğumuz şiir metinlerinin de kaynağı, öğesi, malzemesi olan 
“şiirler”, “sözcükler”, “konuşma” ya da anlatma, iletme, gönderme 
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kapasitesidir. Kıyılarda gerçekleşmiş olan kıyım, bu kıyımı söyleme 
çabasındaki şiirlerin söyleme imkânının koşulunu da hiçleştiren, şi-
irlerin kıyıma, olaya, felakete olgusal olarak şehadet etme kapasitele-
rini imkânsızlaştıran bir duruma ilişkin olarak ortaya çıkar. Kıyım, 
olgusal şahitliğin, kanıtın imkân koşulunun çekilmesinin felaketidir: 
Kıyıda sonlanan şey, kıyımı, sonlanmayı anlatacak olan söylemenin 
kapasitesidir, gören ve gördüğünü söyleyen, şiirleştiren dildir. 

Oktay Rifat’ın geç dönem şiirinde kıyıdaki felaket ya da felaket 
olarak kıyı, felaketin dilinin, felaketi söyleyecek, bildirecek dilin çe-
kilmiş olmasına ilişkindir. Bu anlamda, her kıyıda sözün, sözcüğün, 
sonrasızca yitip gitmiş olanın kendisini değilse bile ruhunu geri ge-
tirme, böylelikle de yitireni yitirilenin ve tüm varlığın hiçliğiyle yüz 
yüze kalmaktan koruma kapasitesinin reddi, yani felaketi söyleyen 
ve yatıştıran dilin reddi ifade edilir: 

Ne zaman birisinin eksikliğiyle, bizi oyuna getirmiş olan zamanla, tam 
da mevcudiyetin ya da, ne bileyim, anlaşmanın ortasında açılan uçu-
rumla yüzleşmemiz, felakete uğramış biri için söylendiği gibi bunları 
“üstlenmemiz” gerekse, bir korunak olarak hemen söze başvururuz. 
Sözcük adlandırdığı şeyin ruhu gibi gelir bize, hiç leke sürülmemiş 
ruhu. Ve sözcük o nesnede zamanı, uzamı, yoksunluğumuzun o ulam-
larını örtbas ediyorsa, nesnesini maddenin yükünden kurtarıyorsa, 
onun değerli özünü zedelemeden, arzumuzu ona yeniden kavuştur-
mak için yapar bunu (Bonnefoy, 2003a, s.84).

Burada reddedilen, bir bütün olarak sözün varlıkla/ yoklukla 
ilişkisinin ekonomisidir. Sözün yitireni teskin etmesine ve yiteni (ru-
hunu da olsa) meskene geri getirmesine dayalı çembersel döngüye 
ayarlı söz ekonomisinin reddidir. Her kıyıda, sözün yasasının, söyle-
me ekonomisinin dışında kalan radikal bir “dilsiz”lik düşünülür. Bu 
bağlamda, 1984 tarihli Dilsiz ve Çıplak kitabının başlıksız (demek 
ki başlangıçsız ve kıyısız) açılış şiiri geç dönem Oktay Rifat şiirinin 
temel tonunu sunmaktadır:

Duymazlar
bir gemi donatmak için
duyulmamışla        
bakmazlar bakılmamışın
yarası sızlar bakıldıkta  
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giderler
yağmur bacaklı bir kız
kalır kumsalda

dilsiz ve çıplak     
  (başlıksız, II, s.389)

Sözün ekonomi modelinde söylenmemiş yoktur; söylenmemiş 
söylenmemiş olarak kalmaz/ korunmaz: her söylenmemiş, söylen-
miş olma ya da söylenebilir olma olanağını içkin bir biçimde, özsel 
bir biçimde içerir. Söylenmemiş, zamanın bir anında olgusal olarak 
hiç söylenmeden kalsa da söz ekonomisinin döngüsüne girdiği an-
dan itibaren barındırdığı söylenebilir olma olanağı nedeniyle çoktan 
söylenmişin alanına dahil olur, böylelikle de söylenmemiş olarak kal-
maz/ korunmaz. Bu haliyle, söylenmemiş, söz diyalektiğinin negatif 
bir moment’inden başka bir şey değildir, bir söylenmişin aufhebung 
[içererek aşma] yoluyla pozitifleşecek olan bir negatifinden ibarettir. 
Tıpkı yok olmuş olanın, felakete uğramış olanın söz yoluyla eve geri 
döndürülmesi gibi, söylenmemiş olan da söylenir, her zaman çoktan 
söylenmiştir.10 Peki söylenmemiş olanı söylememek ne demektir, ya 
da Kant gibi sorarsak, nasıl mümkündür? Duyulmamış olanı duyma-
mak, bakılmamış olana bakmamak nasıl? Belki de Kant’ın soru ala-
nının dışındayızdır bu kıyıda, belki de “nasıl mümkündür” sorusun-
dan önce şunu sormalıyız: mümkün müdür ya da nasıl bir imkândır 
bu, belki de imkân-imkânsız diyalektiğini işleten ekonominin de 
dışındayızdır? Başka tür bir imkân ya da başka tür bir imkânsızlık? 
Belki de “duyulmamışın” duyulmadan, “bakılmamışın” bakılmadan 
bırakıldığı bir çekilmenin [withdrawal] (“giderler”) gerçekleştiği bu 
kıyıdaki olay, a priori ya da diyalektik bir sentez olarak kavramak 
yerine, tüm tezlerin [thesis, durma, kalma], tetik konumların askıya 
alındığı ya da imkânsızlaştığı (çekilmenin ardından kalan kız da yere 
basıyor değildir: “yağmur bacaklı”) bir ânı betimler. Kıyı, olmayanla-
rın olmayan olarak kaldığı hiper-tetik [konum-aşırı] bir mekânı ve-
rir. Olgusal şehadetin (kanıtın, bilginin, ampiriğin) dilinin imkânsız 

10 Söyleme-söylememe diyalektiğini söz konusu ettiğim bu noktada, George Bataille’ın 
‘sessizlik’ sözcüğü üzerine odaklanmamız tartıştığım meseleyi daha açık kılmaya yaraya-
bilir. Kendi varlık imkânını kendisinin radikal imkânsızlığından alan bir sözcük olan, “bir 
sözcük olmayan bir sözcük olan” ‘sessizlik’ sözcüğünü benim burada söylemeye çalıştığım 
meseleyi veciz bir biçimde ortaya koyar (Bataille, 1988, s.16).
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kılındığı bir radikal “dilsiz”liğin ve “çıplak”lığın hüküm sürdüğü bir 
alanı. Oktay Rifat şiirinde, kıyıda bir olay olmuştur, fakat ne tür bir 
olayın olduğunu, dahası bir olayın olup olmadığını bilmeyiz; kıyı, ol-
mayanın olmayan olarak (“sözcük”süz, “konuşma”sız, “dilsiz” olarak) 
gizlendiği ve ortaya çıktığı bir alandır. Kıyıda hiçbir şey olmaz. Kıyı-
da hiçbir şey (ya da namevcutlaşma hareketi) olur. Bu anlamda kıyı, 
namevcutlaşmanın, kökensizleşmenin, yaz(g)ısızlaşmanın mekânı 
ve birincil sahnesi olarak tecrübe edilmektedir:

Kıyıda, tecrübenin ve kavrayışın kıyısına, kenarına, sınırına çekilmiş 
olan bakışım toprağın ve denizin görünüşte sonsuz açıklığına doğru 
döner. Düşünce kavranamaz kuvvetlere, sınırsız güce ve bunun yü-
zeyinin altındaki erişilemez gizlere doğru yönelir. Kıyının kendinden 
menkul değişkenliği üzerine, denizin devasa boyutu ve derinliği/ yü-
zeyselliği ve su altında kalan kenar çizgisi üzerine düşünüme dalarım. 
Kıyıyı kat ettikçe kayıp şehirleri, batık gemilerin yerini işaret eden 
ipuçlarını, hazineleri, liman yıkıntılarını bana açacak anahtarlar bul-
mayı ümit ederim. Fakat bula bula yalnızca (ki buradaki “yalnızca”yı 
bir fazlalığa işaret etmek için kullanıyorum) kalıntılar, birikintiler, iki 
açıkça farklı dünyaya ait izler bulurum: Bir kökeni, bir yazgısı bulun-
mayan fragmanlar. Kıyı, süreklilik oyunu oynar: Kendi maskesi olarak 
eyler, her tür duyumsallığı aldatarak. Açıklık çekilmiştir, derinliğe dair 
bir işaret kalmamıştır. Deniz, gizemden arınmıştır. (Ormiston, s.344) 

Her kıyıda, belki de başka tür bir imkânın, başka tür bir im-
kânsızlığın düşünüldüğünü öne sürdüm. “Duyulmamış”la, “bakıl-
mamış”la, onların duyulmamışlığını, bakılmamışlığını bozmayan 
bir ilişkilenme(me) modalitesinin imkânı ya da imkânsızlığı, ama 
duymanın ve görmenin temellük edici [appropriating] ekonomisinin 
dışında kalan bir imkân ya da imkânsızlık olarak. Bu ekonominin 
döngüsü içinde, “duyulmamış” da “bakılmamış” da her zaman çok-
tan duyulmuş, bakılmış olarak yer alabilir yalnızca, tıpkı sözün yasa-
sı altında söylenmemişin her zaman çoktan söylenmiş/ söylenebilir 
olarak yer alıyor olması gibi. Demek ki her kıyıda, “duymaktan nasıl 
kaçınılır,” “bakmaktan nasıl kaçınılır,” “söylemekten/ konuşmaktan 
nasıl kaçınılır” sorusu düşünülür.11

11 Burada Derrida’nın (2008) söz ekonomisini ve bu ekonomiye girmeyen fazlalıkla kuru-
labilecek ilişkinin modalitesini düşünen “How to Avoid Speaking: Denials” [“Konuşmak-
tan Nasıl Kaçınılır: Yadsımalar”] yazısının bütününe gönderme yapıyorum.
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Bu soru, şiirin varlık sorusu olarak ortaya çıkar. Hem şiirin 
söylemeye, erişmeye çalıştığı varlık/ mevcudiyet karşındaki ilişki 
sorusu, hem de şiirin kendi mevcut metninin yeterliliğine, kendi fi-
gürasyon ve söyleme kapasitesinin yeterliliğine yönelik bir soru. Bu 
soruyla şiir, kendi imkân koşulunu sormaktadır ve bu soru aynı za-
manda şiirin edimini [act] ya da performansını oluşturmaktadır. Şi-
irin edimi kendi imkânını, kendi kaynağını, kökenini sormasından, 
talep etmesinden, özlemesinden başka bir şey değildir. Söylenmemi-
şe söylenmemiş olarak ulaşmak, dokunmak isteyen şiir, bunu asla 
başaramayacak olan anlatının ve söz ekonomisinin araçlarını kulla-
namaz. Söylenmemişin armağanı ya da armağan olarak söylenme-
miş (“eğer böyle bir şey varsa”12), şiirin kendi metinsel varlığının ve 
söz ekonomisinin düzeninden gelen söyleme imkânlarının bir bü-
tün olarak askıya alınmasını, dağıtılmasını, elden çıkarılmasını talep 
eder, emreder. Bu talep ya da emir, şiirin kendi kendinden çıkması, 
kendi varoluşunu dışa açması, kendisini onu mutlak olarak aşanda 
sonsuzca dağıtması talebini ya da emrini içerir. Söylenmeyeni söy-
lemek isteyen şiir, söylemeyebilmek için tüm söylemeleri aşana tabi 
olmak durumundadır; söyleyebilmek için, söylemekten kaçınmak 
zorundadır: Olmaktan, kendi kendisi olmaktan, kendi kendisine sa-
hip olmaktan kaçınmak zorundadır (bu zorunluluğu taşıyacak bir 
kendiliğin kalmadığı âna kadar ya da o ândan başlayarak). 

Oktay Rifat’ın geç dönem şiirinde ortaya çıkan kıyım alanı ola-
rak kıyı motifi, mecaz olarak kıyının başlattığı dilsel vahşeti daha 
şiddetlendirerek bir kopuşa, sessizliğe doğru sürükler. Şiirsel an-
lamın içinden geldiği ve aynı anda yine içine çekildiği kaynağın ta 
kendisi bu sessizlikten başka bir şey olmayacaktır. 

12 “Şimdi armağan, eğer böyle bir şey varsa [Now the gift, if there is any]” (Derrida, 1992, 
s.7).
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Öz
Mesafe, Bilge Karasu’nun Göçmüş Kediler Bahçesi öykülerinin anlatı dünyalarını 
ve uzamsal niteliklerini anlamak için temel bir unsurdur. Farklı anlatı birimleri 
(anlatıcı, karakter, yazar, okuyucu) arasındaki mesafelerin ve bunlar arasındaki 
hareketin fark edilmesi öykülere önemli bir açılım getirecektir. Bunun yanı sıra 
öykülerde eyleyen anlatı varlıkları bazı (soyut) kavramları temsil eden uzamsal 
modeller olarak gösterilmişlerdir. Dolayısıyla söz konusu varlıkların hareketleri, 
uzaklık-yakınlık dereceleri ekseninde mesafeyi sürekli değişime uğratır. Mesa-
felerin sabit olmayışı, hem derin anlamsal düzeyde hem de içerik düzeyinde bir 
gerilime neden olur. Bu gerilim ise öykü entrikasının kuruluşunda önemli bir 
rol oynar. Kahraman ile anlatıcısı arasında da mesafeler vardır: uzam, zaman, 
bakış açısı mesafeleri ve ontolojik, ideolojik mesafeler vb..  Örneğin bu anlatı 
varlıkları farklı uzamlara (öykü uzamı ve söylem uzamı) ve farklı zamanlara 
konumlandırılmışlardır. Ancak onlar metnin farklı seviyeleri içinde ilerler ve 
birbirlerine ulaşmaya çalışırlar. Kısaca, Göçmüş Kediler Bahçesi, geçmiş ile şim-
di, “burada” ile “orada”, doğa ile kültür, deneyim ile anlatı ya da “ben” ile “sen” 
arasında kurduğumuz ya da kurulu olarak bulduğumuz pek çok mesafenin aşıl-
masının bir olanağı olarak okunabilir. 
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Achilles’ Run: The Lure of Distances in 
The Garden of Departed Cats

Abstract
Distance is a fundamental element to understand the narrative worlds and spa-
tial features of Bilge Karasu’s stories in The Garden of Departed Cats. Discerning 
the distances between different narrative units (narrator, character, author, or 
reader) and the movement among them brings a remarkable expansion to sto-
ries. Besides, the narrative entities, acting in the stories, are demonstrated as 
spatial models which symbolize (abstract) concepts. Therefore, the movements 
of these narrative entities induce changes in the distances in terms of farness 
and closeness. The non-stationary feature of distances, causes a tension both on 
semantic and contextual levels. This tension plays a significant role in the cons-
truction of the plot. There are also distances between the hero and the narrator 
(regarding space, time distances, ontological and ideological distances, points 
of view, etc.). For instance, these narrative entities are located in different spaces 
(in terms of “story-space” and “discourse-space”) and different times. However, 
they move forward and try to reach each other on different levels of the text. 
Briefly, The Garden of Departed Cats can be read as the possibility of covering 
many distances which are ready to be constructed or were already constructed 
between past and present, “here” and “there”, nature and culture, experience and 
narration or “you” and “I”.

Key Words: The Garden of Departed Cats, spatial modelling, point of view, the 
other and I, narrator and character.

“Bu yazılarda, anlamağa çalışmaktan başka bir şey yapmıyo-
rum. ‘Beriki’ de ‘öteki’ de benim, biziz, hepimiziz. ‘Biz’i anlamağa 
çalışıyorum. ‘Biz’i ‘öteki’nden ayıran durumu anlamağa çalışıyo-

rum. O kadar.” (Karasu, 2010, s.13)

Giriş
Matematiğin henüz emekleme döneminde olduğu çağlarda Ele-

alı Zenon bir yarıştan söz eder. Bu, insan ile kaplumbağa arasında 
gerçekleşecek bir yarıştır ve insanları temsil eden Aşil, kendisine 
öyle güvenmektedir ki daha yavaş olan kaplumbağanın daha önce 
başlamasına izin verir. Ancak bırakın kaplumbağayı geçmeyi ona 
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asla yetişemez. Çünkü Zenon’a göre uzam sonsuz sayıda noktadan 
oluşmaktadır. Aşil sıfır noktasında yarışa başladığında kaplumbağa 
çoktan N1’e ulaşmış olacaktır; Aşil N1’e geldiğinde ise kaplumbağa 
ağır adımlarıyla N2’dedir. Aşil kaplumbağayı nasıl yakalayacaktır? 
Böyle bir şey olanaklı mıdır? Zenon’a göre Aşil kaplumbağanın pe-
şinde sonsuz sayıdaki uzam parçalarını kat etmek için sonsuza dek 
koşar.

Elbette bu paradoks daha Aristoteles döneminde uzamın son-
suz sayıda parçalardan oluşmadığına ilişkin görüşler ya da hız he-
saplamaları ile çözülmüş. Ancak bu hikâyenin trajik bir yanı vardır. 
Aşil’in bir süre sonra yarışı unuttuğunu var sayalım. Tek arzusu-
nun, koşusunun ve hayatının tek anlamının asla yetişemeyeceği o 
kaplumbağayı yakalamak olduğunu düşünelim. Ona ulaştığını dü-
şündüğü her adım, aslında Zenon’un sonsuz uzamındaki ½’lik bir 
mesafeyi kat etmiş olduğunu ve asla bu mesafenin sıfır derecesine 
ulaşamayacağını gösteriyor. Geriye hep yolun bir yarısı kalacak, Aşil 
hep koşacak. 

Bu yazıda Göçmüş Kediler Bahçesi öykülerinde anlatıbilimsel 
açıdan iki tür mesafeye dikkat çekilecektir.  İlk olarak bakış açısı1, 
yani bildirişim düzeyindeki mesafeye odaklanılacak. Bakış açısın-
da olayların kimin gözünden görüldüğü önemlidir. Yani anlatıya 
“kim konuşuyor?” sorusu yerine “kim görüyor?” sorusu yöneltilir. 
Anlatıcı ses, öykü dünyasını bize kimin gözünden betimlemektedir? 
Bir üçüncü tekil şahıs anlatısının mutlaka bir tanrısal bakış açısı ya 
da üçüncü bir kişi üzerinden görmesi gerekmez. Bu ses, karakterin 
gördüklerini anlatabilir ya da onun gözünden de dünyaya bakabilir. 
Kısaca anlatılarda ses (voice) ile bakış açısının (point of view) aynı 
anlatı öğesine (anlatıcıya ya da karaktere, sözde yazara vs.) ait olma-
sı gibi bir şart söz konusu değildir (Genette, 2011, s.199; Chatman, 
2009, s.143). 

Göçmüş Kediler Bahçesi anlatılarında tıpkı bir kamera gibi ha-
reketli bir bakış açısı söz konusudur. Ses, karaktere mesafeli ve uzak 
bir konumdayken öykü sürecinde ona öylesine yakınlaşır ki bir süre 

1 Perspektif ya da “bakış açısı” terimini, “birinin dünya görüşü”; “çıkarlarıyla ilgili bakış 
noktası” ya da düz anlamıyla “birisinin gözünden görme, algılama” olarak kullanıyorum. 
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sonra anlatı dünyasını yalnızca bu karakterin “güvenilmez” gözleriy-
le görüp yorumladığımızın ayrımına varırız. Hareketli bakış açısı, 
öykülerin muğlak görünmesinin de en önemli nedenidir. Dolayısıy-
la bakış açısı konusunda mesafeyi, anlatıcı ile karakter arasında öykü 
içerisinde durağan olmayan uzaklık-yakınlık ilişkisinden anlıyoruz. 
Her iki anlatı öğesi (anlatıcı ile odaklanılan karakter) arasında söy-
lem düzeyinde gerçekleşen yakınlaşma, mesafeler üzerinden okun-
duğunda anlatının derin anlamını beslemektedir.

İkinci tür mesafe ise simgesel düzeyde kurulmuştur. Bu bölüm-
de simgesel gönderimleri olan öykü kişilerinin ya da alegorik var-
lıkların uzamsal konumları arasındaki mesafelere odaklanılacaktır. 
Örneğin kayanın altında durduğu yerden bakan yatay düzlemdeki 
yengeci hatırlayalım (“Yengece Övgü”). Bu anlatıda onun kayanın 
üstünde duran tepeden bakan (dikey) Cüneyt Türel’e neden sürek-
li saldırdığını bilemiyoruz. (Öykünün anlatıcısının ya da sözde ya-
zarın da asıl sorunu, bu “ölümüne” hareketi nasıl anlamlandıracağı 
üzerinedir. Yani yengecin hareketini nasıl gerekçelendirmeli, neden-
sonuç ilişkisini nasıl kurmalı, onun hikâyesini nasıl anlatmalıdır?) 
Bu öyküde yengecin hastalık (kanser), ölüm, sevda, (mitolojik) kah-
raman, hayvan, doğa gibi pek çok kavramın metaforu olduğunu (ya 
da sadece bir yengeç olduğunu ve kayanın altında durduğunu) ve 
bunların her biriyle bir okumanın mümkün olduğunu söyleyebiliriz. 
Dilin “uzamsal modelleme”2 özelliği dikkate alındığında ise yuka-
rıda yengeç metaforuyla (eğretilemesiyle) dile getirilen tüm kav-
ramların birer metonimik (düzdeğişmeceli) dizge halinde yengeç 
figürünün yatay formu altında sıralandığını görüyoruz. Bu yengeç, 
Cüneyt Türel adlı öykü kişisine doğru hareket ediyor, yani karakte-
rin beden/uzamıyla temsil ettiği insan, yaşam, kültür, dikeylik, yuka-
rıda olma vs. durumuna yönelik, dünyada kapladığı ve temsil ettiği 
her şeye yönelik bir hareket (devinim); bir tür mesafe aşımı çabası 
anlamına geliyor. Bu, “ben(den)” olmayan, hareketlerinin anlamını 
asla anlamadığım ve anlayamayacağım bir varlığın, yani “öteki”nin, 
beden-uzam ya da öykü varlıkları üzerinden yapılan bir inşasıdır. 

2 “Uzamsal Modelleme”, esasta soyut olan kavramların dilde bir uzama yerleştirilerek 
somutluk kazandırılmaları ve mekân (ya da bedenle) kurulan bu ilişki içerisinde ifade 
edilmeleridir. Yuri Lotman’ın geliştirdiği bu kavram aşağıda daha ayrıntılı açıklanacaktır.
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Öykülerin çoğunda farklı dizgelerin bu beden-uzamlar olarak önce 
kurulmasına (sınırların inşası), daha sonra da bu dizgelerin çarpı-
şan, kesişen, birbirine yönelen bedenler aracılığıyla buluşmasına 
tanık oluyoruz. Kısaca öykülerde temsil edilen tüm kavramlar, ben 
ile ötekinin bedenleri ile taşınmaktadır. Bu sınır çizimi, konumların 
belirlenmesi, “uzamsal modelleme” ile gerçekleştirilmiştir. Bir başka 
anlatımla uzamsal modellemeyle ben ile ötekinin, burada olan ile 
orada duranın, yüksekte olan ile alçakta olanın, sağda ya da solda 
duranın, bedenimden (benden, içeride) olanla dışımda olanın sınır-
larının belirlenmesi mesafelerin kurulması anlamına gelir. Nitekim 
uzamsal modelleme ile herhangi bir kavramı, içerdiği tüm özellik-
lerle birlikte, dışladıklarına karşı uzamsal bir temsille, simgesel ola-
rak göstermiş oluyoruz. Bir şeyi “öteki” olarak adlandırmak demek, 
onun kendimizle kurduğu mesafenin derecesini görmek-göstermek 
demektir. Bir başka anlatımla mesafe, şey (A) ile şey olmayan (ya da 
A’nın kapsadıklarının dışında olan) arasındaki uzaklık olarak göste-
rilir. Öyleyse mesafenin varlığı da bir sınırın ötesinde olanın varlığı 
koşuluna dayanır. Yukarıdaki hikâyeye dönecek olursak bu bağlam-
da Aşil’in var olması ve sürekli deviniminin gerekçesi önünde giden 
kaplumbağanın varlığıyla açıklanabilir.

Bu mesafeler Göçmüş Kediler Bahçesi öykülerinin asıl gerilimi-
ni oluşturur. Öykülerin olay örgüsü ise öykü varlıklarının farkına 
vardığı ve bir şekilde yenmeyi, kat etmeyi arzuladıkları mesafelerin 
aşımı ve bunun sonuçları üzerinden kurulur. Yani Kaplumbağa’nın 
Aşil’in “arzu nesnesi” haline gelmesi ve onu harekete geçirmesi ara-
larındaki (aşımsız) mesafe sayesinde gerçekleşir. Göçmüş Kediler 
Bahçesi’nde de mesafeler benzer bir kışkırtıcı rol oynar ve öykülerin 
entrikasını oluştururlar. Bunun en önemli ve belirgin örneğini aşağı-
da ayrıntılarıyla açıklayacağım “Göçmüş Kediler Bahçesi”nde içerik, 
ses ve perspektif düzeylerinde görüyoruz. 

I. Anlatıda “Mesafe”ler:
Edebiyat eleştirilerinde “mesafe” kavramının çeşitli açılardan 

ele alındığını görüyoruz. Bu yaklaşımlardan ilki edebi eser ile okur 
arasındaki ilişkiye odaklanır. 1864’te Matthew Arnold, “The Func-
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tion of Criticism at the Present Time” (“Günümüzde Eleştirinin İş-
levi”) adlı makalesinde “estetik mesafe”den söz eder. Arnold’a göre 
eğer okuyucu, sanat yapıtıyla duygusal, kişisel ya da politik olarak 
güçlü bir şekilde özdeşleşirse bu durum uygun bir yargıda bulun-
masını engelleyebilir. Bu nedenle teamüle (practice) karşı bir uzaklık 
kurulmalı ve bu mesafe ile eleştiride arzu edilen önyargısızlık (disin-
terestedness) seviyesine ulaşılmalıdır (s.20). Edebiyat eleştirilerinde 
okuyucunun okuduğu esere katılımının derecesi olarak ele alındı-
ğında mesafe yakınlığı, okuma sürecinde karakterle özdeşleşme, 
onun yazgısıyla ilgilenme, duygusal açıdan karakter ve olaylarla bağ 
kurma, olayların akışına dalma... gibi belirtiler gösterir (Hawthorn, 
1994, s.52). Ancak bazı metinler vardır ki onlarda geçen olaylar ya 
da karakterler daha tarafsızca değerlendirilir ve gözlemlenir. İşte o 
zaman öyküyle okuyucu arasında duygusal bir mesafe oluşmuş de-
mektir (s.52). Modernist edebiyatın kimi ürünlerinde okuyucu ile 
eser arasında bu türden bir mesafe kurulması (“mesafelendirme”, 
distantiation) yazar tarafından kasıtlı olarak kullanılan bir tekniktir.3

Ancak yazıda asıl üzerinde durmak istediğim, anlatıbilimsel 
mesafelerdir. Anlatıbilim, klasik edebiyat eleştirisinin mesafe ile 
ilişkilendirdiği okur-eser ikili birimini ve Arnold’un öne sürdüğü 
entelektüel-estetik mesafelenme eksenini çeşitlendirir. Anlatılarda 
farklı türde mesafelere ilk olarak dikkat çeken Wayne Booth (1961), 
The Rhetoric of Fiction (Kurmacanın Retoriği) adlı kitabında özellikle 
“örtük yazar” (implied author ya da “zımni yazar”) ile anlatıcı arasın-
daki ayrıma (s.83) yoğunlaşır. Söz konusu birimler arasındaki fark 
ise Booth’un “güvenilmez anlatı” (unreliable narration) teriminin 
temelini oluşturur.4 Gérard Genette (2011), Discours du récit : essai 
de méthode (Anlatının Söylemi) adlı kitabında mesafeyi “uzamsal bir 
metafor” olarak anlatı ile okur arasındaki yakın ya da uzak ilişkiyi 

3 Bkz. Victor Sklovsky’nin (2000) sanat eserinin “yabancılaştırma”, “farklılaştırma” iş-
levi üzerine düşünceleri (s.72) ve Bertold Brecht’in epik tiyatrosu (alienation ya da dis-
tancing effect). Ayrıca Michail Bakhtin’in (1994) epik türün günümüz okuruyla zamansal 
bir mesafelendirme kurması üzerine yazısı The Dialogic Imagination içinde “Epic and 
Novel”, s.13-15. 
4 Gerald Prince (1973), Peter Rabinowitz (1977) gibi teorisyenler de anlatıda mesafenin 
başka türleriyle ilgilenmiş, “örtük yazar”, “örtük okuyucu” ile anlatı arasındaki mesafele-
ri vurgulamışlardır (Phelan, 2008, s.119). 
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açıklamak için kullanır. “Perspektif ” ve “mesafe”yi anlatısal bildiri-
şim düzenlemesinin iki kipliği olarak sunar.5 Anlatıbilimci Mieke 
Bal (1985) ise mesafeyi anakroni6 ile ilişkilendirir (s.59). Bal’a göre 
öykünün “şimdi”sinde süren bir olay sırasının (“fabula”nın) yarıda 
kesilerek başka bir zamana ait uzun ya da kısa bir olayın anlatımı 
anakronidir. Ona göre bir öyküde, olaylar anakronik olarak ne kadar 
kesintiye uğratılıyorsa öykünün şimdisiyle mesafe de o kadar geniş 
olacaktır (s.59).

Anlatıbilimde mesafe, öykü (story) ile anlatım ya da öyküleme 
(narration) arasındaki açıklığa da işaret eder. Bu açıklık duygusal ola-
bildiği gibi zamansal ve coğrafi de olabilir. Hawthorn’un (1994) dile 
getirdiği teknik formül şudur: örtülü ve anonim bir anlatım, öykü 
ile anlatım arasında daha az mesafe kurar, buna karşılık metnin bir 
anlatı olduğuna ne kadar dikkati çekilirse öykü-anlatım mesafesi de 
o kadar geniş kurulur (s.52). James Phelan’ın (2008) mesafe tanımı 
ise şudur: “Mesafe, bir ya da daha fazla ölçüm ekseni boyunca anlatı 
iletişimine dahil olan herhangi iki ajan (agent) arasındaki benzerlik 
ve farklılıklara işaret eder” (s.119). Bu “ajan”lar, yazar, anlatıcı, ka-
rakter ve okuyucudur. Kısaca mesafe açısından bu birimler arası iliş-
kiler önemlidir. Bu ilişkiler arasındaki en yaygın eksenler uzamsal, 
zamansal, entelektüel, duygusal, fiziksel, psikolojik ve etik mesafedir. 
Örneğin yazar ve anlatıcı entelektüel olarak yakın, ancak etik açıdan 
mesafeli olabilirler; anlatıcı ve karakter duygusal açıdan yakın, ama 
zamansal olarak birbirlerinden uzak olabilirler. Benzer şekilde anlatı-
cı ile gerçek okur/dinleyici (actual audience) psikolojik olarak birbir-
lerine yakın olsalar da fiziksel olarak uzaktırlar (Phelan, 2008, s.119). 

5 Bunun için Platon’un Devlet’inde belirttiği diegesis ve mimesis anlatı kiplerine başvurur. 
Diegesis “şairin konuşanın kendisi olduğu” kip, mimesis ise “şairin başka biriymiş gibi söz 
aldığı” kiptir (Genette, 2011, s.172). Buna göre diegesis, taklitten (mimesis) daha mesafeli-
dir. Çünkü hem daha az şey söylemekte hem de söylediklerini daha dolaylı yoldan (göster-
meden, dolayımlayarak) söylemektedir (s.173). Yazıda söz konusu tartışmalı kavramlara 
girilmeksizin mesele uzam odaklı mesafe ve perspektif olarak ele alınacaktır.
6 Gérard Genette (2011), anakroni terimini anlatının zamansal düzenini incelemek için 
kullanmıştır. Anakroni, “olayların ya da zamansal bölümlerin anlatının söylemindeki 
dizilme düzeni ile bu aynı olayların ya da zamansal kesitlerin hikâye içindeki ardışıklık 
düzeniyle mukayese etmek demektir” (s.23). Mieke Bal (1985) ise anakroni terimini ço-
ğunlukla bir ara söz, alt anlatı ya da Genette’nin “geri dönüşler” (flashback) için kullandığı 
“analepsis” terimine (Genette, s.38) karşılık gelecek şekilde kullanır. 
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Bu yazıda mesafe, anlatıbilimin karmaşık terimler silsilesi içe-
risine fazla dalmadan, anlatıcı ile karakter arasındaki ilişkiler ekse-
ninde ele alınacaktır. Yazının temel tezi, söz konusu iki anlatı birimi 
arasındaki hareketli mesafenin öykülerin (özellikle de döşek öykü 
“Göçmüş Kediler Bahçesi”nin) derin anlamını beslemiş olduğudur.

II. Kaygan Perspektif ya da Mesafe Daralması 
Mesafeyle ilgili bir anlatı değerlendirmesinde öncelikle iki so-

runun sorulması gerekir: “Kim konuşuyor? ve “Kim görüyor?”. So-
rulardan ilki anlatıcıyı yani öyküyü anlatan sesi (voice) bulmamızı 
sağlayacaktır; diğeri ise öykü evrenini algılayan, uzamı, olayları, nes-
neleri, kişileri gören göze, yani bakış açısına odaklanır. Bu nedenle 
bakış açısı ile sesin birbirine karıştırılmaması gerekir (Genette, 2011, 
s.201). 

Seymour Chatman (2009), bakış açısının üç farklı anlamından 
söz eder. Olaylar ve çevrenin, birisinin gözünden görülmesi, algılan-
ması, bakış açısının düz anlamını oluşturur. Bakış açısının “simge-
sel” anlamı, “birisinin dünya görüşü (ideoloji, düşünsel sistem vb.) 
iken “aktarılmış” anlamı ise çıkarlarla ilgili bakış noktasıdır (ki bu da 
“kişinin genel çıkarını, kazancını, refahını, iyiliğini niteler”) (s.142). 
Dolayısıyla Chatman bakış açısı ile anlatı sesi arasındaki farkı şu şe-
kilde dile getirir: 

Bakış açısı, anlatı olaylarının ilişki içinde olduğu fiziksel yer, ideolojik 
konum ya da pratik yaşam-yönelimidir. Öte yandan ses, olayların ve 
varlıkların seyirciyle iletişim kurmak üzere aracı olarak kullandıkları 
konuşmaya ya da diğer açık yollara işaret eder. Bakış açısı ifade etmek 
değildir. Sadece ifadeyi biçimlendiren perspektiftir. Perspektif ve ifade 
aynı insanda bulunmak zorunda değildir. (s.143)

Bakış açısının düz anlamına dikkat edecek olursak Göçmüş Ke-
diler Bahçesi öykülerinin dünya tasarımının hiç de sabit olmayan 
ilişkiler ağıyla, derecesi hızla azalan mesafelerle ya da kaygan bir 
perspektifle inşa edildiği görülecektir. Kısaca kimi öykülerin söyle-
minde ifade, perspektife; ses, bakış açısına, anlatı ise karaktere ya-
kınlaşır.
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Örneğin “Geceden Geceye Arabayı Kaçıran Adam”, “Korkusuz 
Kirpiye Övgü”, “Bizim Denizimiz” ve yer yer de “Bir Başka Tepe” gibi 
öykülerde anlatıcılar, yani öyküleri bize anlatan ses(ler), başlangıç-
ta anlattıkları dünyalarla ilgili dışarıdan ve fazla kişisellik içerme-
yen (gayrişahsi) çevre bilgilendirmesinde bulunurlar. Bu, anlatıcıyla 
anlattığı dünya arasında geniş bir mesafenin bulunduğunu gösterir. 
Öykülerin başlangıcındaki koordinatlar öyle belirlenmiştir ki anlatan 
ses ile gören göz arasında büyük bir mesafe olduğunu düşünürüz. 

Anlatıcı ses, karakterden farklı bir varlıktır ve ondan daha çok 
şeyi bilir. Ancak bilişi yine de tanrısal bir genişliğe sahip değildir. 
Bu noktada karakterden bağımsız uzam algısı söz konusudur. Kısaca 
öykülerin başlangıcında anlatıcı ile karakter arasında bakış açısı far-
kı vardır. Anlatıcı, kendisine yabancı bu karakterin yapıp ettiklerini 
bize anlatırken onu dışarıdan görür. Çevreyi de karakterinin ağzın-
dan ya da gözleriyle değil, onun gözlerinin ve bilincinin ötesinde be-
timler. (Bunu Todorov ve Genette’in formülüyle şöyle gösterebiliriz: 
Anlatıcı>Karakter)

Ancak bu formül öykülerin başlangıcı için geçerlidir. Nitekim 
bir süre sonra, anlatıcının sesi karaktere odaklanır, hızla ona yaklaşır 
ve ses artık sadece onun tarafından görülen, duyulan, algılanan dün-
yayı anlatmaya başlar. Öykülerdeki hızla katmerleşen uzamsal belir-
sizliğin, muğlaklığın nedeni, anlatıcının resme (öyküye) aşırı yakla-
şan odaklanma hareketi sonucundan kaynaklanmaktadır.7 Böylece 
anlatım, öykü dünyasını anlamlı kılacak görüşün doğru ve güvenilir 
olduğu bir mesafeden değil de aşırı yakınlaşmanın sonucu uzağın 
görülemediği, güvenilir bir açıklamanın ya da çevrelendirmenin ya-
pılamadığı bir perspektiften sunulmuş olur. Bu durumu bakış açısı 
mesafesinin daralması ya da aşırı odaklanma olarak okuyabiliriz. 
(Bu sefer formül şöyle olur: Anlatıcı=Karakter).

Anlatan sesin bakışı tıpkı bir kamera gibi tepeden ya da uzak-
tan, genel ve geniş bir görüntüden yola çıkmış ancak süreç içerisinde 
hızla karakterin içine düşmüş, odaklanma, çevre algısını anlamsal 
körlük derecesine vardıran düzeyde yakınlaşmıştır. 

7 Genette (2011) bu durumu şöyle açıklar: “[B]ir resme dair görüş açımın netliği tam da 
beni ondan ayıran mesafeye dayanır ve herhangi bir kısmi engel açısından benim konu-
mumun uzaklığı görüntüyü az çok engellemektedir” (s.172).
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Bu durumun en açık örneğini geceler boyu arabayı kaçıran 
adamda görüyoruz. Arzuladığı yere (“Sazandere”) ulaşmasını sağla-
yacak olan aracı bir türlü elde edemeyen bu adamın sonunda ulaş-
tığı yere bakalım: Burası hiç de hayal ettiğimiz gibi gençlik ve haz 
dolu bir denizin kıyısı değil, tersine, içinde ölüler evini barındıran 
bir çöldür. Öykünün başından beri vaat edilen denize ne olmuştur? 
Adam otobüsten yanlış bir yerde mi indirilmiştir? Yoksa aslında de-
niz oradadır da “geceden geceye” yaşlanan karakter yüzünden mi biz 
onu göremiyoruz? Zaman içinde deniz çekilmiş midir Sazandere’den, 
yoksa zaman içinde değişen uzam değil de ona bakan gözlerin sahibi 
midir? Bunları kesin olarak bilemeyiz. Önemli olan söz konusu belir-
sizliği sağlayan anlatıcının kâbusvari körlüğüdür; çünkü öykünün or-
talarından itibaren (otobüs garajı bölümü) çevreyi sadece karakterin 
“güvenilmez” gözüyle görmekteyizdir. Oysa üçüncü tekil kişi anlatı-
mıyla konuşan anlatıcı, odaklama mesafesini geniş tuttuğu öykünün 
başlangıcında böyle bir tutum sergilememiştir. Adamın bulunduğu 
kentteki ağaçları, görüntüleri, sesleri, onun algılarıyla anlatmaya gi-
rişmez, yalnızca bu dış sesler ve görüntülerin onun üzerinde yarat-
tığı etki ve çağrıştırdıkları üzerinde durur. Ancak anlatıcının süreç 
içerisinde karaktere yakınlaşması, ona odaklanması sonucunda gö-
rüş mesafesi daralır. Çevre bulanıklaşır, kişiselleşir. Dünyada, artık 
hiç bir şey yerli yerinde ya da olması gerektiği gibi değildir; anlatı, 
soğukkanlı anlatıcısını, şeylere belirli bir mesafeden bakan sesini yi-
tirmiştir. Dünyanın çizimi daha geniş bir konumdan değil, çevreyi 
kendi tekil konumuna göre kaçınılmaz olarak eksik ya da yanlı gören 
karakterin bakışlarıyla, algılarıyla belirlenir. Uzamın çizimi de haliyle 
eksik ve algısal açıdan yanlı olacaktır.  Görüldüğü gibi yalnızca ka-
rakter ya da okuyucu değil, aynı zamanda anlatıcı da öykü nesnesiyle 
arasındaki mesafeyi kapatmak için seyir halindedir. Anlatan söz, gö-
ren göze yaklaşmış, bir süre o olmuş, onun sesi olmuştur.  

Ses-bakış açısı konusundaki asıl sürpriz, “Göçmüş Kediler Bah-
çesi” adlı öyküde görülür. Burada anlatıcı, son bölüme kadar (yani 
tüm iç öykü boyunca) kendisini karaktere dönüştürmüştür. Bir baş-
ka ifadeyle anlatıcı ile karakter arasındaki mesafe, anlatım düzeyin-
de yok olmuş, bu ikisi iç öykü boyunca adeta birleşmişlerdir. Söz 
konusu öykü aşağıda daha ayrıntılı açıklanacaktır.
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Öykülerde gördüğümüz anlatım düzeyindeki bu mesafe da-
ralmasının sebebini yalnızca muğlak modernist anlatımın teknik 
oyunlarıyla açıklamak doğru olmaz.8 Elbette böyle bir anlatımın 20. 
Yüzyılın başlarından itibaren Avrupa edebiyatında görülen uzam-
biçim-görsellik ağırlıklı yönelimin, özellikle sinema etkisiyle hız ka-
zanan Fransız kökenli edebi akımların Karasu yazınında etkili olma-
sından kaynaklandığını söylemek yanlış olmayacaktır. Bu durumun, 
Karasu metinlerinin uzamsal kurgusunda, sentaksı bozma, biçimin 
mozaik örgüsüyle anlamı çoğullama, anlatıcı, karakter, örtük yazar 
gibi anlatı düzeyleri arasındaki sınırları aşındırma, yabancılaştırma, 
üstkurmaca gibi tekniklerde izini sürebiliriz. Ancak burada asıl üze-
rinde durulması gereken mesele, bu tekniklerin anlam düzeyindeki 
açılımlarının neler olabileceğidir. Bu yazı, konusu gereği perspektif 
açıdan odaklanmanın daralmasını, “öteki” ile bir buluşma olanağı, 
yani anlatı öğeleri arasındaki mesafelerin aşılmasının bir başka yolu 
olarak değerlendirmektedir. Olayların dışındaki bir varlık olan anla-
tıcı ya da sözde yazar (özne) ile anlattığı kişi (öykü varlığı ya da nes-
nesi) arasındaki ilişki meselesidir bu. Anlatıcının ya da sözde yaza-
rın karakterin bakışlarıyla görmesi ya da onun ağzından konuşması, 
böylece farklı dünyalarda ya da boyutlarda bulunan iki farklı varlık 
arasındaki mesafeleri aşma çabasının mesele edilmesidir. Anlatıcı 
ya da sözde yazar, anlatı düzeyinde karaktere yaklaşır. Onun sesiy-
le konuşmaya, dünyayı ve olayları onun gözleriyle görmeye çalışır. 
Örneğin “Korkusuz Kirpi”de bunu başarır. Ama aslında konuşan ve 
gören, yine kendisinden başkası değildir (“içimdeki kirpi”). Nitekim 
hemen peşi sıra gelen öykü “Yengece Övgü”, “öteki”ni anlamanın/
anlatmanın olanaksızlığı üzerinedir. “Ben” ile “öteki” ya da insan ile 
hayvan, kültür ile doğa arasında aşılması imkansız mesafeler, farklı 
boyutların kesişmeyen doğruları vardır ve Aşil koşar koşar...

III. Kavramın Teni ya da Uzamsal Modelleme
“Bu yazılarda, anlamağa çalışmaktan başka bir şey yapmıyo-

rum. ‘Beriki’ de ‘öteki’ de benim, biziz, hepimiziz. ‘Biz’i anlamağa 

8 Nitekim W. Booth (2012) da modern kurmacanın başarıyla kullandığı mesafe karışık-
lıklarının temellerini klasik ironiye kadar dayandırır. Bkz. s. 330-337.
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çalışıyorum. ‘Biz’i ‘öteki’nden ayıran durumu anlamağa çalışıyorum. 
O kadar.” (Karasu, 2010, s.13) Yazının epigrafında yer alan bu sözün 
de belirttiği gibi Bilge Karasu, ötekini, orada olanı merak eder. Da-
hası “öteki”ni “orada olan” olarak belirleyerek onu uzamsallaştırır.  
Şu durumda sorulması gereken soru, Karasu’nun “ben” ve “öteki”ni 
nasıl bedenselleştirdiği, uzamsallığı metinlerinde ne şekilde kullan-
dığı, bunun görünümlerinin ve derin anlamlarının neler olduğudur. 
Kısaca uzamsallık, ötekinin kurulmasında nasıl işlemiş ve hangi so-
nuçları doğurmuştur? Bunun için öncelikle “burada” ve “orada”nın 
zihnin dilsel kodlarda nasıl ortaya çıktığına ve “uzam semiyotiği” 
açısından neyi gösterdiğine bakmak gerekir.

Dilin sembolik formları üzerine düşünen Ernst Cassirer (2005), 
“mekândaki bölgelerin ayrılması”nı, konuşanın kendisinin bulun-
duğu noktadan başladığını ve buradan “yayılan dairelere doğru” 
genişlediğini öne sürer. Buna göre uzam belirlenimlerinde dilin iz-
lediği yol, içten dışa doğru gerçekleşmektedir: “Yer farklılıkları, en 
baştan, belirli maddî farklılıklarla sıkıca bağlanır ve bu farklılıkların 
başlangıç noktası olarak her türlü yer belirlenimlerine hizmet eden 
şey, özellikle, gerçek beden organlarının bağıntı halkalarının ayrı-
lığıdır” (s.203). Böylece insanın kendi bedeni, dünyanın bütününü 
inşa ederken insana yol gösteren bir model olarak kullanılmıştır. İn-
sanın en temel deneyiminin uzam içinde konumlanmış beden ola-
rak kendi kavrayışı olduğundan yola çıkan bu görüşe göre “yukarı” 
ve “aşağı”, “ön” ve “arka”, “yüksek” ve “alçak” gibi sözcükler uzamı, 
bedeni referans alarak organize etmektedir. Görüldüğü gibi zihnin 
şekillendiren doğası, soyut kavramları, uzamda konumlanmış ya da 
hareket eden beden terimleri ile belirginleştiren metaforlar ile dile 
yansıtmaktadır (Lotman, 1990, s.131).  Örneğin bedenin ayakta dik 
duruş pozisyonuna göre yüksek ve alçak terimlerinin en üretken 
metafor kaynağı olduğundan söz edebiliriz: Buna göre yukarı, mut-
lu, fazla ya da esenlikli iken, aşağı, üzgün, az ve esenliksizdir (s.132). 

Yukarıdaki görüşler doğrultusunda ilerlersek “burası” ile “ora-
sı” belirleniminin bedenin durduğu noktadan itibaren yapıldığı, 
yani içeriden dışarıya doğru bir hat izlediği sonucuna varırız. Do-
layısıyla içeride olan, beden-ben ile olan ilişkisinden ötürü dışarıda 
olana göre daha tanıdık, anlaşılabilir ve güvenilir olmaktadır (Bac-
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helard, 2013, s.37, 255; Lotman, 1990, s.131). Uzamsal imgelemin 
beden esas alınarak inşa edilmesi, çevremizde algıladığımız dünyayı 
ve onun içindeki yerimizin bilgisini gösterir. Uzamsal imgelemin en 
temel düzey belirlenimi olan “burada”, bedeni, benliği, tanıdık olanı 
imlemektedir. Dışarıda ya da orada olan ise “ötedeki”dir, “öteki”dir, 
kendinin dışında, bilinmez, tanınmaz, tanımlanamaz. Lotman, se-
miyotik bireyselleşmenin en temel mekanizmasının sınır olduğunu 
ve sınırın, birinci şahıs formunun dış sınırları ile tanımlanabileceği-
ni öne sürer: Bu uzam “bizim”dir, “kendimin”dir; burası “uygarlaştı-
rılmış”, “güvenli”, “dengeli bir şekilde düzenlenmiş”tir. Bunun karşı-
sında  ise “onların uzamı”, “onlar”, “düşman”, “tehlikeli”, “kaotik” olan 
yer alır (s.131): “Eğer iç dünya evreni üretiyorsa, öteki taraf da kaosu, 
anti-dünyayı, yapılandırılmamış ve canavarlar, ölümsüz güçler ya da 
onlarla ilişkisi olan insanlar tarafından mesken tutulmuş yeraltını, 
öteki dünyaya ait uzamı temsil eder” (s.140). “Normal” uzamın sade-
ce coğrafi değil ama aynı zamanda zamansal sınırları da vardır. (Ör-
neğin geceye özgü zaman, bu sınırların ötesinde yatar). Dolayısıyla 
tekinsiz sonuçlar doğuracak karşılaşma (aşağıda değerlendirilecek 
olan A ile B dizgelerinin karşılaşması), kültürün normal ve güvenli 
olarak kabul ettiği uzam ve zamanın ötesinde gerçekleşecektir.

Yuri Lotman’ın (1990) “uzamsal modelleme” kavramı, yeryü-
zündeki her şeyin, tüm nesnelerin uzamsal bir tasarımını yapmak, 
topografyasını çıkarmak nasıl mümkünse aynı şekilde soyut kav-
ramların, zihinsel süreçlerin de uzamsal bir modellemesini çıkarmak 
olanaklıdır, görüşünden hareket eder. Buna göre renklerden düşün-
celere, ideolojilere kadar her şeyin uzam tasarımı yapılabilir. Örnek 
olarak her kültürün, dünyayı “kendi” iç uzamı ile “onların” dış uzamı 
şeklinde bölümlere ayırdığından söz edebiliriz. Bu ikili bölünmenin 
uzam semiyotiğine göre yorumlanması şu şekilde gerçekleşir:  Sınır, 
yaşayanlar ile ölüleri, yerleşik olanlar ile göçebe olanları, kentliler ile 
ovalıları birbirinden ayırabilir; burası bir sınır bölgesi ya da sosyal, 
ulusal ya da herhangi bir hudut olabilir (Lotman, 1990, s.131). Kısa-
ca herhangi bir şeyin sınırını göstermesi açısından var olan her şeyin 
uzamsal modellemesinden, dolayısıyla uzamsallığından söz edebili-
riz. Bir başka ifade ile “uzamsal modelleme” bir tür bedenleştirme-
dir. Soyut olanın, kavramların, somut bir varlık ile, dolayısıyla uzam-
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sallık kazandırılarak temsil edilmeleri, “uzamsal modelleme” olarak 
adlandırılır. Çoğu masalda olduğu gibi Karasu’nun öykü varlıklarını 
(insanlar, hayvanlar, uzamlar) alegorik olarak tasarladığını öne sür-
mek mümkün. Ama alegorinin bir adım ötesine geçecek olursak bu 
öykü varlıkları aracılığıyla kavramların aslında yalnızca birer bedene 
değil, aynı zamanda uzamda bir konuma, mesafe ve hareket alanına 
kavuştuklarını görebiliriz. 

Öyleyse Karasu yazını için çokça dile getirilen ikili karşıtlıkla-
rın (yaşam-ölüm, usta-çırak…) yalnızca alegorik, isimsiz anlatı ki-
şileri ile değil, bunların sokuldukları ortam ve konumlandırıldıkları 
yer ile uzamsal olarak temsil edilmesi de mümkündür. Şu durumda 
karşımıza uzamsal olarak konumlandırılan karşıtlıklar çıkar. Böy-
lece tüm bu ikilikler şu formüle indirgenebilir: “Ben”im alanım ve 
“Ben olmayan”ın alanı. Bir başka ifadeyle Karasu’nun metinlerinde 
bulunan karşıt ikilikler, uzamsal olarak temsil edilmiş (ya da model-
lenmiş), bedenleştirilmiş, kişileştirilmiş, böylece soyut olan kavram-
lar, anlatı dünyalarında bir uzam tarafından temsil edilmiştir. Tıpkı 
“Göçme Oyunu”nun gerçekleştiği alanda olduğu gibi şeyler, kendi 
“değirmileri” içindeki ya da -satranç tahtasındaki- yerini alır. Dola-
yısıyla her bir kavramın yeri, tarihe doymuş belirli somut bir uzam 
tarafından koordine edilmiş olur.9 Örneğin Göçme Oyunu’nda kentli 
üreticinin de yağmacı göçebenin de oyun alanında nerede duracağı 
belirlenmiştir. Değirmiler arasında ben ile ben olmayanı içeren sı-
nırlar ya da benden ötekine uzanan mesafeler vardır. Yaşam-ölüm, 
doğa-kültür gibi ikilikler de uzamsal değerlere dahil edilir. Buna göre 
“insanlık”, “yaşam”, “kültür” gibi soyut kavramlar, “ben” ve “burada” 
ile temsil edilmiş, ötede duran, bilinmeyen, anlaşılmayan, yırtıcı, 
korku duyulan, aynı zamanda kışkırtan düşman/rakip/av/sevgili üze-
rinden “doğa”, “ölüm” gibi kavramlar imlenmiştir. Bunu karakterler 
üzerinden yapılan tek yönlü bir alegori olarak görmek, öykü kişileri-
ne böyle bir açıklama getirmek yetersiz kalacaktır. Çünkü bu kişiler, 

9 Lotman (1990), semiyotik uzamı, Vernadsky’nin tüm yaşayan şeylerin toplamı, organik 
bütünlüğü ve yaşamın devamlılığının koşulunu karşılamak için dile getirdiği “biosfer” te-
riminden yola çıkarak “semiosfer” olarak adlandırır. Semiosfer, kültürel gelişimin hem 
koşulu hem de sonucudur. Ona göre uzam, kültür ve dilden bağımsız olarak düşünülemez. 
Çünkü uzamın içine gömülmüş olan insan bilinci, onu anlamsal olarak besler ve ondan 
beslenir (s.125).  
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temsil ettikleri değerler, kavramlarla sınırlı kalmamış, aynı zamanda 
uzamsal modelleme tekniği ile karşı karşıya getirilmişlerdir. Bunun 
en açık örneği, “Göçmüş Kediler Bahçesi”nde yer alan A (Anlatıcı 
sandığımız öykü kişisi) ve B (“öteki” sandığımız gerçek anlatıcı, söz-
de yazar) kişilerinin, kavramları kendi varlıklarıyla cisimleştirdikleri, 
bir bedene kavuşturduğu kültür, tarih ve toplum tarafından dilimlere 
ayrılmış “Göçme Oyunu” alanındaki pozisyonlarıdır. 

Ancak yukarıda sözü edilen mesafeler (dolayısıyla ikilikler) asla 
sabit kalmaz, çoğunlukla anlatı kişisinin hareketi sonucunda devingen 
bir yapıda, seyir halinde genişler ya da daralır. İşte tam da bu hareket 
–yani ben ve ben(den) olmayan arasında mesafeleri kat eden hareket, 
olay örgüsünün temel dinamiğini oluşturur. Örneğin “öteki” niteli-
ğindeki yabanıl varlık, “Bir Ortaçağ Abdalı”nın firavun faresi gibi te-
kinsizce içimize sızabilir, etimizi kemirebilir. Her nerede olursa olsun 
sonuçta aradaki (“güvenli”) mesafe her an aşılmaya gebedir. Kahra-
manın kışkırtıcısı, olayların başlatıcısı da işte bu mesafedir. Bu mesafe 
sınır görevi gören bir kale duvarı olabilir: “Abdal”da adam, yabanıl ve 
engin bozkıra açılan bir gedik açar hanın kale duvarında, sınır beden-
de ve “ben olmayan” her şeyi temsil eden Abdal’ı içeri/içine alır. 

Bu nedenledir ki Karasu’nun anlatı kişilerinin bulundukları yer 
ile meseleleri vardır. Onlar bulundukları ortamın, çevrenin ya da 
uzamın kurduğu sınırların farkında olan kişilerdir. Arzu duydukları 
nesne (“değerli nesne”) ile olan uzaklıkları, uzamsal değerlerle ifade 
edildiğinden bu mesafeleri aşmak için uğraşırlar. Dolayısıyla dünya-
ları ile kurdukları ilişkilerde sorunsal politik, ideolojik değil, doğru-
dan felsefi, duygusal/duyusal, hatta ontolojik bir doğrultuda ilerler. 
Kendini, “öteki”sinden (sevgili/rakip/av) ayıran sınırları, uzaklaştıran 
mesafeleri aşmak ister. “Öteki”nin, değerli nesnenin, “orada” olması 
nedeniyle karakterlerin hemen hepsi yola çıkar; öyküler yolda geçer. 

IV. Mesafeleri Aşmak: “Göçmüş Kediler Bahçesi”nde 
Hareket
Bilge Karasu (2008), “Masalın da Yırtılıverdiği Yer”de, bu döşek 

öykünün yazılış hikâyesini şöyle anlatır: “Bir kezinde ise ‘kanlı’ diye-
bileceğim bir mutluluk yaşadım. On ikinci masalı değil, on üçüncü-
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sünü yazdım: Saatlerin zamanın dışındakini, hepsine döşek olacak 
masalı; belki de umudun dışında kalabilecek tek mutluluğu en çok 
vurgulayanını…” (s.212). 

Bir öykünün “döşek” olmasının anlamı “Göçmüş Kediler Bah-
çesi” (“GKB”), diğerleri gibi başlayıp hiç bölünmeden biten bir öykü 
olmak yerine böyle parçalı/dilimli bir yapı olarak tasarlanmıştır? 
Son olarak bunun uzamsal mesafelendirme ve anlatının derin an-
lamlarıyla nasıl bir ilişkisi vardır?

 “Döşek öykü”nün anlamı, GKB’deki olaylar silsilesinin, diğer 
on üç masal-öykünün arasında yer alması, yani onlar tarafından 
bölümlere ayrılmış olmasıdır. Bu doğrultuda kitapta yer alan tüm 
anlatılar, günün on üç saatlik dilimi olarak tasarlanmıştır. “GKB” bu 
saat dilimleri arasındaki sürelere konumlandırılır. Böylece diğer ma-
sallar gibi belirgin bir saat dilimi olarak adlandırılmaz, günün özel 
bir zamanını, anını ya da saatini göstermez. Bunun yerine öğle üzeri 
başlayan ve gece yarısından sonra sonlanan bir süreye yerleştirilir.10 
Görüldüğü gibi öykü, olaylar ya da söylem tarafından değil, öyküle-
rin diziliminden kaynaklı olarak parçalı bir biçim sergilemektedir.

Bu konumu, GKB’ye kitapta yer alan diğer anlatıları birbirine 
bağlayan bir çerçeve özelliği verir. Her bir parça (masal) kendi başı-
na özerk anlamlar içerir, farklı olay örgüleri, anlatı teknikleri, olaylar 
dizisi, başlangıçlar ve sonlar taşır. Ama GKB’nin bağlayıcı özelliği 
ile bunlar bir araya getirilir. Bu açıdan kitap boyunca okuduğumuz 
on üç masalda yer alan farklı izlekler, GKB öyküsüne eklemlenerek 
anlatının anlamsal açılımını destekler, çağrışımları zenginleştirir ya 
da bazı karanlık noktalara açıklık getirir. Bir başka ifadeyle GKB, 
saat dilimlerine karşılık gelen öykülere yataklık eden gün’dür ve her 
bir saat, öykünün izleklerini içinde taşır. Böylece bütün yapı, parça-
lara farklı anlam olanakları kazandırırken aynı şekilde parçalar da 
bütüne katılarak döşek öyküde karşımıza çıkan olayları, durumları 
anlamlandırmamıza yardımcı olur, hikâyeyi besler. 

10 “Göçmüş Kediler Bahçesi”, 13.00’a yerleştirilmiş olan ilk masal “Avından El 
Alan”dan önce başlar. “Geceyarısının Masalı” olarak nitelendirilen “Masalın da Yırtı-
lıverdiği Yer”, bir günün tamamlanıp yenisinin başladığı anı gösterir. “Göçmüş Kediler 
Bahçesi” öyküsü, bu yeni günün ilk anlarında son bir bölümle (13. Bölüm) sona erer. 
Ancak asıl hikâye (çekirdek öykü), 13. Bölüm’e kadar süren on iki saatlik bir süreyi kap-
sar. 13. Bölümde hem yeni bir gün doğmuş hem de anlatının yeni bir katmanı açılmıştır. 
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Örneğin metinde ilk karşılaştığımız kişiye A dersek, onun öy-
künün başlarında lokantada karşılaştığı adamdan (B’den) garip bir 
şekilde etkilendiğini, kentte gittiği her yerde onu aradığını, onunla 
konuşmak, görüşmek için nasıl can attığını okuruz. Bu açıdan A baş-
larda bir avcı olarak görünmektedir. O, avını önce izleyen sonra da 
isteyen bir avcıdır. Ancak aslında bu “Avından El Alan”dakine benze-
yen bir “çekilme”dir ve bu sırada B de A’nın ilgisini Göçme Oyunu’na 
yönlendirmekte, oyuna girmesi için onu ikna etmeye çalışmaktadır. 
Kısaca A, avcı iken ava, B de avcıya dönüşmüştür.11 

Anlatının 13. Bölüm’e kadar olan kısmında yer alan olayların 
geçtiği Ortaçağ kentinde bir turist olarak bulunan A, her ne kadar 
kent sakinlerinin dilini konuşabiliyor olsa da bu yerin kuralları, ya-
saları, gelenekleri ve tarihinden habersiz görünür. Bu nedenle ya-
bancısı olduğu bir kentte yolculuk eden Kirpi gibi dünyayı keşfe 
çıkmıştır. Öte yandan yine de burası, insanların, yani kendisi gibi 
olanların yaşadığı bir dünyadır ve bir turist olsa da bulunduğu yere 
tamamen yabancı sayılmaz. 

Kent dikey bir uzamda tasarlanmıştır. Anlambilimsel açıdan 
bakıldığında Ortaçağ’ın İtalyan kent tasarımının teolojik, mistik 
bağlamından söz edilebilir. Tıpkı kiliseler gibi bir tepe üzerine ku-
rulan kentlerin tasarımı da göksel bir modele göre inşa edilir. Böyle 
bir uzamda gerçekleşen hareketin kendisi de genelde dini bağlamda 
değerlendirilir.12 

Kentin bu dikey tasarımı, “tepe/zemin” semantik inşasına göre 
kurulmuştur. Bu haliyle kent, kozmik evrenin bir tasarımıdır ve tüm 
parçalar bu temel koordinasyon üzerindeki pozisyonuna göre belir-
lenir. Tepenin zirvesinde ruhani/semavi kilise yer alır. Onun altın-
da dizilen yerleşim yerleri, otel, lokantalar, sinema, gündelik yaşam 
alanlarıdır. Burası insanların dünyasıdır. Ancak tepenin dibinde, 

11 Nitekim B’nin denizi andıran özellikleri üzerinde ileride ayrıca durulacaktır.
12 Yolculuk-hacılık ilişkisi ve Ortaçağ kent tasarımının göksel modelleri için bkz. Lotman 
(1990). Ortaçağ düşünce sisteminde dünya yaşamı, cennet yaşamının zamansal olarak 
karşıtı şeklinde görülse de (sonsuz X geçici) uzamsal anlamda bir karşıtlık söz konusu 
değildir (s.172). Buna göre yerlerin etik değerleri vardır. Dolayısıyla coğrafi uzamda her-
hangi bir hareket dini, ve ahlaki anlamda değerlendirilir. Ölüm gibi yolculuk da uzamda 
bir harekettir ve her tür hareket günahkar bir yerden (gündelik hayattan) kutsal bir yere 
yapılan bir yolculuktur. (Örneğin günahkar yola çıkar ve aziz olur) (s.172-173).
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zeminde, çukurda, “uçurumun dibinde” eski saray, bahçe, çeşme ve 
oyun alanı bulunmaktadır.  Bu uzam tasarımı içerisinde hareket de 
alçalma ve yükselme şeklinde görülür ve bunların sembolik anlam-
ları vardır (Ruhani yükseliş/alçalış).

Dolayısıyla kentin uzam tasarımını uzam/zamansal modelleme 
ile gösterebiliriz. Kentin tepesi, zirve olması açısından ilahi orada-
lığı, henüz sahip olunmayan açısından geleceği imlerken, gündelik 
yaşantının alanı kent merkezi, burada ve şimdiyi, yani insanın içinde 
bulunduğu dünyayı gösterir. Ancak anlatının asıl geçtiği yerler bura-
lar değildir. Bu uzam tasarımı içerisinde A’nın sergilediği hareketler 
genelde inmek şeklinde gerçekleşir. Anlatının asıl düğümlendiği yer 
ise kentin dibindeki dilimlere ayrılmış oyun alanıdır. Göçme oyu-
nun oynandığı anfi-tiyatro benzeri alan, içinde müzesi ve gömütleri 
bulunan eski saray, tarihi büyük çeşme ve kedilerin ölmeden önce 
herkesten uzaklaşmak için çekildikleri koruluğu andıran bir bahçe 
bulunmaktadır. Tüm bunlar uzam-zamansal modelleme içerisinde 
gösterildiğinde geçmişin ve oradalığın özellikleridir. Uzam semiyo-
tiği olarak bakıldığında ise uçurumun dibi olması ve kilise ile karşıt 
konumu nedeniyle burayı bir tür ölüler ülkesi, yeraltı, cehennem, 
tekinsiz ve esenliksiz bir yer olarak görmemiz mümkündür. Kısaca 
öykünün asıl merkezi, “Dehlizde Giden Adam”da okuduğumuz yeri 
andıran bir yeraltı ortamında gerçekleşir. Nitekim A’nın uçurumun 
tepesinde bu alanı gördüğü sırada fark ettiği yeşil renk ile yazılmış 
“DİKKAT” ile başlayan levha ve duyurular (s.30), Dehliz’in içindeki 
“GİRMEYİNİZ” (s.95) niteliğinde bir uyarıdır.

Bu dünya, tüm bilinmezlikleri, tehlikeli ve tekinsizlikleri ile sı-
nırların, bilinen dünyanın ötesinde, şimdiki zamanın berisinde bir 
yerdir.  Bu yer ile karşılaşma anı şöyle anlatılır:

Cam duvarın kapısından, ötedeki sekiye çıktım. Önümde açılıveren 
derinlik karşısında başım döndü. Elim tutunacak bir yer aradı, bir 
masa köşesine çarptı. Basamak döşeli bir uçurum vardı altımda. Uçu-
rumun dibinde de, sekizde birini bir çeşmenin kapladığı değirmi bir 
alan. Özekten çevreye çizilmiş çizgilerle dilim dilim bölünmüş, taş bir 
değirmi alan. Bir yanında eski bir saray, üç katıyla bir oyuncak gibi 
kalıyordu altımda. Kulesinin üst mazgalları karnımın karşısındaydı. 
(Karasu, 2008, s.29) [özgün vurgu]
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Levent Kavas (2013), Karasu’yu Bakhtin’in kronotopları (“süre-
yer”) üzerinden değerlendirirken öykünün bu önemli noktasını bir 
“eşik yer” olarak özellikle vurgular (s.56). Lotman ile bu düşünceyi 
genişletecek olursak, “eşik” kavramını, içinde toplumun değerlendi-
rilme, kıymetlendirme (valorization) kodlarının da bulunduğu kül-
türel/toplumsal “biz”in sınırlarında bulunma, anlamında kullanmak 
gerekir. A’nın bulunduğu “eşik yer”den böylesine etkilenmesinin ne-
deni, yalnızca karşısında birden bire açılan uçurum değil, aynı za-
manda “biz”in alanı “burada”nın sınırında, ucunda olduğunun da 
aniden farkına varmasından kaynaklanır. A, mutlak olarak yabancısı 
olduğu bir dünya ile karşılaşmıştır. Bu dünya, boş değil, tarihsel ola-
rak içi doldurulmuş bir uzamdır, yani Bakhtin’in kronotopu ile açık-
layacak olursak anlatı zamanının geçmişinden, olayların olup bittiği 
şimdiye uzanan bir yerdir. Ancak bu uzam-zaman, A için sırdır; do-
layısıyla bu dünyada hayatta kalmak için gereken edinime, beceriye 
ya da bilgiye sahip değildir. Bulunduğu eşik yerde “bizim alanımız” 
ile “öte yer” arasındaki uzaklığın farkına varan kahramanın bu an-
dan sonraki hareketleri mesafe tarafından kışkırtılır: A, “oraya” git-
mek, “orada olanın” sırlarını öğrenmek ister.

Öte yandan Göçme Oyunu’nun gerçekleşeceği bu “derin uçu-
rum”, bedene göre konumu açısından karnın altında olarak belirtilir. 
Beden esas alınan uzamsal modelleme uyarınca bu yer hakkında bir 
yandan “esenliksiz”, “uğursuz”, “güvenilmez” bir öte-yer ya da “ora-
da” uzam olduğunu, bununla birlikte cinsel gönderimlerinin bulun-
duğunu öne sürebiliriz. 

İşte böyle bir ortamda “Göçme Oyunu” olarak adlandırılan sat-
ranç benzeri bir oyunda A ile B karşı karşıya gelirler. Ancak onlar 
yalnızca iki farklı kişi değildir. Bu aşamada onların temsil ettikleri, 
yalnızca ontolojik bir ayrım olarak gösterilemez. A’nın ve B’nin ken-
di varlıkları ile temsil ettikleri sosyal, kültürel, sınıfsal ayrımlar, de-
ğerler ve kavramsal ikiliklerdir. Morların takımından oyuna katılan 
A’nın üzerindeki kıyafetlerin sembolik anlamlarına bakalım:

Mor şeridi belime bağladım. Başağı diz bağının altına sıkıştırdım. 
Kerpeten omzuma asılmalı, küçük satır özel kaytanıyla belime bağ-
lanmalıydı. Kentliydim, çiftçiydim, marangozdum, kasaptım. Kentin 
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hem içinde hem dışında yaşayıp çalışıyordum. Dülgerdim, ev yapıyor; 
dokumacıydım, boyacıydım, yün dokuyup boyuyordum. Askerdim, 
kargım vardı; tecimendim, para dolu kesem üst eteğimin altındaydı. 
(Karasu, 2008, s.105)

B ise çok eski zamanlarda, sulak yerlere yani kente sahip olmak 
için gelen kuzeyli göçebelerin takımında yer alır. Yeşiller doğayı ve 
hayvan-insanı temsil eden bağımsız savaşçılar, “hayvanını kuşanık 
adam”lardır. Boyunlarında at, köpek, karacaya benzeyen gümüş kol-
yeler taşırlar. Kısaca A’nın sahip olduğu kültür, uygarlık, üreticilik, 
yerleşik olma özelliklerinin karşısında yabanilik, göçebelik ve doğa-
nın sabit olmayan güçleri ile donanmışlardır. 

Kitap boyunca “yeşil” rengin bir yerdeşlik olarak tekrarlandı-
ğını görüyoruz. Yeşil renk, yalnızca “doğa adamları”nın takım rengi 
değil, aynı zamanda “DİKKAT” diye başlayan uyarı yazısının ve de-
nizlerin rengi olarak sıkça işlenmiştir. “Bizim Denizimiz”de denizin 
çeşit çeşit yeşilinden bahsedilir. Bu farklı tonlardaki yeşil, denizin 
ve doğanın farklı yüzleridir. İlk masaldan hatırlanacağı gibi “seven” 
ama bilinmeyen, tekinsiz, gizemli, olayların başlatıcısı, anlaşılma-
yan bir güçtür yeşil rengiyle temsil edilen. Bu renkte, deniz ve do-
ğanın güçleri birleşir: “Sazandere”de gençlik, cinsellik ve bedensel 
haz ile ilişkilendirilirken “Bizim Denizimiz”de ontolojik dönüşüm 
(insandan hayvana) ve zamansal geçişin (şimdiden geçmişe) bir 
yatağı olmuştur. Bir yandan yaratırken diğer yandan (“İncitmebe-
ni”) başkişisi ile birlikte tüm kültürü/adayı/bedeni yutar. Karasu, 
“İncitmebeni”de kıyı şeridi, bir nehrin ağzı, ada gibi yerlerde ku-
rulan kentlerin doğa/kültür arasındaki çatışma ve uyum ilişkisini 
içeren semiyotik içeriği üzerinde durur. Böyle kentler, doğaya karşı 
bir mücadelenin sonucunda kurulmuştur; bunun sonucunda kent, 
elementler üzerinde bir zafer ya da doğal düzenden sapma ola-
rak yorumlanabilir (Lotman, 1990, s.192). Eskatolojik mitler bu 
şehirlerde yıkım, kıyamet tahminleri ve elementlerin zaferi üzerin-
de durur: ya sel vurur onları ya da kent, denizin dibine gömülür. 
“Ölüme mahkum olan kent fikri, elementler ve kültür arasındaki 
sonsuz mücadeleyi içerir” (s.193). Bu “sonsuz mücadele” içinde 
toprağın ve taşın bildiğimiz sağlamlığını yitirmiş olması fikri, dün-
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yanın alt üst olması temasını yaratmıştır. “Tersine dönmüş dünya” 
düşüncesi, önce büyüyerek sonra da suların altına gömülerek in-
sanın üzerinde yaşayabileceği güvenli, istikrarlı çizgisinin tersine 
dalgalı bir varoluş sergileyen öykü uzamının temel özelliğidir. Bu-
rada ada tıpkı bir beden gibi düşünülerek kişileştirilir: “ ‘Adamız 
büyüyor’... Canlı bir yaratık nasıl boy sürerse, öyle büyüyordu sanki 
ada. Bir takım yerlerinden, bir takım uçlarından boy atıyordu san-
ki” (Karasu, 2008, s.140). 

Şu durumda yeşiller takımının bir oyuncusu olan B’yi yalnızca 
Rousseauvari bir romantik, ideal, vahşi adam (bon sauvage) olarak 
değil, aynı zamanda denizin ve doğanın tüm bilinmezliği, tekinsiz-
liği, seven, yaratan ve yok eden gücüyle tanımlamak gerekir. B’nin, 
bu masalın “yazar”ı, metnin sözde yaratıcısı olduğu düşünüldüğün-
de yukarıdaki yeşil renkle temsil edilen özelliklerin, onun, yazma/
kurma/yaratma edimiyle örtüştüğü görülecektir. Sonuç olarak deniz 
ve doğanın tüm özellikleri bizi bu metnin sözde yazarına götürür. 
Böylece B, yalnızca karşı takımın elde edilmek istenen oyuncusu de-
ğil, olayların başlatıcısı, anlatısal entrikanın kurucusu deniz, doğa 
ve hayvanın tüm güçleriyle kuşanık bir güç olarak karşımıza çıkar. 
Böylece Karasu, “Tanrısal anlatıcı” (omniscient narrator) ya da “Tan-
rısal yazar” terimlerini alt üst ederek bambaşka bir bağlamda “güç-
lü yazar” kavramını kurmuştur. Buna göre yazar yine çok güçlüdür 
fakat onun yazara atfettiği, her şeyi bilen ve yargılayan Tanrısal bir 
güç değildir. Ortaya koyduğu eser de tamamlanmış, son haliyle or-
taya çıkmış bir yaratı değil, doğa/deniz benzeri değişime, dönüşüme 
açık, sürekli yeniden kurulup yıkılan, dişil ve farklı oluşumlara gebe, 
bitmemiş bir süreçtir. 

A, Morların takımındaki herkes gibi bir “taş” olmuştur (Kara-
su, 2008, s.128). Hareketleri, toplumu, kültürü temsil eden Morlar 
takımının lideri Belediye Başkanı tarafından kontrol edilmektedir. 
Eskiden kralların yürüttüğü bir görevdir bu. Toplumun lideri Be-
lediye Başkanı, morların hamlelerine karar verir, oyunu o yönetir. 
A’nın bu oyunda yalnızca onun emirlerine uyması, bunun dışında 
taş gibi kıpırdamadan durması istenmiştir. Buna karşın B hareketli-
dir ve her Yeşil gibi hareketlerinden kendisi sorumludur. Yeşillerde 
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tek bir başın olmaması, onlardaki daha eşitlikçi olan yapıya dikkati 
çeker. B, A gibi “küçücük bağımlı bir piyade” (s.122) değil, bir ve-
zirdir. Yani aralarındaki mesafe, aynı zamanda, sınıfsal bir eşitsizli-
ği barındırır. Sınıfsal açıdan üstün konumu, oyun hakkında (onun 
geçmişi, kuralları vs) A’dan daha çok bilgiye sahip olması, oyuna gir-
mesi için A’yı ikna etmesi, yani olayların başlatıcısı, anlatı entrikası-
nın kurucusu olması göz önüne alındığında B’yi A’nın ustası olarak 
nitelendirmemiz yanlış olmaz. Bu tür bir eşitsizlik, aradaki mesafe-
nin yalnız bir boyutunu oluşturur. Nitekim “Masalın da Yırtılıverdi-
ği Yer”de gerek Gesualdo gerekse “Yeşil Gözlü Yontu” anlatılarında 
uşak ile sahip, yaratan ile yaratı arasındaki “eşitlik” özlemi sıkça dile 
getirilmiştir. A, en başından beri B’yi yenmek, onu “yemek” ister: 
“Onun gibi bir veziri, ben, küçücük bir piyade nasıl…nasıl, nasıl 
alabilirdim?”(s.122). 

Yemek isteme aynı zamanda ilk masalda dile getirildiği gibi sev-
menin yemekle eş tutulduğu bir bağlamda düşünülmelidir. Almak-
yemek-yenmek ile gerçekleştirilecek olan “ben”in “öteki”ne egemen 
olması, onu zapt etmesi, ona sahip olması, kısacası oyunda gerçek-
leştirilen bir hamle ile “ben”in “ötekinin” güçlerine sahip olması, 
çırağın usta olması mümkün olacaktır.13 Ancak aradaki mesafenin 
başka boyutları da vardır:

Yukarıda A ile B’yi birbirlerinden doğal, biyolojik (beden, bi-
linç) ve kültürel (toplumsal, sınıfsal) sınırlarla ayrılmış iki farklı 
kişi olarak düşündüm. Ama öykünün sonunda yer alan sözde ya-
zarın açıklamasına bakacak olursak onlar aynı zamanda birbirleri-
nin rakibi olarak karşıt takımlarda yer almış iki dost, sevgiliydiler. 
Onları ayıran sınırlar oyun alanının parçalı, dilimli yapısında tem-
sil edilmiştir. Yani oyun nasıl eskinin savaşlarını, mücadelelerini, 
göçebe ve yerleşik orduları temsil ediyorsa oyun alanının kendisi 
de bu çatışmaların sahnelendiği bir savaş alanı sahnesi ya da insan 

13 Bu yorumlar, Hegel’in Efendi- Köle diyalektiği referans alınarak gerçekleştirilmiştir. 
Karşılıklı mücadelenin yapıldığı oyun anını, efendi ile kölenin belirleneceği, yani biri-
nin ötekine varlığını kabul ettirerek üstünlük sağlayacağı süreç olarak açıklıyorum. Ama 
benzerlik, Hegel’e göre Efendi olmanın ön koşulu olarak gösterdiği A’nın organik varlığını 
(“hayvansal Ben”) tehlikeye atması (Kojéve, 2000, s.90-91) sonucunda ölmesiyle sona eri-
yor. İşler A’nın beklediği gibi gitmiyor, çırak ipten düşüyor.  
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uygarlığının şekillendiği bir mikrodünya olarak tasarlanmıştır. Bu 
oyunda suyun kontrolü ve toprak kazanmak için yapılan güç sa-
vaşları oyunun sembolik hareketleri ile gösterilmektedir. Buna göre 
her bir dilim, içinde bulunan kişinin egemenliğinde olan bir toprak 
parçasını simgeler. O yer ona aittir, onun bedenidir. Yerin karşı ta-
kımdan bir oyuncu tarafından ele geçirilmesi demek o kişinin ele 
geçirilmesi anlamına gelmektedir. Kısaca “Bir Ortaçağ Abdalı”nda 
gördüğümüz iç-dış (Han-Bozkır) ayrımı ya da bedeni, bilinci imle-
yen içerisi ile dışımızdaki dünya karşıtlığı bu oyun alanında dilim-
ler şeklinde yansıtılmıştır. Dolayısıyla oyun alanında görülen her 
bir “değirmi”, dış dünya ile sınırı oluşturan birer “ten-kale”dir.  Buna 
göre dünya, bu tarz sınırlarla birbirinden ayrılmış olmaktadır, fakat 
her bir sınır öteki ile kurduğu ayrılık kadar birleşme olanağını da 
beraberinde taşır. Nitekim A’nın yapacağı hareket, kültüre, tarihe, 
topluma, iktidara, doğanın sınırlamasına kısaca her şeye karşı giriş-
tiği bir başkaldırıdır; tüm sınırların, sınırlandırmaların, engellerin 
aşılması ve ihlalidir. İstenilen “arzu nesnesi”nin, sevilenin alınma-
sıdır. A, B’ye kavuşmak ister ve son anda Belediye Başkanının ko-
mutunu dinlemeden B’nin dilimine bir hamlede bulunur. Böylece 
“ben” ile “o” arasındaki kurulu olan her tür mesafeye meydan oku-
muş olur. 

Bu hamleyi bir insanın ötekine ulaşma, onu elde etme, her şeye 
rağmen ona kavuşma ya da onu yenme gayreti, Hegelyen “Efendi” 
olarak bilinip tanınma çabası olarak okuyabiliriz. Ancak hem bu 
iki ayrı adamın temsil ettikleri hem de anlatının döşek metin olma 
özelliği, bu hamleyi derin anlamlarda da değerlendirmemiz gerekti-
ği sonucu doğurur. A’nın B’ye yönelik hamlesi, tüm kitabın en kısa 
olmakla birlikte en önemli hareketi, ne anlama gelmektedir? Önce-
likle tüm öyküleri bir arada düşündüğümüzde onların neyi temsil 
ettiklerini görülmelidir. A ile B’yi, kavramların uzamsal modelleri 
olarak ele aldığımızda karşımıza şöyle bir şema çıkar:
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Tablo 1:

 A B

 “BURADAKİ” “ORADAKİ”

 KAHRAMAN ANLATICI

 “BEN” -> “O” “O” -> “BEN”

 UYGAR YABANİ

 KENTLİ (yerleşik) YABANCI (göçebe)

 MOR YEŞİL

 İNSAN HAYVAN

 BURADA OLAN ORADA OLAN 

 ÇIRAK USTA

 YAŞAM ÖLÜM

 YAŞAYAN (deneyimleyen) ANLATAN 

 AVCI  -> AV AV -> AVCI

 GENÇ YAŞLI

 KÜLTÜR DOĞA

 YARATI  YARATICI 

 KARA DENİZ

[ “->”: Öykü sürecinde gerçekleşen değişimi, dönüşümü gösterir]

Liste uzatılabilir, ama burada önemli olan “Göçme Oyunu” mey-
danında karşı karşıya gelen bu iki karakterin yalnızca ontolojik, kül-
türel ve sınıfsal farklılıklarla ayrılmış iki kişi değil, aynı zamanda iki 
karşıt dizgenin içinde sunulan soyut kavramların alegorik temsilcileri 
daha doğrusu uzamsal modelleri de olduğudur. Onların bu konumu 
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Göçmüş Kediler Bahçesi evreninin uzamsal modelini sunar. Kavramlar, 
kişilerle temsil edilerek bir bedenselliğe, somutluğa kavuşur ve oyun 
alanında konumları, koordinatları belirlenerek karşı karşıya getirilir. 

Öte yandan bu durağan bir yapı değildir çünkü A dizgesi ile B 
dizgesi arasında bir çekim, yakınlaşma, birleşme ve dönüşüm ilişkisi 
vardır. Ancak birleşme ve dönüşüm içerik düzeyinde gerçekleşmez. 
Örneğin A ile B “Avından El Alan”ın orkinoz ile Balıkçısı gibi birer 
“sevi yaratığı”na dönüşmüş değillerdir. A ölür. Ama birleşme ve dö-
nüşüm başka bir düzeyde, söylem düzeyinde gerçekleşecektir. 

Eğer A öldüyse, sonradan anlatıldığı anlaşılan bu olayları birin-
ci tekil şahısla yani A’nın söylemi ve bakış açısı üzerinden anlatan 
kimdir? Şöyle de sorabiliriz, neden öykü A’nın ölümüyle sona erme-
miş, anlatıya son bir bölüm daha eklenmiştir?

İşte bu son bölüm, A’nın ya da anlatının baş kişisinin dönüşü-
münün gösterildiği yerdir.  Burada öykü “yırtılır” ve bir başka anlatı 
katmanı ortaya çıkar. Bu katmanda öykünün neden, nasıl, nerede 
ve kim tarafından anlatıldığı konusunda bilgiler yer alır. Bize baştan 
beri “ben anlatıcı” (birinci tekil şahıs) ile anlatılan öykünün, gerçek-
te bir başka öykü kişisi (B) tarafından yazılmış olduğu anlaşılır. Oysa 
biz B’yi yol boyunca “öteki” olarak görmüşüzdür. 

Empirik yazar B. Karasu
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Anlatıyı böyle şemalaştırabiliriz. “Ben anlatıcı” şeklinde kuru-
lan metnin asıl kahramanı (A), hiçbir zaman bir anlatıcı olmamış; 
A’nın gözü, bakış açısı, kullandığı dil ve deneyimlediği yaşantı başka 
bir insan (B) tarafından kurgulanmıştır. Olayların aktarımı, temsili 
ya da kurgusu, tıpkı “Korkusuz Kirpiye Övgü” öyküsünde olduğu 
gibi başka biri tarafından düşünülüp tasarlanmıştır. Kısaca söylem 
düzleminde B, A’ya yönelmiş, 13. Bölüm’e kadar öykünün anlatım 
süresi boyunca B (anlatıcı), A’nın (baş karakterin) kendisi olmuş-
tur. Bu da söylem düzleminde ve perspektifte yaşanan bir tür dönü-
şümdür ve sonucunda böyle bir anlatı ortaya çıkmıştır.14 Anlatıda 
bir söylem belirsizliği değil, anlatıcının asıl kimliğinin kasıtlı olarak 
okuyucudan gizlenmesi söz konusudur. Bunu W. Booth’un (2012) 
“güvenilmez anlatıcı” terimiyle tanımlamak mümkündür. Bu sayede 
geleneksel anlatı kalıpları, anlatıcı beklentileri kırılmıştır. 

Ancak B’nin güvenilmez oluşunun ya da öyküyü bu şekilde an-
latmasının başka bir sebebi yok mudur? Burada unutulmaması ge-
reken B’nin yalnızca bir anlatıcı değil, aynı zamanda bir öykü kişisi, 
A’nın dostu, sevgilisi, ustası ve Göçme Oyunu’nun oyuncularından 
biri olduğudur. A, oyun sırasında nasıl B’ye bir hamle yaparak ona 
yaklaştıysa B de anlatı düzeyinde dilin olanaklarını kullanarak A’ya 
yaklaşmış, geçici de olsa okuma süresi boyunca A olmuştur. Bunun 
gerekçesi ise mesafenin varlığını duyuran bir alıntıda, H. Hesse’den 
alınan epigrafta belirtilir: “Birbirimizi anlamasına anlayabiliriz; 
ama kişi ancak kendi kendine kendini açıklayabilir” (Karasu, 2008, 
s.228). Bu söz, B ile A’nın arasındaki hem mesafeyi gösterir hem de 
bu mesafenin aşılma olanağını arayan B’nin A olma serüveninin ge-
rekçesini dile getirir. B, öykü boyunca A olarak, A’nın yaşantısını, 
daha doğrusu aralarındaki yaşanılanları nasıl gördüğünü açıklamak, 
kendisini A’nın gözüyle görmek istemiştir. Kısaca öykünün içerik 

14 Nitekim öykü boyunca bedensel betimlemelerin kasıtlı bir belirsizlik içinde verilmiş 
olması, kimliklerin sınırlarının netliğini bozma girişimi olarak okunabilir. Örneğin bura-
da “sarışın olan kimdir ya da ne kadar sarışındır” sorusu sorulabilir? Çünkü A, 4. bölüm-
de B’yi incelerken onu önce kumral, sonra sarışın akşam çökerken “adamakıllı esmer” 
olarak gördüğünü hayretle itiraf eder. Sanki günün saatlerine, yükselen güneşe göre renk 
değiştirmektedir B’nin bedeni. Bahçede ilk (s.80) ve son (s.209) rüyamsı buluşmalarda 
“esmer” olarak gösterilir. B ise sonunda şu itirafta bulunur: “Uzun boylu olan, kumral 
saçlı olan, oydu” (s.229).
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düzleminde A, B’ye yönelirken, söylem düzleminde B, A’ya yönel-
miştir. Böylece farklı anlatı katmanları, anlam evreninde buluşmuş 
olur.

Bu son bölüm ile mesele, bir anlatı sorununa dönüşür; nitekim 
bir olayı bir başkasının gözünden anlatmak ne derece olanaklıdır? 
“Gerçekliği, gerçeklik bellediğimizi, onun sözü, onun yoldamıyla ya-
zıya ne ölçüde aktarabildim?” (Karasu, 2008, s.229). Böylece öykü, 
“ötekini anlamak/anlatmak” üzerine bir genişleme gösterir; bu aynı 
zamanda edebiyatın da temel meselesidir. Ötekini gerçekte olduğu 
gibi kavrayıp anlatmak, Yengeç’in öyküsünü anlatmak, Yengecin ne-
den durmaksızın ölümüne saldırdığını anlamak kadar güçtür.

Başa dönecek olursak metnin sözde yazarı ya da gerçek anlatıcı-
sı (B) bir başka varlık olan karakterini (A) anlatmakla kalmamış ara-
larındaki ilişkiyi ve yaşadığını iddia ettiği olayları onun gözünden 
kurmuş, düzenlemiş, seçmiş, elemiş, uydurmuş, değiştirmiş, dönüş-
türmüş, bir araya getirmiştir: “Uzun boylu olan, kumral saçlı olan, 
oydu. Benim tarihçi olduğum gerçek. Gerisinin çoğunu, şu bozkır 
şehrine tepeden bakan bir geniş pencerenin önünde yazı yazarken, 
solumdaki yatakta uyurken, ya da masa ile yatak arasında sırtını 
pencereye vermiş koltukta kitap okurken düzdüm” (s.229). 

Burada anlatıcı-yazar (B), “gerçek” olarak iddia edilenin yalnız-
ca kişilerin özellikleriyle sınırlı olduğunu ve diğer her şeyin düzme-
ce olduğunu belirtir. Yani “gerçek” olduğu iddia edilenler sadece iki 
kişinin varlığı, bunlardan birinin fiziksel özelliği, diğerinin ise mes-
leği (ya da entelektüel konumu) ile öne çıkarılanlardır. Metnin tek 
gerçeği olarak verilen, bildirilen bu kişi özelliklerinin aynı zamanda 
kendilerine özgü edimleri ile de uyumlu olduğunu görüyoruz: Yani 
karakterin izlenmesinden kaynaklı olan dış görünümü ve anlatıcı-
nın geçmişi kurgulamak/düzmek/anlatmak/yazmak/söylemek edi-
mi içerisinde bir tarihçi oluşu. Bu doğrultuda düşünmeye devam 
edersek masallarda karşılaştığımız usta-çırak, toy-olgun, genç-yaşlı, 
yaratı-yaratıcı, kedi-sahip gibi izlekleri de bu kimliklerle özdeşleş-
tirmek yanlış olmaz. Fiziksel özelliği ile öne çıkan A, bir anlatı kişisi 
olması açısından bir yaratı, genç, toy ve ilişkide çırak pozisyonun-
dayken, mesleği ile sunulan B deneyimli, usta, olgundur ve A’nın bir 
tür yaratıcısı/ “efendisi”dir. 
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Yukarıdaki tümcenin en önemli bildirisi ise basit bir dil oyu-
nu gibi görünür:  Düzme/kurma edimini nere(ler)deyken yaptığını 
söylemektedir anlatıcı: “[Ş]u bozkır kentinde tepeden bakan bir ge-
niş pencerenin önünde yazı yazarken, solumdaki yatakta uyurken, 
ya da masa ile yatak arasında sırtını pencereye vermiş koltukta ki-
tap okurken” (s.229, özgün vurgu). Buradan anlaşıldığı üzere öykü-
nün başlangıcında dile getirilen zaman, uzam, kişi, kavram içerikli 
mesafeler bu son cümlede belli bir uzamda gerçekleştirilen edimin 
zamansal dile getirimini içermektedir. Yani kurma işlemi ile uzam, 
zaman ve eylem, “–iken” ekiyle birbirine bağlanır. Kurma edimine 
ilişkin olması açısından oldukça önemli olan bu tümcenin bir baş-
ka dikkati çeken yanı ise bu işlemin sokakta, parkta, bahçede ya da 
açık bir alanda değil, evin iç uzamında gerçekleştirilmiş olmasıdır. 
Bu da öykülerin çoğunda gördüğümüz yabani dış alana, açık uzama 
bir zıtlık teşkil eder. Masalların hemen hepsinde sahne dış uzam-
lardır. Buradan bedensel/izlenebilir hareketin ve dış alanın kahra-
manın alanına, evin, iç uzamın ve zihinsel dolayısıyla ancak somut 
bir sonuç doğurursa görülebilecek bir edimin ise anlatıcının alanına 
girdiğini görürüz. Chatman (2009) anlatıların bu iki farklı uzamını, 
“öykü uzamı” ve “söylem uzamı” olarak sınıflandırır.15 Şu durumda 
öyküde iki farklı uzam söz konusudur: Biri maceranın geçtiği açık 
ve dış uzam olan “öykü uzamı”, diğeri de maceranın yazıldığı, kur-
gulandığı kapalı, iç uzam “söylem uzamı”. Sonuçta görülüyor ki A 
ile B arasında, asıl eylemlerini gerçekleştirdikleri yerler arasında da 
hem zamansal hem de fiziksel bir mesafe vardır. A, B’nin yarattığı bir 
anlatının varlığı olarak (olanaklı) bir başka dünyada yer alır. 

Şu durumda yukarıda belirtilen öyküdeki olayların geçtiği 
uzam tasarımına dönecek olursak B’nin ölen arkadaşı ile olan son 

15 Bu ayrımın temelinde G. Genette’in (2011) öykü zamanı ile anlatılama zamanı ayrımı 
vardır. Buna göre öykünün geçtiği zaman ile onun anlatıldığı zaman arasındaki farkın 
gösterilmesi gerekir. Buradan yola çıkan Chatman (2009) aynı ayrımın uzamlar için de ya-
pılması gerektiğini öne sürer. Öykü olaylarının geçtiği yer ile bunların anlatıldığı yer bir-
birinden ayrılmalıdır (s.89). M. Jahn (2012) ise Chatman’ın bu belirlemesinden hareketle 
“BURADA-Öykü” ve “BURADA-Söylem” terimlerini öne sürer. “BURADA-öykü”yü şu 
şekilde tanımlar: “Hâlihazırdaki öykü mekânıdır. İşlevsel olarak çoğunlukla bir iç odak-
layıcının fiziksel pozisyonuna göre belirlenen ‘burada, orada, sağda, solda’ gibi gösterim-
sel ifadeler için gösterimsel çıkış noktasıdır” (s.108). “BURADA-söylem ise hâlihazırdaki 
söylem mekânıdır, anlatıcının fiziksel pozisyonuna eşittir” (s.108). 
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deneyimini neden ölüler dünyası, yeraltı gibi bir uçurumun dibinde 
kurgulamış olduğunu anlıyoruz. Ancak B, yalnızca bir savaş meyda-
nını andıran Göçme Oyunu’nun gerçekleştirildiği mücadele alanını 
değil, aynı zamanda onun alternatifi olarak nitelendirebileceğimiz 
bir başka ilişki alanını yani Bahçe’yi de tasarlamıştır. Burası savaş-
manın, çekişmelerin yeri değil, kavuşmanın ve karşılıklı anlayışın 
uzamıdır. İki karakter burada konuşmadan anlaşır, birbirlerini an-
layabilirler. Burası ne iç ne de bir dış uzamdır. Yaşam ile ölümün 
arasında (kediler göçmek için buraya göç eder), kültür ile doğanın 
buluştuğu (bahçe, kültürün, yani insan elinin doğayı düzenlemesi 
ile oluşan bir yerdir, bu nedenle ikisinden de izler taşır) bir düş uza-
mıdır. Bu açıdan Bahçe bir ara-yerdir. Kitabın ve öykünün adının 
“Göçme Oyunu” değil de “Göçmüş Kediler Bahçesi” olarak belirlen-
mesinin nedeni A ile B’nin (ve onlarla birlikte taşıdıkları anlamların) 
kavuşma olanağı bulduğu bir ara gerçeklik olmasıdır. Mitlerin, ma-
salların, düşlerin uzamı olan bu ara-yer, aynı zamanda metnin ken-
disidir. Mesafelerin, eşitsizliklerin, farklılıkların sorun olmadığı dil 
ile kurulan bir metin dünyadır burası. İnsan ile hayvanın, yaşam ile 
ölümün, yabani ile kentlinin, “ben” ile “ben olmayan”ın (öteki’nin) 
buluştuğu bir yerdir. Belki tam da burasıdır Aşil’in kaplumbağaya 
yetiştiği yer. 

Sonuç
“Uzaklık”, “hareket” ve “yakınlık”, Göçmüş Kediler Bahçesi öykü-

lerinde asıl entrikayı oluşturan dinamiklerdir. “GKB”, A ile B dizgele-
ri arasındaki uzaklığın bir tür çekme hareketi sonucunda kapanması 
esasına dayanır. Yukarıda bu dinamikler önce perspektif düzeyin-
de değerlendirildi. Uzamsal modeller olarak tasarlanmış anlatı ki-
şilerinin diğer öykülerde de yer alan bazı kavramların ve izleklerin 
bedenleri (tenleri) oldukları öne sürülerek bunların hareketlerinin 
derin anlamsal açılımlarına değinildi. 

Karasu’nun masalları, “ben”im alanım ile “ben”im olmayan alan 
arasındaki semiyotik karşıtlığa diyalektik bir üçüncü açılımı getirir: 
“Biz”im alanımız. Öyküyle aynı adı taşıyan kitabın adının neden ben 
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ile sen arasındaki Hegelvari bir mücadelenin, yani gündelik yaşam 
alanının yeri olan “Göçme Oyunu”nu imleyen bir yer adı değil de 
“Göçmüş Kediler Bahçesi” olması buna bağlıdır. Çünkü bu bahçe, 
yaşam ile ölümün, gerçek ile rüyanın (masalın), insan ile hayvanın, 
doğa ile kültürün, dahası “ben” ile sevdiğim “sen”in buluştuğu ortak 
bir “biz” alanıdır. Dolayısıyla burası, “Göçme Oyunu” alanında ol-
duğu gibi karşılaşmanın, çatışmanın, çarpışmanın, üstünlük kurma 
mücadelesinin değil; buluşmanın, birbirini anlamanın ara-yeridir.  

Nasıl anlatıcı ile karakter hem oyun alanında hem bahçede hem 
de yazının olanaklarında birbirlerine yaklaşıyorlarsa anlatının derin 
göndergesel düzeyinde kavramların da bir noktada buluşması söz 
konusudur. Bu nokta ya metnin kurduğu olanaklı dünyalarda ya da 
yine buna bağlı olarak düş, oyun alanı, zihin gibi ara-yerlerde ger-
çekleşir. Kısaca Zenon’un iki varlık arasındaki mesafenin asla aşı-
lamayacağı yönündeki paradoksu, yazının, kurmacanın olanakları 
dahilinde sorgulanır. A ile B birleşir ve bu “sevi yaratığı”ndan anlatı 
doğar. “Göçmüş Kediler Bahçesi”, mesafeleri aşmanın bir yolu olarak 
“öteki”nin bakış açısını, sesini düşlemenin öyküsüdür. 
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Füruzan’ın Gül Mevsimidir Hikâyesinde 
Eşyalara ve Mekânlara Yazılan  

Toplumsal ve Duygusal Yaşantılar

Nihan Bozok*1

Öz
Bu çalışma, Füruzan’ın Gül Mevsimidir isimli uzun hikâyesinde yer alan nesne-
lerin metin içinde oynadıkları rolleri tartışmaktadır. Füruzan’ın 1970’li yıllarda 
yazdığı bu hikâye, yaşlı ve zengin bir kadının odasında geçirdiği bir pazar gü-
nünü anlatır. Hikâye serim, düğüm ve çözüm gibi bir güzergâh takip etmez. 
Yaşlı kadının hatırlamaları üzerine kurulduğundan, düzensiz bir akış halinde-
dir. Yazar, bu akış içerisinde birçok nesneyi birer edebi karakter gibi hikâyenin 
kurgusuna dahil etmiştir. Eşyalar, hikâye kahramanın duygularının anlatımın-
da, zaman ve mekân deneyimlerinin kurulmasında önemli roller oynamıştır. 
Öte yandan, erken cumhuriyet döneminden 1970’ler Türkiye’sine uzanan bir 
tarihsel çizgide zenginliğin sosyo-kültürel inşasına ilişkin ipuçları vermektedir-
ler. Bu makale, hikâyede yer alan bazı eşyalara odaklanan dört bölümden oluşu-
yor: kadın kahramanın odasındaki eşyalar, eşya benzeri bir mimari unsur olan 
merdivenler, aynalar ve şapkalar. Makale, bu dört eşyaya yoğunlaşarak, eşyanın 
biyografideki yeri, sınıf karşılaşmaları, zaman ve mekân deneyimleri üzerine 
çeşitli tartışmalar yürütüyor. Özellikle, kapalı bir mekânda, kadınlık, yaşlılık ve 
yalnızlık deneyimlerinin hikâye içinde nasıl kurulduğunu izlemeye çalışıyor. Bu 
makalenin farklı başlıklarının üzerinden yürüyeceği temel argümanı, eşyaların 
ve mekanların toplumsal ve duygusal ilişki ağlarının aktif birer öğesi olduğudur. 
Makale, eşyalar ve mekânların, hem sınıfsal ilişkilerin, tarihsel koşulların, kişi-
sel deneyimlerin, toplumsal cinsiyet ilişkilerinin, duyguların üzerinden yansıdı-
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ğı birer yüzey, hem de tüm bunların içine gömüldüğü birer derinlik olduğunu 
tartışmaktadır.

Anahtar Kelimeler: mekân sosyolojisi, eşyaların toplumsal boyutu, mekânın 
toplumsal cinsiyeti, duygular, hafıza

Social and Emotional Experiences 
Assigned to Objects and Spaces in 
Füruzan’s Story It’s the Rose Season

Abstract
This study discusses the roles of objects in Füruzan’s lengthy short story named 
It’s the Rose Season. Written by Füruzan in the 1970s, this story narrates how an 
elderly rich woman spends her Sunday in her room. The story’s plot does not go 
through the structure of exposition, climax and resolution. Instead, it presents 
an irregular flow since it is grounded on the memoirs of the elderly woman. The 
author has included many objects in the story as literary characters, to the extent 
that these items play crucial roles in the construction of the narratives about 
the main character’s emotions, and her experiences of time and space. On the 
other hand, they provide significant clues for understanding the socio-cultural 
formation of wealth from the early Republican period to the 1970s in Turkey. 
This article has four sections focusing on certain objects in the story, that are 
the objects in the female character’s room, the stairs as an object-like architectu-
ral component, the mirrors, and the hats. Concentrating on these four objects, 
this paper stimulates discussion on the position of objects in biographies, class 
encounters, and the experiences of time and space. This article especially tries 
to focus on the literary construction of being a woman who is experiencing old 
age and loneliness in an indoor setting. The main argument of this paper is that 
objects and spaces are active components of social and emotional relational net-
works. As a result, this article aims to put forth a discussion about how objects 
and spaces do not only consist of surfaces that reflect class relations, historical 
conditions, subjective experiences, gender relations, and emotions; but they also 
bear depth that embeds all of these experiences.

Key Words: sociology of space, social dimension of objects, gender of space, 
emotions, memory
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Başlangıç: İnsanın Eşyayla Kurduğu İlişkiler ve Hikâye

Bir kişinin biyografisi nesnelerle yakından ilişkilidir

(Ahmed, 2016, s. 43)

Füruzan, Gül Mevsimidir isimli uzun hikâyesini 1971 yılında 
yazmıştır. Hikâye, önce yazarın Kuşatma (1972) kitabının son öykü-
sü olarak yayınlanmıştır. Daha sonra 1985 yılında, Füruzan, kahra-
manı, kurgusu ve işleyişi bakımından diğer hikâyelerinden farklıla-
şan bu uzun hikâyenin tek başına bir kitap olarak basılmasına karar 
vermiştir (Öz, 2007, s. 87). Füruzan’ın hikâyelerinin ve romanlarının 
ana kahramanları, genellikle yoksulluğun kuşattığı kız çocukları, 
genç kadınlar ve yaşlı nineler olmuştur. Kadın yoksulluğu, yazarın 
en sık takip ettiği izlektir. Yazar, sosyolojik ya da tarihsel anlatılar 
oluşturmasa da, metinlerinde kurduğu yoksul kadın karakterleriyle, 
özellikle 1970’li yılların Türkiye’sinde kentli kadın yoksulluğuna iliş-
kin bir duygu ve anlam dünyasını ayrıntılarıyla edebiyat alanına ta-
şımıştır.1 Varlıklı karakterleri ise, yoksul karakterlerle zıtlık gösteren 
düşünceleri, duygu dünyaları ve yaşayış tarzlarıyla yan karakterler 
olarak işlemiştir. Gül Mevsimidir hikâyesi, yoksulluk anlatılarından 
başka bir yerde kurulur. Bu hikâyede, Füruzan, bakışını yoksulluğun 
dünyasından zenginliğin dünyasına çevirmiş ve zengin bir kadını 
uzun bir hikâyenin ana karakteri olarak yazmıştır. 

Ömer Türkeş (2000), 1970’li2 yıllarda toplumsal alanda olan bi-
tenin Türkiye’de yazılan romanlara kuvvetli bir biçimde yansıdığını 

1 Füruzan 1970’li yıllarda yoksulluk ve kadınlığa ilişkin bir duygu ve pratikler dünyasına 
edebiyat aynası tutmuştur. Parasız Yatılı (1971) hikâyesinin hasta bakıcı anne ve kızı, Haraç 
(1971) uzun hikâyesinin konakta yıllarca hizmetçilik etmiş yoksul, yorgun Servet’i, Kuşat-
ma (1972) hikâyesinin tezgâhtar Nazan’ı ve annesi, Kırlangıç Balıkları (1972) hikâyesinin 
para karşılığı erkeklerle birlikte olan Zarife’si, Temizlik Kolu (1973) hikâyesinin yaşlı göç-
men ninesi, gelini ve torunu Hediye, Kırk Yedi’liler (1974) romanının yoksulların yoksulu 
Leylim Nine’si ve torunu Kiraz… Tüm bu karakterler Füruzan’ın 1970’li yılların başında 
öykü, uzun öykü ve romanlarında yarattığı yoksul kadınlardır. Füruzan’ın yoksul kadın 
karakterlerinin neredeyse her biri diğerinden farklıdır. Yoksulluğu alt etmek için sürekli 
hareket eden bu kadınlar, yoksul olmakla birbirlerine benzerler, ama yoksulluktan çıkış 
yolu aramakla ve hayatı sürdürme mücadelesi biçimleriyle birbirlerinden farklıdırlar.
2 Türkeş (2000), 1970’li yıllarda Türkiye edebiyatını, 12 Mart 1971 darbesi ve 12 Eylül 
1980 darbesi arasındaki yazın olarak dönemlendirir.
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söyler. Gecekondular, yoksul muhitlerdeki yaşantılar, siyasi karşıtlık-
lar, sınıfsal aidiyetler bu dönem romanlarında sıkça anlatılan mesele-
lerdir. Benzer bir vurguyu Berna Moran da yapar ve 1950’ler sonrası 
Türkiye’de yazılan romanlarda bir sorunsal değişikliği olduğuna işaret 
eder. Moran’a göre (2006); 60’lar ve 70’ler romanlarının ana teması 
“toplumsal yapıdan kaynaklanan haksız bir düzenin yol açtığı” mele-
selerdir (s.7). Edebiyat ve siyaset çemberlerinin birbirine böyle değdi-
ği bir dönemde Füruzan’ın uzun hikâyesi zenginliğin sosyo-kültürel 
inşasının edebiyat alanına yansıması bakımından, yazıldığı dönemin 
sıkça başvurulan edebiyat temaları içinde de ayrıksı bir yerde durur. 

Öte yandan, zaman geçip 1980’lere gelindiğinde ise, 12 Eylül 
1980 darbesinin ardından, cümle yapılarından, sözcüklerin simgesel 
değerlerine, fiil zamanlarından, sözcüklerdeki anlamlara değin bir 
dizi değişim olur. Nurdan Gürbilek (2001), 1980 sonrası bu değişi-
mi “dilin nedensizleşmesi” olarak tarif eder (s. 25). Gürbilek’in tarif-
lediği, 1980 sonrasının fazla sözden ve anlam yitiminden mustarip 
dil dünyasının aksine, 1970’li yılların Türkiye edebiyatında nedenli 
dil kullanımına çok sık rastlanır. Füruzan’ın Gül Mevsimidir isimli 
uzun hikâyesi, 70’li yıllarda yazılmışlar arasından güçlü bir neden-
li dil örneği olarak gösterilebilir. Yazar hikâye karakterini ve onun 
duygularını kurarken, ayrıntıları işlemenin gücüne yaslanarak nere-
deyse elle tutulur somutlukta bir hikâye mekânı oluşturmuştur. Bu 
somutluğun ana unsurunun metinde yer alan eşyalar olduğu söyle-
nebilir. Hikâyenin eşyaları, yazar tarafından sınıfsal konumlanışın, 
toplumsal pozisyonların, kadınlık deneyimlerinin ve duyguların 
içine gömüldüğü, üzerine işlendiği birer anlatı aracı olarak kulla-
nılmıştır. Böylece, Füruzan, sonsuz eşya arasından, belirli nedenlere 
göre, kimi eşyayı titizlikle seçmiş ve hikâyesine taşımıştır. 

Ben bu yazıda 70li yıllarda bir kadın yazarın yazdığı uzun öykü-
yü nedenli bir dil örneği olarak okumayı deneyeceğim. Nedeni ken-
disinde arayacağım şeyler olarak, metindeki eşyalara ve mekanlara 
odaklanacağım. Bu makalenin farklı başlıklarının üzerinden yürü-
yeceği ana argüman, eşyaların ve mekanların toplumsal ve duygusal 
ilişki ağlarının aktif birer öğesi olduğudur. Eşya ve mekân hem sınıf-
sal ilişkilerin, tarihsel koşulların, kişisel deneyimlerin, toplumsal cin-
siyet ilişkilerinin, duyguların üzerinden yansıdığı birer yüzey, hem 
de tüm bunların içine gömüldüğü birer derinliktir. Eşya ve mekânın 
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kullanımları, hissettirdikleri, anımsattıkları şeyler, kişisel yaşantılara, 
tarihsel bağlamlara, yaşa, toplumsal cinsiyet deneyimlerine göre fark-
lılıklar gösterir. Aynı eşyalar ve mekânlar, farklı toplumsal konumla-
nıştaki bireyler tarafından farklı anlamlarla, duygularla, deneyimlerle 
kullanılırlar. Eşyanın ve mekânın sadece bir nesne, bir yer olmala-
rının dışındaki bu boyutlar, Füruzan’ın Gül Mevsimidir hikâyesinde 
kuvvetli bir biçimde karşımıza çıkar. Yazar metninde eşyaları ve me-
kanları, toplumsal göstergeler ve insan ilişkilerinin depolandığı, üze-
rine kazındığı nesneler ve yerler olarak işlemiştir. 

Gül Mevsimidir hikâyesi, uzun ve rahat bir ömür sürmüş, yaşlı, 
zengin bir kadın kahramanın odasında geçirdiği bir pazar gününü 
anlatır. Hikâye serim, düğüm ve çözüm gibi bir güzergâh takip et-
mez. Ana karakter Mesaadet Hanım’ın düz çizgisel bir zaman sıra-
sı izlemeyen, oradan oraya atlayan anılarını hafızasına çağırarak, 
odasında oyalanması üzerine kuruludur. Hafıza ve hatırlamanın 
sıçrayışlarını takip eden bir akış halinde yazılmıştır. İçinde geçtiği 
zaman 1970’li yıllardır; ana mekânı ise kadının hınca hınç eşya ile 
doldurduğu bir odadır. Füruzan, yaşlı kadın karakterin hafızası ve 
özellikle eşyaları aracılığıyla dış dünyayı kadının odasının içine taşır 
ve kadının yaşam öyküsünün izlerini 1900’lü yılların ilk çeyreğine 
kadar geriye götürür. Metnin öne çıkan özelliklerinden birisi, yaza-
rın hikâyenin kurgusuna birçok eşyayı da neredeyse birer edebi ka-
rakter gibi işleyerek katmasıdır. 

Eşyanın edebiyat metni içinde belirli meselelere göndermede 
bulunması elbette rastlanır bir durumdur. Romanın ortaya çıkışını, 
burjuvazinin doğuşu ile tarihsel olarak kesiştiren tezleri takip eden 
Ömer Türkeş (1999), özellikle burjuvalar için mekânların ve eşyanın 
hayatı bizzat belirleyen, gösteren unsurlar olduğunun altını çizer. 
Eşyanın bir sınıfsal ayraç, toplumsal gösteren olarak romanda yer 
almasının örnekleri neredeyse ilk romanlara kadar geri gider. Türkeş 
(1999), bu durumu şöyle anlatır:

Modern romanın ilk örneği sayılabilecek Robinson Crusoe’da, beyaz 
adam ve “yamyam” arasındaki ayrım, Robinson’un tarımsal üretim 
araçlarına ve silaha sahip olmasının yanı sıra, bir eve ve eşyalara sahip 
olması ile de ilgilidir. Adanın ve dünyanın sahibi, evin içinde yaşayan 
Robinson’dur, koltuk, masa, sandalye de ona aittir. Çünkü, burjuva için 
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barınmak ve yaşamak neredeyse aynı anlama gelir. Konut onun kişili-
ğinin ve tarihinin koruyucu zırhıdır. Köle Cuma ise mülksüzdür tam 
anlamıyla; evde kalmaz, sandalye, masa ve giysi kullanmaz … burjuva 
insanın ruhu evinde, konutunda gizlidir zaten, ve romandaki bu iki 
karakter, birbirine/ötekine, mekâna ve eşyaya göre tanımlı iki sınıfı 
temsil etmektedir. 

Türkeş’in tarihsel olarak oldukça geriye götürdüğü ve zenginin 
eşyası çok, yoksulunki ise az olur gibi bir noktada bıraktığı bu çö-
zümlemeyi, Füruzan’ın roman üzerine düşünürken yönelttiği “nes-
nelerle kurulan bağlantı salt bir burjuva bağlantısı mıdır?” sorusuyla 
farklı yelerlere doğru genişletebiliriz (Füruzan’dan aktaran Şüyün, 
2009, s. 51). Edebiyat metnindeki eşyalarla, merkezi karakter ara-
sındaki ilişkiler yalnızca aidiyetten, sahiplikten, kullanmadan ibaret 
olmayabilir. Gündelik hayatta olduğu gibi metinde de insan ve eşya 
arasında kurulabilecek birçok ilişki biçimi mevcuttur. Ne yazık ki, 
sosyal bilimler alanında, insan ve eşya arasındaki ilişkilerin kapsam-
lı incelemelerine nadir rastlanmaktadır (Csikszentmihalyi ve Roch-
berg-Halton, 1999, s. 1). 

Bu makale için, insanın eşya ile kurduğu ilişkilerin sosyolojik, 
psikolojik, sınıfsal ve tarihsel boyutları olduğu düşüncesine daya-
narak yola çıkmak, edebiyat metninde eşyanın rolünü okumaya gi-
rişmede uygun bir başlangıç olabilir. Eşyalar, insanlar için, yaşamı 
kolaylaştıran birer araçtan çok daha fazlasıdır. İnsan eşyayı yapar, 
kullanır, değiş tokuş eder, satın alır, satar, saklar, biriktirir, çöpe atar, 
hediye eder, miras bırakır, beğenir, sever, bulur, kaybeder, unutur ve 
hatırlar. Eşyaya dokunur, bakar, alışır. Onu yerleştirir, yanında taşır, 
yadırgar, benimser, tutar, kavrar, görür, koklar. Eşyanın formunu, 
boyutunu, yeniliğini, eskiliğini, dokusunu, kokusunu hisseder. So-
nuçta, insan ve eşya arasında geniş bir ilişkiler yelpazesi vardır. Bu 
bağlamda, sosyal psikolojinin kurucularından George Herbert Mead 
(1992), bireyin zamanın ve mekânın akışı içinde kendi biricik var-
lığının bilincine ulaşmasının, diğer insanların ve nesnelerin dünya-
sıyla karşılaşması sonucunda gerçekleştiğini söyler. Mead, nesneler 
ve benlik arasındaki ilişkiyi tartışırken, dört temel çıkarıma ulaşır. 
İlk olarak, nesneler sosyal kimliklerin kurulmasında ve sürdürül-
mesinde merkezi bir rol oynar. İkincisi, nesneler benlik için tanıdık 
ve istikrarlı bir dış ortam sağlar. Üçüncüsü, nesnelere dokunmak, 
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onları kavramak edimleri bireyin gerçeklik inşasında ve gerçeklik 
duygusunun muhafaza etmesinde önemli rol oynar. Son olarak, bi-
reyin fiziksel dünyayla, nesnelerle, kurduğu ilişki sosyal bir ilişkidir 
(Mead’den aktaran McCharty, 1992, s. 215). Mead’in temel hatlarını 
bu biçimde çizdiği insan ve nesne arasındaki psiko-sosyal ilişkiler, 
edebiyat metinlerinde de kendini gösterir. İnsanın dünya içindeki 
yerini tayin etmesinde, kendisini, benliğini, bireyselliğini inşa etme-
sinde hayati roller oynayan nesneler, eşyalar, edebiyat metinlerine de 
benzer önemde dahil olurlar. 

Füruzan’ın metninde de eşyalar, tıpkı başkahramanlar, yan 
karakterler, duygular, diyaloglar gibi kurmacaya dâhil edilmiş ve 
yazarın kendileri için tasarladığı rolleri oynamışlardır. Yazar, hem 
hikâyenin kurgusunu oluştururken hem de kahramanın ruh dünya-
sını derinleştirirken, eşyaları, metnin üzerinde hareket ettiği duygu-
sal, toplumsal, tarihsel ve mekânsal dayanaklar olarak kullanmıştır. 
Bu düşüncelerden hareketle, yazının bundan sonraki bölümlerinde 
Gül Mevsimidir hikâyesinde yer alan eşyaları dört başlık altında tar-
tışmayı deneyeceğim. Önce, kapalı bir oda, eşyalar ve ölüm arasın-
daki ilişkiyi ele alacağım. Sonra, hikâye kahramanının hafızası yazı-
lırken, merdiven gibi doğası gereği hiyerarşiyi çağrıştıran bir mimari 
öğenin metinde nasıl kullanıldığını göstermeye çalışacağım. Üçüncü 
olarak, aynaların metin içinde sınıfsal karşılaşmalar mekânlarına ve 
biyolojik bedenin fark edilme anlarına nasıl dönüştürüldüğünü tar-
tışacağım. Son olarak da, hikâyede sıklıkla hatırlanan şapkaların ka-
musal ve özel alanda nasıl göründüklerini ve bu görüntülerin hikâye 
kahramanının hayatında nelere işaret ettiklerini çözümleyeceğim.

Ölüme Kapanan Odada Uzun Ömürlü Eşyalar
Ruhumuz bir oturma yeridir. 

Ve “evleri”, “odaları” sürekli anımsayarak 
kendi içimizde oturmayı öğreniriz.

(Bachelard, 1996, s. 28) 

Füruzan, Gül Mevsimidir hikâyesi boyunca kadın kahramanı 
bir odanın içinde tutar. Dışarıdaki dünyayı, tarihsel süreçleri, sosyo-
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ekonomik göstergeleri kadın kahramanın yaşam deneyimi aracılığıy-
la hikâyeye sızdırır. Bunu yaparken odayı bir süzgeç olarak kullanır. 
Hikâyenin geçtiği oda, bir yandan kapatılma, yalıtılma, yalnızlık, ken-
di içine dönme çağrışımları oldukça güçlü bir metafordur; öte yandan, 
dış dünyayı kadın kahramanın bireysel yaşantısına ulaştıran delikli, 
geçiren bir doku gibidir. Böyle bir süzgeç oda, Türkiye’de bir dönem 
kadın yazarların hikâye ve romanlarında tekrar eden bir motiftir. Jale 
Parla (2004) “birinci kuşak kadın yazarlar” olarak andığı Adalet Ağa-
oğlu, Ayla Kutlu, Peride Celâl, Erendiz Atasü gibi yazarların (Füruzan 
da yazdığı dönem itibariyle bu kuşağa dahil edilebilir) toplumsal sü-
reçleri kadın kahramanlarının kişisel tarihlerinden süzerek yazarken, 
ev, oda, yatak gibi iç mekânları kullandıklarını belirtir (s. 179-185). 

Kadın yazarların bu tercihlerinde, toplumsal cinsiyet ilişkileri-
nin eşitsiz kıldığı mekân kullanımı örüntülerinin mutlaka payı var-
dır. Eşitsiz toplumsal cinsiyet ilişkileri, mekânların kadınlar ve erkek-
ler tarafından farklı kullanımlarına yol açar ve bu eşitsizlik sonucu 
kadınlar özel alanda, kapalı mekânda, evlerde, odalarda erkeklerden 
daha çok zaman geçirir. Kapalı mekânla bu denli içli dışlı olma mese-
lesi, kadınların, her zaman fiziksel olarak olmasa da, duygusal ve bi-
lişsel olarak hem odadan dışarı çıkmak için, hem de dışarıyı odaya ta-
şımak için çeşitli yollar geliştirmesiyle sonuçlanır. Michelle Perrot’un 
(2010) Odaların Tarihi’nde söylediği gibi “kadınların odası dünyanın 
balkonudur” (s.159). Bu durumda, oda hem açık hem de kapalı bir 
mekândır. Füruzan’ın hikâyesinde ise odanın kurgusal rolü eşyalarla 
güçlendirilmiştir. Hikâyede, iç içe geçmiş iki süzgecin varlığından söz 
edilebilir: oda ve eşya. Füruzan, öyküsünde, odanın duvarları içine bir 
kat daha örmüştür. Bu fazladan katın malzemesi eşyalardır ve eşya da 
tıpkı oda gibi geçirgen, iletken, taşıyıcı bir hikâye malzemesi olarak 
kullanılmıştır. Yazar, odayı eşyalarla ayrıntılandırır ve kişiselleştirir. 
İkinci bir süzgeç görevi gören eşyalardan, yaşlı kadının can sıkıntısı, 
yalnızlığı, yaşlılığı, ölümü, anıları, hayalleri süzülür. 

Hikâyenin kahramanı Mesaadet Hanım, İzmir’de mücevher 
gibi işlenmiş bir konakta geçen çocukluğunun ardından evlenerek 
İstanbul’a gelir. Evliliği boyunca, soylu bir hanımefendi olarak, ya-
şadığı mekânlara hükmetmiştir. Şimdi ise yaşlanmıştır. Zengin bir 
semtteki apartmanında, sekiz odalı bir dairede, oğlu gelini ve torunla-
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rıyladır. Evin yalnızca kendisine ait kısmındaki odasında, evdekilere 
değmeden, dışarıya adımını atmadan yaşamaktadır. Apartmandaki 
kiracılarını, hizmetçilerini, yeterince soylu davranmamakla eleştirdi-
ği gelinini ve torunlarını öfkeyle düşünürken kendi yerini, değerini 
şöyle bildirir: “Burada, odada yaşamlar boyunca rastlamadıkları de-
ğerde gün, onur, umur görmüş bir hanımefendi yaşıyor” (Füruzan, 
2007, s. 26). Geçmişini odasına doldurduğunu bildiren bu sesi sahi-
binden başka duyacak kimse yoktur. Ses odanın duvarlarına, eşya-
larına çarpar, geri döner, köşegene hapsolur. Kadın odada yalnızdır. 
Uzun ömrünün sonunda ulaştığı yer bu kapalı kutu, yalnızlık ve can 
sıkıntısına bulanmış bir yaşlılıktır. Can sıkıntısı ise özellikle insanı 
hapseden boğucu mekânlarda ürer (Toohey, 2011, s. 17). Füruzan, 
Mesaadet Hanım karakteri için yazdığı can sıkıntısı duygusunu, eş-
yaları işin içine katarak, okuyucu nezdinde neredeyse elle tutulur bir 
somutluğa kavuşturur.

Geceleri gardırobumu yiyen tahta kurtlarının, sivri, sabırlı tıkırtıları-
nı dinliyorum. On yıldır… Ama en sert yeri seçtiler: Ayakları. Öteki 
gürültüler çekildiğinde açığa çıkıyor… Kocam öldüğünden bu yana 
sesleri iyice seçilir oldu. Kemirgenlikleriyle benim ihtiyarlığımı çoğal-
tıyorlar sanıyorum… çerçevede açtıkları ince iğne topuzu andırır yer-
leri izliyorum koltuğumda. Tahta tozlarını, becerebildiğimce yükselip, 
şimdi yakamda takılı olan yakut topuzlu şapka iğnemle çıkarıyorum. 
Saçılıyor tozlar… (Füruzan, 2007, s. 32).

Boğucu bir odanın can sıkıcılığında, şapka tokasının iğnesiyle 
tahta kurtlarının oyuklarını eşeleyen bu yaşlı kadın, odasına dünya-
ca eşya doldurmuştur. Odanın eşyaları, uzun öykünün içinde italik-
le yazılmış, ayrık duran bir bölümde anlatılır. Yalnız kadının odası, 
eşya bakımından çok kabalıktır. Saçaklı ipek örtüyle örtülmüş piya-
no, sandık lekesi olmuş saten eldivenler, ceviz oymalı karyola, incili 
saten yorgan, gümüş altlıklı abajur, Isfahan seccadeleri, ipek örtüyle 
üstü kapatılmış porselen oturak, şapka kutuları, çeşmibülbüller, akik 
taşlı kadife kutular, altın kilitli fotoğraf albümleri, mineli enfiye kutu-
ları, Hollanda dantelleri, devekuşu tüyünden yelpazeler, cam tükürük 
hokkası, şarap rengi kadife kaplı koltuklar, kapı kulpları gümüş kadın 
elleri biçimli oymalı ayaklı gardırop, ipek perdeler ve daha birçok eşya 
ile hınca hınç doludur oda. 
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Mesaadet Hanım için, odanın eşyaları bir zamanlar sahip olduk-
ları işlevlerin ötesinde anlamlar taşır artık. Yaşlılık, nesnelerin an-
lamlarının dönüştüğü bir hayat dilimidir. Jean Baudrillard (1997) bir 
çocuk için eşya biriktirmek, dış dünyayı kontrol etmenin en iptidai 
yollarından birisidir diyordu (s. 9). Çocuk eşyalarını, oyuncaklarını 
serer, ayırır, gruplar, taşır idare eder. Oyuncakları vasıtasıyla kendi 
dışındaki dünyaya ulaşır, onu taklit eder, öğrenir. Hikâyedeki yaşlı 
kadın ise bir çocuğun eşyayla kurduğu ilişkinin tam aksi yönünde ha-
reket etmektedir. O artık doğduğu değil, öleceği yıllara daha yakındır. 

Bu durumda, yine Baudrillard’ın (1997) eşyalara dair başka 
bir çıkarımı ile devam edebiliriz: Nesneleri toplamak, biriktirmek 
ölümlülüğe ilişkin asli bir korkunun sonucudur. Benzer bir çözüm-
leme koleksiyonerler için de yapılır: Koleksiyonerler ölümü daimî 
olarak ertelemek için eşya toplamayı çok çekici bulurlar (Bal, 1997, 
s. 112). Mesaadet Hanım, kendince, yaklaşan ölümüne sahip olduğu 
eşyalarıyla ayak diremektedir; bunca çok eşyayı odasına doldurma-
sı, bir taraftan, ölüme bunca yaklaşmış bir yaşta olmasındandır. Öte 
taraftan, o artık bir çocuk gibi odanın içindeki eşyadan dış dünya-
ya doğru yürümeye çalışmaz; çünkü yaşlanmıştır ve dış dünyaya 
hâkimiyet onun için artık çok gerilerde kalmıştır: “Caddelerden, ko-
nuk günlerinden, görkemli salonlardan çekiliyordum. Can damarım 
saydığım yaşama koşulları değişirse ölürüm sanmıştım … uşaklar, 
terziler, berberler, şoförler, manikürcü kızlar, masörler… Bir odaya 
sürüldüğümde kökten değişmişti her şey. Düpedüz sürdüler beni, bu 
böyle oldu!” (Füruzan, 2007, s. 64-65).

Yazar, can sıkıntısı duygusunu somutlaştırmakta kullandığı oda-
nın eşyalarını, bu kez yaşlılığa ilişkin duygu dünyasını cisimleştirmek 
için kullanmıştır. Yaşlı kadın bir zamanlar gezip dolaştığı, ama artık 
bilmediği görmediği dış dünyadan evin içindeki yerine, odaya, oda-
nın içindeki eşyanın aşinalığına doğru hareket etmektedir. Odanın 
dışındaki dünyayı, geçip gitmiş yılları, eşyalar aracılığıyla odaya tek-
rar doldurmaya çalışır. Eşyaları, kadın için bir zamanlar onları kul-
lanmış olmasının, onlara dokunmuş olmasının ötesinde anlamlar 
taşır; onlar, artık üzerinde duygusal ve fiziksel hâkimiyet kurabileceği 
nadir şeylerdir. Yaşlı kadın ilişkilerini, hareketlerini, kararlarını yö-
netemediği bir dış dünyadan kopup, sadece kendisinin sahip olduğu, 
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anlamını yalnızca kendisinin yönettiği eşyalarına sığınmıştır. Eşyala-
rıyla birlikte, yaşlılığına, yalnızlığına ve ölümüne kapanmıştır.

Sherry Turkle (2007), anımsatıcı nesneler üzerine yürüttüğü 
bir tartışmada, eşyaların duygusal dünyamıza eşlik ettiğini ve dü-
şüncelerimizi tetiklediğini belirterek şöyle diyordu: “Sevdiğimiz 
eşyalarla düşünürüz, düşündüğümüz eşyalarla severiz” (s. 5). Yazar 
hikâyedeki yaşlı kadının eşyalarıyla kurduğu bağı sevginin ötesine 
geçirmiş ve kadın için eşyalarına yönelik bir tutku dünyası yaratmış-
tır. Kadın eşyalarına olan bu tutkusuyla, odasında geçmişini yaşatır. 
Kapandığı bu yerde, odada, içeriye tıkıştırdığı onlarca eşyada soylu-
luğunu, zenginliğini kendine tekrar eder durmadan. Böyle olunca, 
eşyalar zenginliğin ve soyluluğun sadece göstereni değil, bu durum-
lara özgü anlam dünyasının kurucu birer nesnesi olurlar, sınıfsal iş-
levler edinirler. Öyle ki, şimdi soyluluğu ve zenginliği her ne kadar 
yaşlılık ve yalnızlıkla gölgelense de, kadın, geçmişin izlerinin eşya-
larda sürdüğünü düşünür. “Bu odanın eşyaları, onun onurlu, ünü 
sarsılmaz ailesinin görkemli parçalarının en seçmeleriydi” (Füruzan, 
2007 s. 62). 

Yazarın kurgusunda, kadın karakter, bu eşyaları odasına dol-
durup yalnızlığına yoldaş etmekle, onlara tutkuyla bağlanmakla, 
hem tekrar edilemezliğe mahkûm geçmiş zamanı metaforik olarak 
ele geçirmeye çalışır, hem de eşyaları aracılığıyla ölümünden sonra 
da dünyaya kendinden izler bırakmaya niyetlenir. Roland Barthes 
(2009), on sekizinci yüzyılda yazılan Encyclopédie’nin resimli kı-
sımlarında yer alan nesnelerinin metin içindeki rollerini tartıştığı 
bir denemesinde, “nesne insanın dünyasal imzasıdır” diyordu (s. 
86). İnsan nesneler aracılığıyla, kendi kısa sonlu ömrü ve dünya-
nın uzun ömürlülüğü arasında bir pazarlık ve yer değiştirme yapar. 
İnsanın kendisine ait nesnelerin varlığı ve bu varlığın kendisinden 
uzun yaşayacak olması, insanı sonsuz, dünyayı ise sonlu hissettirir. 
Füruzan’ın Mesaadet Hanım için yazdığı eşyalar, hikâye kurgusunda 
böyle bir pazarlığa da denk düşer:

… bana yakınlığı, yüz yıllık değeri olan eşyamı … Bunlardaki değer, 
üstün seçme yeteneği, beğeni, başkalarınca yıllar yılı hatırlanmalı. 
“Dürrüzadeler’den Mesaadet Hanımefendi’nin açık artırmasından bu 
parça. Artırmanın sonunda elimde kalmayacak diye korkular geçir-
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dim” demeliler … herkeslerin ne kadınmış diyeceği Bider Mayer’ler, 
Bohemyalar, öteki parçalar! İstanbul bir kez daha çalkalansın istiyo-
rum. Bu gösteriş değildir. Mesaadet Hanımefendinin gençliğinin diril-
tilmesidir yeniden… Afgan astraganı kürküyle, ötelere bakan dalgalı 
gözleriyle … Maçka güzeli Mesaadet’in yeniden yürüyüşüdür bu sa-
lonlarda … kaşları su perileri denli yay gerginliğinde, dolgun yürek bi-
çimi pembe ağzı nazla açılabilen Mesaadet’in gençliğinin dönüşüdür. 
“Dürrüzadeler’in kerimesi Mesaadet Hanımefendinindir, bu değeri 
söze gelmez eşyalar” densin isterim (Füruzan, 2007, s.79-80).

Yaşlı kadın ölümün elinden kurtulamayacağını bilir ama eş-
yalarının bu pençeden kurtulacağını da bilir, çünkü geçen zaman 
insanı yok eder, kimi eşyayı ise ancak yıpratır. Mesaadet Hanım da 
ölüp gittikten sonra, eşyasıyla anılmayı, gençlik ihtişamının tekrar 
tekrar konuşulmasını kurup durur odasında. Kendisi ölecek, eşyası 
yaşayacak ve onun adına konuşacaktır. Yaşlı kadın ölümle pazarlık-
ta elini eşyasıyla güçlendirmeyi umar. Bunca genişlettiği hayalleri-
ni, içine kısıldığı odada kurar; odanın eşyalarından geçmişe gider, 
ölümden sonraya uzanır. Eşyanın ve odanın duvarlarından dışa-
rı süzülür ve dışarıyı da odaya süzer. Odanın eşyaları, hem kadın 
kahramanın yaşlılık ve yalnızlığın derinlerine doğru hareket ettiği, 
kendi içine döndüğü nesnelerdir; hem de kendisini odanın dışına 
taşıyacak, adından söz ettirecek, izini bırakacak dış dünya mesajları-
dır. Hikâyede odanın eşyaları, içe yolculuk ve dışa açılma nesneleri 
olarak kurgulanmışlardır. Dahası odanın eşyaları, can sıkıntısının 
ve yaşlılığın kişiselleştirildiği, cisimleştirildiği anlatı öğeleri olarak 
hikâyeye dahil edilmişlerdir. 

Merdivenin Sosyo-Ekonomik Basamakları
Kuşkusuz, hafızamızda aradığımız anılar 

çoğu kez bize görsel imgeler halinde gelirler.

(Benjamin, 2014, s. 114)

Füruzan’ın bir odanın içinde, eşyalarıyla baş başa, yaşlı zengin 
bir kadın olarak yazdığı Mesaadet Hanım karakteri, fiziksel olarak 
neredeyse hareketsizdir. Odasında bir iki adım atar, yatağında yatar 
ya da odadaki koltuğunda oturur vaziyettedir. Yazar, oda içinde bir 
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bedensel hareketlilik vermediği yaşlı kadına sürekli geçmişi hatırla-
tarak, hikâyeye zamansal ve mekânsal bir devinim getirir. Hikâye, 
Mesaadet Hanım’a yazılan bellek vasıtasıyla, kadının gençliğine, ilk 
aşkına, evliliğine, aile hayatına dalıp çıkar ve tüm bunların geçtiği 
mekânları da dolaşır. Bu hatırlayışlara yine eşyalar eşlik eder. Mesele 
bellek olunca, şimdiki odanın eşyalarına daha önce yaşanılmış ev-
lerin eşyaları da katılır. Önceden içinde yaşanılmış evlerin eşyaları, 
mazideki ilişkileri ve duyguları da hikâyeye taşırlar. Tüm bu taşın-
malar yaşlı kadının hatırlamalarıyla olur. Hatırlama ediminin doğası 
gereği, bu geçmiş yaşantılar metin içinde bir olay örgüsüne dönüşe-
cek sıralı izler yaratmaz. Beatriz Sarlo (2012) bellek ve özne üzerine 
yürüttüğü tartışmada, ne aklımızı kullanarak, kararlar vererek geç-
mişten vazgeçebilmek, ne de irade kullanarak geçmişi hatırlayabil-
mek mümkün değildir der ve şöyle devam eder:

Anılar tıpkı kokular gibi istenmese de aniden hücum eder. Nereden 
geldiklerini bilmeden uzaklaştırılmaları mümkün değildir; tam tersi-
ne insanı peşlerine düşürüp daha çok hatırlamaya zorlar, çünkü ilk 
andaki izlenim hiçbir zaman tam değildir. Anılar ısrarcıdır, çünkü bir 
noktada egemendirler ve (her anlamda) kontrol dışıdırlar. Başka bir 
deyişle geçmiş kendiliğinden bugün olur (s. 10).

Hikâyedeki yaşlı kadın da anıların istilasına uğramış gibi ha-
tırladıkça hatırlar ve dağınık, oradan oraya atlayan, kronoloji takip 
etmeyen bir biçimde geçmişten bulup çıkardıklarını odasının şim-
diki zamanına taşır. Kadın geçmişi şimdinin koyu gölgesinde hatır-
lar. Odada kendini güçsüz, yaşlı hisseden, ölüme eşyasıyla direnen, 
evdeki kontrolünü kaybetmesine inat “oysa yaşayacağım. Bu evin 
oğlummuş, torunummuş, gelinimmiş diye bana yakın sayılanlarını 
üzmek bunaltmak için yaşayacağım” diye mırıldanan bu yaşlı kadın, 
geçmişin kendini güçlü hissettiren anılarını hatırlayarak, bugünkü 
yaşlılığına ve yalnızlığına da direnir (Füruzan, 2007, s. 48). 

Mesaadet Hanım, yılların tortuları arasında dolaşırken ve geç-
mişini odasında misafir ederken sık sık eskiden yaşadığı evlerin 
merdivenleri3 düşer aklına. Kadın doğrudan merdivenleri hatırla-

3 Bir evin içindeki merdivenler ayna, şapka ya da eldiven gibi kolayca eşya olarak tanımla-
namaz. Özön (1965), eşyayı “döşeme ve daha başka türlü ev öteberisi” olarak tanımlar (s. 
190). Burada, evin yerleşik bir mimari unsuru olan ve tıpkı pencere ya da kapı gibi bir işlevi 
yerine getiren merdiveni, eşya olarak değil, eşya kabilinden bir unsur olarak ele alıyorum.
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maz, eski güçlülüğünü hatırlarken merdivenli anılar gelir aklına. Ya-
zarın, kahramana güçlü günlerini hatırlatırken merdiveni bir mecaz 
olarak kullandığı söylenebilir. Merdiven, Mesaadet Hanım’ın ekono-
mik zenginliğinin, sosyal ilişkilerine nasıl yansıdığının işaretçisidir. 
Ekonomik eşitsizlikler yalnızca maddi imkânlar ve imkânsızlıklar 
olarak deneyimlenmezler. Kişilerin davranışları, tutumları, sosyal 
ilişkileri, hayat tarzları, beğenileri de bu eşitsizliklerin bir parçası 
olarak biçimlenir ve tüm bunlar mevcut eşitsizlikleri tekrar üretip, 
görünür kılar (Bottero, 2005, s. 5). Füruzan, bu eşitsiz görüntüleri 
merdivenlere yansıtmıştır. 

Merdiven sahnelerinden birinde, Mesaadet Hanım evlilik yıl-
larına ilişkin anılarını anımsarken, kocasının onu başka kadınlarla 
aldattığını ilk öğrendiği zamana geri gider. O zamanlar, bu aldatma-
ların kendisinden neler götürebileceğinin maddi manevi muhasebe-
sini yapar. Sonuçta ise, güçlü bir kadın olduğuna ve bu durumun 
kendisine zarar vermeyeceğine kanaat getirir. Füruzan, Mesaadet 
Hanım’ın hatırlamaya daldığı anılarına bir merdiven tırabzanını ça-
ğırarak, mazide kalmış bu kararı okuyucuya bildirir: 

İlkini öğrendiğimde neyin tehlikeye girdiğini düşünmüştüm. Kocam-
la mal beraberliğimiz vardı. Eşitti para, mülk paylaşımımız. Büyüka-
da’daki yazlık köşkü bana bırakmıştı bütünüyle. Merdiven tırabzanla-
rını, Boğaz’daki yıkılan bir yalıdan söktürüp satın alarak taktırmıştık. 
Elini söyle ucuna değdirerek merdivenleri inerken, büyüklük, görkem 
duygusu kaplar insanı. Nazlı buyurucu tavrı daha artar, alt basamağa 
vardığınızda. Köşkte her şey uygunluk içindedir. Bu değerli merdiven 
üç kat boyunda baştan sona dönerek sürer orayı. … Kapatmalar ev-
liliğimin bir parçası olacaktı. Bunu görmezden gelecektim. Başka bir 
tehlike yoktu (Füruzan, 2007, s. 23-24).

Füruzan, yukarıdan aşağıya, tüm eve hâkim olan bu merdiven 
tırabzanını yaşlı kadına hatırlatmakla, yaşlı kadının bir zamanlar 
kendi evindeki konumunu bu nesneye yükler. Mesaadet Hanım, o 
zamanlar evin tüm işleyişine ve ilişkilerine egemendir. Nazlı, güzel, 
buyurgan ve güçlü bir kadın olarak, çocuklarına ve eşine sözünü ge-
çirir. Evin içinde basamaklı bir yol olan bu merdiven, kadının zen-
ginliği ve yoksulluğu konumlandırdığı hiyerarşik yapıyı simgeler. 
Kadın, en üst basamaktaki yerini korumakla ve tüm basamakları 



83

Füruzan’ın Gül Mevsimidir Hikâyesinde Eşyalara ve Mekânlara Yazılan 
Toplumsal ve Duygusal Yaşantılar

monograf 2017/7

idare edebilmekle kendisini güçlü kılmıştır. Hikâye içinde çeşitli 
durumlarda kendini gösteren merdivenler, Mesaadet Hanım’ın ve 
onun gibilerin kavrayışında, insanın değeri bakımından zenginlik-
ten yoksulluğa doğru inen bir toplumsal sıralamayı temsil eden nes-
neleridir.

Mesaadet Hanım, kendisinde derin izler bırakan gençlik aşkı 
Rüştü Şahin’le de ilk kez İzmir’deki konağın merdivenlerinde karşı-
laşmıştır.

Rüştü Şahin’i ilk kez, babası babamın işleriyle ilgili kâğıtları iletmek 
için onu bize yolladığında, üst sofadan geçerken görmüştüm. … Mer-
divenlerin bitiminde duruşu sıkıntılıydı. Ceylanı andırır parlaklıkta 
kara gözleri vardı. Azıcık batık şakakları yüzünün gençliğine aykırı 
düşüyordu. Bir an önce odalarla, sofalarla, zenginlikle yüklü bu yerden 
kaçmak istiyormuş, bana sonra söylemişti (Füruzan, 2007, s. 34-35).

Yoksul bir delikanlı olan Rüştü Şahin, merdivenin üst basamak-
larındayken karşılaştığı zenginlik ve ihtişamla yerini yadırgar. Bu 
yüzden sıkıntılıdır. Mesaadet Hanım ise, hayatının istisnalarından 
biri olan gençlik sevdalanmasının etkisiyle, bu karşılaşma mekânında 
bir yoksulluk ve zenginlik değerlendirmesi yapmayı elden bırakır. 
Aşk bir anlığına da olsa sınıfsal yargılarını bulanıklaşmıştır. Ancak, 
merdiven basamakları yumuşak olmaz, onlar hep serttir. Daha son-
raları, evinin ve hayatının kontrolünü elinde tutarken, yukarıdan aşa-
ğıya doğru inen her basamak, Mesaadet Hanım için hep farklı duygu 
ve eyleyişlerin yeri olmuştur. Mesaadet Hanım yukarıdan aşağıya in-
dikçe daha buyurgandır. Yukarı basamaklarda eşini ve çocuklarını, 
malını, mülkünü idare etmek, elinde tutmak varsa, aşağılarda evin 
hizmetlilerini yönetmek vardır. Mesaadet Hanım’ın edindiği yaşam 
görgüsüne göre en alt basamak, evin hizmetlilerinin yönetildiği, dü-
zene sokulduğu yerdir. Ona göre “gerçek soylu bir hanımefendi ya-
kınmaz, buyurur” (Füruzan, 2007, s. 32). Mesaadet Hanım, bu insan 
sıralama ve yönetme işlerini, tıpkı bir zamanlar annesinden öğrendi-
ği gibi yapar. 

Yazar, Mesaadet Hanım’ın annesi Perran Hanım’ın önemli bul-
madığı, kendisiyle eş görmediği bir konuğa nasıl davrandığını anla-
tırken, yine bir merdiveni çağırır yaşlı kadının anılarına:
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Annem bağışlayıcı, soylu davranışlarıyla dinlerdi onu. Yolcu ederken 
uzun uzun iç çekerdi ardından. Çift merdivenin başında dururdu Per-
ran Hanımefendi. Daha ötelere vardırmazdı uğurlamasını. Her şeyi 
uygun, yolunca gerektiği gibi yapmasını da, yaptırmasını da bilirdi. 
Konağın çalışanları, biraz yüksek sesle merdivenlerde, sofalarda ko-
nuşacak olsalar, odaların birinden çıkıp bir baştan öte başa yürümesi 
yeterdi seslerin basılmasına, hemen tısss… (Füruzan, 2007, s. 13-14).

Merdiven evin yerleşik bir parçası olarak, evin iç işleyişini, sır-
larını depolar; sessiz bir izleyicidir; ancak Füruzan ona metin içinde 
bir dil vermiştir. Zira, Perran Hanımefendi’nin uğurladığı bu konuk, 
Mesaadet Hanım’ın gençlik aşkı Rüştü Şahin’in annesidir. Perran 
Hanımefendi, kızı ve Rüştü Şahin’in aşklarından haberdardır ama 
kızının yaşadıklarını görmezden gelmiş ve bu konu hakkında kızıyla 
hiç konuşmamıştır. Kızı Mesaadet’e, sevgilisinin ve ailesinin makam 
ve mevkice onların ailesine uygun düşmeyen kişiler olduğunu hiç 
söylememiştir. Ne var ki, konağın sırlarını emen ve yansıtan bir an-
latı öğesi olarak merdivenin, bir uğurlama sahnesinde sergilenen tu-
tumla anlatılması, Perran Hanım’ın bu aşk hakkında ne düşündüğü-
nü, Rüştü Şahin’i ve ailesini nasıl konumlandırdığını bildirir. Yazar, 
anne kız arasında konuşulmayanı, konuşulmaya uygun görülmeye-
ni, yine anılara çağrılı bir merdiven aracılığıyla konuşturmuştur. 

Merdivenin eşlik ettiği tüm bu hatırlamalar, yazarın merdiveni 
“yaşam yüklü bir hikâye öğesi” olarak kullandığını gösteriyor (Naci, 
2009, s. 72). Öte yandan, yaşlı kadının 1970’li yıllarda bir apartman 
dairesindeki odasında olması ve geçmişte içinden merdiven geçen 
çok katlı köşklerde yaşamış olması da kurgusal bir tesadüf değildir. 
Bu noktada kişisel hatıralar, duygular ve eşyalar tartışmasından çok 
uzaklaşmadan bir parantez içinde, hikâyedeki merdiven mecazları-
nın arka planından Türkiye’de zenginliğin mekânsal organizasyonu-
nun değişimine ilişkin bir tarihçenin de aktığı notu düşülebilir. Bu 
değişiklik, önce mahallelerde yoksullarla iç içe yaşayan zenginlerin 
geç dönem Osmanlı tarihinde mahalleden ayrışarak köşklere kapan-
masına, Cumhuriyet’in erken döneminde köşklerin varlığını sürdür-
mesine, sonra da, 1920’lerden itibaren modernleşme çabalarının bir 
parçası olarak konutların apartmanlaşmasına ve bu apartmanlaşma 
sürecine zenginlerin de dahil olarak, geniş ailelerini çözerek çekirdek 
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aileleriyle lüks semtlerin gösterişli apartmanlarına yerleşmelerine 
değin uzanır (Bora ve Erdoğan, 2005; İnce Güney, 2009). Füruzan, 
bu mekânsal dönüşümlerin izlerini, Mesaadet Hanım’ın annesinin 
İstanbul’da yaşadığı köşkte, yaşlı kadının çocukluğunun geçtiği İz-
mir’deki köşkte, sonra da 1970’li yıllardaki yaşlılığını sürdüğü Maç-
ka’daki apartman dairesinde takip etmiştir. Böylece, hikâyenin için-
den geçen merdivenler, bir taraftan yaşlı kadının kişisel hatıralarını 
yüklenirken, öte yandan zenginliğin yaşandığı mekânların tarihsel 
dönüşümüne ilişkin toplumsal deneyimleri de yansıtırlar. 

Ayna Yüzeyinde Derin Karşılaşmalar
Kendine bakış

başkalarının bakışının onaylanmasıdır.

(Melchior-Bonnet, 2007, s. 135)

Füruzan, hatırlamak yoluyla zamanda ve mekânda yolculukla-
ra çıkardığı yaşlı kadını, ayna gibi bir eşyayı kullanarak hikâyenin 
şimdiki zamanına çeker. Mesaadet Hanım’ın üzerinde ölümsüzlüğü-
nü prova ettiği, yaşlanmaya direndiği odanın eşyaları içinde çokça 
ayna vardır. Odadaki aile yadigârı eşya yaşlı kadına geçmişi anım-
satır ve geleceği hayal ettirir. Ancak, ayna başka türlü bir eşyadır. 
Bir eşya olarak ayna, yüzeyi bakımından derindir. Böyle olmasına 
rağmen gömülmeyi değil yansıtmayı getirir. Ona bakan, baktığı 
anda, kaçınılmaz olarak, kendini ve arka planı o anda görüverir. 
Füruzan, hikâye içinde, odanın aynalarını birer karşılaşma mekânı 
olarak kurmuştur. Bu karşılaşmalar merdivenlerdekilerden farklıdır. 
Merdivenlerin hiyerarşik karşılaşmalarında en az iki kişi birbiriyle 
karşılaşıyor ve birisi diğerine yukardan bakıyordu. Ayna karşılaşma-
larında ise aynaya bakan kişi kendisiyle karşılaşır. 

Hikâyede aynayla yüz yüze gelme anlarından birisi bir sınıf 
karşılaşmasıdır. Füruzan, tüm hikâyeyi yaşlı kadının dünyayı görme 
açısına göre kurarken ve hikâyenin ritmini de bu kadının iç sesin-
de, düşünce akışında takip ederken, hikâyenin ortasında, aynanın 
yansıtıcılığını kullanarak, bir yan karakterin de sesini ve duygularını 
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hikâyeye çeker. Bu yan karakter Mesaadet Hanım’ın oda hizmetçisi-
dir ve aynada bir anda kendisiyle karşılaşmıştır:

Giyim dolabının aynasına başını döndürüp baktı. Ürktü. Rastgele 
bir baş çevirmesiydi. Beklemediği şeydi kendini görmek. İrkiltti gö-
rüntüsü onu. Odadaki uyumlu, yumuşak renklere; durağan, yerleşik 
varsıl eşya kümelerine aykırı düşen yansıması aynalara yapıştırılmış 
yanlış bir resim gibiydi. Döşemenin üstünde her adımını korku, suçlu-
luk içinde atarak, büyük koltuğun yanındaki yuvarlak masaya tepsiyi 
bıraktı. Halıların ipek yumuşaklığı, yürümesindeki güvenliği yitirtti 
ona. …bu evde, bu sekiz odalı apartmanın içinde kayma, düşme kor-
kusunu üç yıldır yenememişti. Üç yıldır çarpıp devireceğini sanısıyla 
alışık olmadığı şeylerin arasında geziniyordu (Füruzan, 2007, s. 53).

Düşündüklerimiz ya da inandıklarımız bizim nesneleri görüşü-
müzü etkiler ve bu durumda bakış ideolojiktir (Berger, 2008, s. 8). 
Yaşlı kadının eşyalarını görme biçimiyle, hizmetçininki birbirinden 
farklıdır. Aynı eşyalara bakarken hissettikleri farklı duyguların se-
bebi bakışlarındadır. Çünkü eşyalara bakışlarını belirleyen aşinalık 
dereceleri, sosyo-kültürel birikimleri ve sınıf deneyimleri farklıdır. 
Bu hikâyede, eşyaya bakıştaki farkı derinleştiren mesele eşyaya gö-
mülü deneyimin, eşyayla kurulan ilişkinin hem kişisel hem sınıfsal 
vurgusunun kuvvetli oluşudur. Mesaadet Hanım’ın odasının eşyaları 
sessiz, durgun ve duygusuz değildir. Hikâyede toplumsal, sınıfsal, 
kültürel farkların üzerine kazındığı bir topografya oluştururlar. Eş-
yalar bir yandan sahibinin hayatını konuşurlar, öte yandan bu haya-
tın içinde deneyimlendiği sınıfı konuşurlar. Eşya, yaşlı kadının ken-
di sınıfından, kendi alışkanlıklarından olmayanlarla arasına ördüğü 
mesafenin yol taşlarıdır. Böyle olunca, yaşlı kadın için birer tutku 
nesnesine, ayraca dönüşmüş bu eşyalar, hizmetçi için birer korku 
nesnesidir. Hizmetçi kadının korkusu rüyalarında bile devam eder: 
“Düşlerine giren, dolaplar dolusu süslerle bezeli camdan, gümüşten 
kristalden yapılma kapların üstüne basıyor, kırıyor, eğriltiyordu. Ete-
ğine, hırkasına takılıp duran eşyalar yerlere düşüp parçalanıyorlar-
dı. Düşlerinin bunlarla dolu tükenmez baskısını gündüzleri de hiç 
unutmuyordu” (Füruzan, 2007, s. 53).

Hem gündelik deviniminde süren hem de bilinçaltına çörekle-
nen bu korkuyla, hizmetçi kadın alışık olmadığı bunca eşya içinde 
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dolaşırken yerini yadırgar. Ayna ile karşılaştığında ise daha fazlası 
olur. Bu defa kadın kendini de yadırgar. Bir türlü alışamadığı, usulü, 
eşyası farklı bu odada, aynada kendine yakalanmak kadını korkutur. 
Ayna korkunun yönünü değiştirmiş ve kadın için eşyalardan çıkıp 
kendi bedenine ve hareketlerine yönelmiştir. Necmi Erdoğan (2007) 
Türkiye’de yoksulluk meselesini sosyolojik açıdan tartışırken, yok-
sullar ve zenginler arasındaki ilişkilenmenin göz merkezli olduğunu 
söylüyordu (s. 54). Bu göz merkezli ilişki asimetrik bakışları içerir. 
Aşağılama ya da yüksek görmenin ardında, birbirine bakan yoksul 
ya da zengin gözler vardır. Yoksulun bedeni yukarıdan bakan zengin 
gözde aşağılayıcı bakışın nesnesine dönüşür. Hikâyeye geri döner-
sek, odadaki yaşlı kadının aşağılayıcı davranışlarından, sözlerinden, 
tutumlarından ve özellikle bakışlarından kaçmaya çalışan hizmetçi 
kendini görünmez kılmak ister. Eşya kalabalığına karışıp, kadının 
bakışından kurtulmak ister. Ama bir türlü eşyaya karışamaz; tam da 
aynada kendini gördüğünde kaçamayacağını anlar. Aynadan gördü-
ğü kendisi, odanın içinde yanlış bir resimdir; zengin eşya yığınının 
saldırganlığında, savunmasız bir yoksuldur. Bu ayna sahnesi şu söz-
lerle kapanır:

Ellerini önüne kavuşturdu. Karyolaya baktı. Yaşlı kadının gözlerinin 
açık olduğunu gördü. Kendisine çevrik gözler, o bildik aşağılayan ba-
kışla bakıyordu. Deminden beri yaptıklarını, aynada kendinden ürk-
mesini, tepsiyi koymasını, acemi adımlarını izlediğini belirten kesin 
bir bakıştı bu. Yüzüne vurmasını engelleyemediği sıkıntıyı, bıkkınlığı 
da görmüş müydü acaba? Başını öne eğdi (Füruzan, 2007, s. 53).

Füruzan’ın oda içindeki aynaları bir karşılaşma yüzeyi olarak 
kurduğunu söylemiştim. Yazar Mesaadet Hanm’ın yaşlılığını da ayna 
yüzeyinden yansıtarak anlatır. Mesaadet Hanım için ayna eğlenceli 
oyunbaz bir eşyadır. Yaşlı kadın ilk gençlik aşkı Rüştü Şahin’in ayna-
dan çıkıp odasına geldiğini hayal eder. Aynadan çocukluk günlerinin, 
İzmir’deki köşkün çıkıp geldiğini düşler. Aynanın ışık yansımalarıyla 
göz oyunları oynar. Fakat yaşlı kadın bu gerçeküstü karşılaşmalarla 
bir oyuncak gibi oynadığı aynada kendini gerçekten görünce şaşırır. 
Kendinden başka biriymiş gibi söz ederek “aynadaki görüntüsüne ilk 
kez şaşarak baktığım Mesaadet’e yıllardır alışmıştım, görmüyordum 
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ihtiyarlamasındaki acıklılığı” der (Füruzan, 2007,s. 17). Gözlerinin, 
boynunun, çenesinin, başının, omzunun gençlik görüntülerini unu-
talı yıllar olduğunu fark eder. Kendini yine aynada izlediği başka bir 
sahnede ise yüzüyle karşılaşmak için aynaya iyice yaklaşır: 

Sabahlığının cebinden bir sürmedanlık çıkardı… Yılların getirdiği bir 
ustalıkla ince süreceği çekti gözkapaklarının birleşen çizgisinden… 
Kendine sevgiyle baktı. Turuncularla yeşillerle yalancı bir ebemku-
şağı çizen kesme aynadaki görüntüsüne tutkunlukla yaklaşıyordu. 
Aynayla yüzü arasında burun açıklığı kalana dek yaklaştı, gülümsedi. 
Boynundaki incileri boyun katlarının arasından çıkardı, ağırlıklarını 
tutup elinde tarttı… Yaşlılığını güzelleştirip yüreğine çarpıntılar salan 
ışık oyunlarının dolaştığı aynaların üstünde ellerini gezdirdi. Eşyalara 
sırayla tutunarak odayı dolaştı. Serinledi elleri (Füruzan, 2007, s. 62). 

Mesaadet Hanım, süslenmek için eğildiği bu aynada kendi yaş-
lılığıyla karşılaşır. Başlangıçta, kadının halinden memnun olduğu 
bir karşılaşmadır bu. Ama kadının yaşlılığını boynundaki incilerin 
ağırlığına, cebindeki sürmedanlığa, ışık oyunlarına ve eşyalara do-
kunmaya doğru genişletmesinden anlarız ki ilk bakıştaki memnuni-
yeti giderek dağılmaktadır. Odada tartıştığım ölüm bahsinde olduğu 
gibi, yaşlı kadın tekrar geçmişinin ve gençliğinin gömüldüğü eşyaya 
dokunur. Hikâye boyunca, yazar, yaşlı kadının hafızasına gençliğin-
de ne kadar da güzel olduğunu çağırmıştır. Kendi gözleriyle, o anda 
görüverdiği yaşlılığından yine eşyanın geçmiş çağrışımlarına sığına-
rak kurtulmak ister ama beceremez. Bu sahne şöyle kapanır: 

Saatin dibinde duran saten eldivenlerden birini aldı. O otuz beş yaşın-
dayken, dudakları dolgun, çekiciyken, dirsekleri ipekler gibiyken, bu 
eldiveni de yavruağzı rengindeydi… Eldivenlerin birini, bakmadan, 
alışkın, ellerine geçirmeye kalktı. Parmak uçlarında dertop oldu kaldı 
eldiven. Bıkkın bıraktı kucağına. Okşar gibi gezdirmeye başladı par-
maklarını dizlerinde. Odanın kimsesizliğini dönüp bir kez daha göz-
den geçirdi. Of Mesaadet, of dedi. Sustu (Füruzan, 2007, s. 63).

Melchior-Bonnet (2007), aynanın gözü eğittiğini ve uygarlık 
derslerine aracılık ettiğini söylüyor ve şöyle devam ediyordu: “Ayna-
ya bakmak sadece bir süslenme zevki, görünüm ve sosyal hiyerarşi 
işaretlerine dikkat etmek değildir; aynı zamanda bilinmeyen imajlar 
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(sırt, profil) veren bedenin yeni coğrafyasıdır, utanç ve bilinç duygu-
larını da körükler” (s. 15-16). Hikâyenin ilk ayna karşılaşmasında-
ki beden coğrafyası yoksulluktu; bu defa yaşlılıktır. İkisi de bedene 
kazınan durumlardır. Ne yoksulluk ne de yaşlılık izleri akşamdan 
sabaha süren kısa bir zamanda bedene yerleşmez. Yaşlanmak yıl-
lar alır, bedende yavaş yavaş silinmez iz bırakır. Yoksulluk da yıllar 
içinde bedenlenir, duruşa, bakışa, bedenin devinimlerine yerleşir. 
Hikâyede de ne hizmetçi bir anda yoksulluğun izlerini edinmiş, ne 
de Mesaadet Hanım bir anda yaşlanıvermiştir. Ancak, ayna aniden 
karşılaştırır. Yazar, yoksulluk ve yaşlılığın izlerini aynadan yansıta-
rak, yılların tortularını metin içinde şimdiki zamana ait birer an ola-
rak işlemiştir. 

Şapkanın Büyük ve Küçük Tarih İşaretleri
Zamanı ilerleme şöyle dursun, bir doğrultu olarak bile algılamıyor.

Ne bir ok ne de bir ırmak, onun için zaman bir ev.
İçinde yaşadığı ev.

(Ursula LeGuin, 2002, s. 181)

Hikâye, aynalar aracılığıyla şimdiki zaman kipine çekilirken, 
Mesaadet Hanım’ın ve hizmetçinin aynayla karşılaşma anları dışın-
da odanın o anda yaşanmakta olan zamanına uğramaz. Başka bir 
zaman kurgusuyla işler ve yaşlı kadının geçmişten bulup çıkardığı 
anılarla, eşyalarla sürüklenir. Bu sürüklenmelerin hikâyeye sıklıkla 
taşıdığı bir diğer eşya şapkadır. Şapkalar, tıpkı merdivenler gibi dü-
zensiz hatırlanan anılar içinde birden görünürler. Şapka, yine merdi-
venlere benzer biçimde, hem Mesaadet Hanım’ın kişisel tarihi, hem 
de Türkiye’nin modernleşme tarihiyle yüklü bir eşya olarak işlen-
miştir. 

Füruzan hikâyenin hemen başlangıcında Mesaadet Hanım’ın 
nasıl bir aileden geldiğini anlatır. Yaşlı kadının “İzmir’de doğmu-
şum padişahlık zamanın soylusuyuz bizler”(Füruzan, 2007, s. 7). 
cümlesiyle açılan aile anlatısı, Mesaadet Hanım’ın bir gençlik şap-
kasının tarif edildiği satırlarla devam eder: “Seçkin hanımefendiler 
İstanbul’da Marsel’den, Çiçek Pazarı’ndaki Madam Nina’dan getiri-
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yorlardı şapkalarını. Bana kloş biçilmiş, brik rengi bir fötrü uygun 
bulmuştu annem. Henüz genç kızdım ve Sermet Vasıf Bey’le söz kes-
mişlerdi o gün, yüreğim kan ağlayarak” (Füruzan, 2007, s. 7).

Veblen (2008), toplumsal birimin hane olduğu modern toplum-
da “kadının giysisi, kadının ait olduğu hanenin servetini ortaya ko-
yar” demişti (s. 152). Burada da benzer bir durum var. Hikâye içinde 
şapkanın ilk anıldığı bu satırlarda da, Mesaaddet Hanım’ın şapkası 
üzerinden ailesinin kim olduğu anlatılmaktadır. Ev dışında kullanı-
lan bu giyim eşyası aracılığıyla, kadın kamusal alanda aile biriminin 
bir uzantısıdır. Bu durum hikâyenin satır aralarında gezen bir ima 
değildir; yaşlı kadın açıkça söyler: “… giyim çok önemlidir insan-
larda. Ailesini, üstelik gördüğü tahsili terbiyeyi belli eder. Vazgeçile-
mez bir özen, dikkat ister” (Füruzan, 2007, s. 9). Mesaadet Hanım’ın 
gençlik şapkası, ailenin zenginliğinin, soyluluğunun, seçkinliğinin 
ve o dönemin modasının, giysi tercihlerinin, gösteriş usullerinin bir-
biriyle kesiştiği bir yumağın ortasında durur. Ancak yaşlı Mesaadet, 
gençlik şapkasını taktığı o güne yine kendine özel bir işaret koyar, şu 
cümleyle: “Henüz genç kızdım ve Sermet Vasıf Bey’le söz kesmişler-
di o gün, yüreğim kan ağlayarak” (Füruzan, 2007, s. 7). Böylece tıp-
kı hikâyenin diğer eşyaları gibi şapka yaşlı kadının biyografisi içine 
yerleşir, kişiselleşir. Ve hatırlandıkça üzüntü, mutsuzluk, memnuni-
yetsizlik gibi duyguları çağrıştıran bir nesneye dönüşüverir. 

Hemen ardından, yaşlı kadın babasının şapkalarını anımsar: 
“Borsalino şapkalar almıştı annem ona da, şapka devrimi olunca. 
Ama bunları çoğunlukla elinde tutar, giymezdi. Portmantoda ası-
lı bıraktıklarına elimi değdirdiğimde canlı sıcak bir hayvanı ok-
şuyor duygusuna kapılırdım. Gizli gizli dokunurdum şapkalarına 
babamın” (Füruzan, 2007, s. 9). Füruzan babanın şapkasıyla aile 
hikâyesini anlatmaya devam eder. Yazar, aileye ilişkin bir tarihçe 
oluştururken şapkaları yazmayı seçerek, sembolik açıdan oldukça 
verimli bir eşyaya el atmıştır. 

Diana Cray (2003), giyimde sınıf, kimlik ve toplumsal cinsiyet 
meselelerini tartışırken “geçmiş yüzyıllarda kamusal alanda kimliği 
ifade eden başlıca araç giyim olmuştur” diyordu (s. 11). Ve şöyle de-
vam ediyordu: “Yaygın olarak kullanılan bazı giyim eşyaları, örneğin 
şapkalar, edinilmiş ya da arzu edilen toplumsal statüyü bir anda göz-
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ler önüne sermeleri açısından özellikle önemliydi” (s. 12). Bu durum 
elbette Türkiye için de geçerlidir. Özellikle bir şapkanın, Türkiye ta-
rihine ilişkin söyleyebileceği çok şey vardır. Zira şapka Cumhuriyet 
ilanının getirdiği politik dönüşümün, kamusal hayat görüntülerini 
düzenlemede kullandığı sembol eşyalardan en bilinenidir. 

Füruzan’ın hikâyesinde, Mesaadet Hanım’ın babası Cumhuri-
yet’in kurulmasıyla birlikte körüklü pantolonunu ve çizmelerini bir 
kenara atmış, soylu atının sırtından inmiş, toprak ağası olmayı bıra-
kıp ticarete atılmıştır. “Yeni bir devletin yeni adetlere, yeni mallara 
ihtiyacı” olduğunu düşünen baba, İzmir ve İstanbul’da iki dükkân 
açmış ve Avrupa ile ticarete başlamıştır (Füruzan, 2007, s. 7). Ba-
banın başarmayı arzu ettiği yeni ticaret hayatını, yerleşmek istediği 
toplumsal statüyü, olmak istediği yeni insan tipini, görünmek istedi-
ği yeni kılığı göstermek için şapka bir sembol tayin edilmiştir. Şapka 
arzulananların gösterilmesinde bir aracıdır. Baba, dönemin siyasi, 
toplumsal, iktisadi dönüşümlerin getirdiği yeni kimlik inşalarının 
görünür sembolünü, şapkayı, bir türlü başına takmayıp elinde gez-
dirir: “Bilmem işte babam şapkasını elinde taşır, kafasına koymazdı. 
Badem bıyıklı biraz da taşra tavırlıydı” ( Füruzan, 2007 s. 10). Füru-
zan, babanın şapkayla ilişkisini böylece yazarak Türkiye edebiyatına 
1950’lere değin egemen olan batılılaşma temasıyla kısacık bakış-
mıştır. Yazar, bu kısa bakışmanın ardından, hızlıca kendi temasına 
döner. Mesaadet Hanım’ın babasına karşı beslediği hisleri adamın 
şapkalarına yükleyerek anlatır ve yine bir eşyayı kadının duygu dün-
yasının içine doğru sürükler. 

Hikâye içinde şapkalar, kadının kişisel tarihinin, aile tarihinin 
ve ülke tarihinin üzerine yansıdığı nesneler olarak kullanılmıştır de-
miştim. Yukarıda anlattığım üzere, Füruzan şapkaları iki defa sokak-
ta görünür halleriyle yazmıştır. Bu başlangıçtan sonra, yaşlı kadının 
şapkaları, hızla hayal ve hatırlama kutusuna, odaya, o delikli, geçir-
gen süzgece çekilir. Şapka, düz çizgide akan büyük bir tarihin yük-
sek sahnesinden, kadının kişisel belirteçleriyle dönen küçük zaman 
çemberinin içine düşer. Kadının süzgeç odasının içinde, şapkanın 
kamusal, toplumsal ekonomik imaları geri plana çekilir. Mesaadet 
Hanım’ın şapkaları, başka herhangi birinin şapkasıyla ortaklaşama-
yacak kişisel bir tarihe kavuşur. Örneğin, hikâye içinde yaşlı kadının 
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günlerini nasıl geçirdiğini okurken, salı günlerinin şapkalara ayrıl-
dığını görürüz:

Pazartesi gider defterlerimi; salı şapkalarımı; çarşamba gardıroptaki 
iskarpinlerin, tuvaletlerin, kilitli mücevherlerimin sayılarını, kostüm-
lerimin bakımını, perşembe odanın, kristallerin, halıların temizliğini 
tozlarının alınmasını; tüylü süpürge ya da yerine göre ipekliyle; cuma 
yatak takımlarının, yastık yüzlerinin, sabahlıklarımın ütülenmesini, 
cumartesi doktorun gelip sağlığım için gerekli iğneleri, konuşmaları 
yapmasını …. denetliyorum. Pazarlar Yalnızca Rüştü Şahin’indir (Fü-
ruzan, 2007, s. 85).

Füruzan, kadının kapalı ama geçirgen çemberine, yani odası-
na özgü bir zamansallık yaratmıştır. Bunu yaparken şapkalara da bir 
rol yazmıştır. Saati belli toplantılardan, randevulardan, sabah okula 
gönderilen çocuklardan, akşam eve dönen eşten, çaya gelen dosttan, 
gece davette arkadaşlarla buluşmalardan yıllar olarak uzakta, kimi 
zaman şimdide, kimi zaman geçmişte ve tamamen kendi odasında 
yaşayan bir yaşlı kadın için zamanı başka hareketliliklere bölmüştür. 

Şapka, kadının günlerinin akış yüzeyinde bir işaretçi olmasının 
yanında, hatırlattığı bir anıyla yaşlı kadını geçmişin derinine doğru 
da götürür. Bu anıda yazar, bir sokak giysisi olan şapkanın işlevi-
ni bozarak, ona yine tamamen kadının öznel yaşantısıyla ilgili bir 
hikâye yazmıştır:

Ortalıktan çekilme yılımın bir salı günüydü. İndirttiğim şapka kutu-
larımın birinde, şapkalarımdan tülden yapılma inci çiçekleriyle işlen-
miş olanını elime geçirmiş bakıyordum. Dik duruşunu sağlamak için 
şapkanın altından şişkinlik verecek gibi yerleştirilen ipek kâğıtların 
arasından sararmış, adi türden bir kâğıt topağı düşmüştü (Füruzan, 
2007, s. 73).

Hikâyeye göre bu kâğıt 1920’lerin ilk yıllarından kalmadır. Bu 
yıllarda İzmir’de savaş vardır ve genç Mesaadet’in yoksul sevgilisi 
Rüştü Şahin bu savaşa katılmıştır. Savaşta giden yoksul adamın ken-
disi geri dönmemiş, ölüm belgesi gelmiştir. Genç Mesaadet ailesinin 
karşı çıktığı bu aşkın, üzüntüsünü tek başına yaşamış, sevgilisinin 
ölüm belgesini de annesi görmesin diye bir yerlere saklayıvermiş-
tir: “Ben de alıp … yüreğimin üstüne bastırarak ... Derin bir yerlere 
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saklamıştım. Ama nereye?” (Füruzan, 2007, s. 77). Kâğıt yılar yıllar 
sonra bir şapkanın içinden çıkar ve kadın yaşlılığında içini acıtan ha-
tırada uzun süre duraklar. Kâğıdı bulduktan sonra pazar günlerinin 
tamamını bu hatırayı, eski sevgilisini düşünmeye ayırır. 

Bu olayla şapka, eski, acıtıcı bir anının gizlendiği “derin bir yer-
lere” dönüşmüştür. Fiziki olarak bir baş boyu olan şapka içi, hikâyede 
artık ilk gençlik yıllarına kadar geri kazılan bir derin kuyudur. Ka-
dın bu kuyudan bir şeyleri çıkarıp şimdiki zamana taşır. Zamanı bir 
sosyal ilişkiler çerçevesine oturtan Barbara Adam (2008), zaman 
algımızın çok boyutlu ve karmaşık bir mesele olduğunu söyler (s. 
7). Bir kişinin zamanını anlamak için geçmiş, bugün, gelecek olarak 
seyreden düz bir çizgide ilerlemek yetmez. Bu çok boyutlu zamanda, 
kişinin doğumdan ölüme uzanan, bir ömür süren biyografik zamanı, 
akrabalarıyla, geçmiş nesilleriyle bağlarının kurulduğu kuşak zama-
nı, kendisinin ve ailesinin daha geniş bir çerçeveye oturduğu, dışsal 
olayların, çevrenin ve politikanın belirleyiciliğindeki tarihsel zamanı 
hep ilişki içindedir (Adam, 2008, s. 7).

Hikâyedeki yaşlı kadın odaya kapanarak, ev dışı dünyanın, so-
kağın zamanından kopmuştur. Yaşlı kadın oğlu, gelini ve torunlarıy-
la aynı evdedir, fakat onlarla nedeyse temas etmeden yaşamaktadır. 
Bu temassızlık, kadını evin zamanından da koparır. Kadın, odaya 
özgü, kendi hükmettiği başka bir zamandadır. Yaşlı kadının eşya-
larını, kendi bedenini denetlemeye çalışırken kurduğu şey kendine 
özgü bir zaman çarkıdır. Kadının işlettiği zaman çarkında, mücev-
herlerin, kostümlerin, tuvaletlerin, ayakkabıların, yastık yüzlerinin 
bakımıyla pazartesiler, çarşambalar, cumalar geçer. Şapka, kadının 
odada kurduğu döngüsel bir iç zamanda salı günleri işaretçisidir: 
“Salıları şapka kutularımı indirtir, çiçeklerinin ezilmeyeceği, kalıpla-
rının bozulmayacağı, tüllerinin katlanmayacağı duruşlarda yeniden 
yerleştiririm”(Füruzan, 2007, s. 73)

Yaşlı kadının düz bir çizgide ilerleyerek akan zamanda ulaşaca-
ğı pek bir yer kalmamıştır. Yaşlanmış ve bir odaya kapanmıştır. Yarın 
olasılığı azdır, gelecek geçmişten kısadır ama kadın için geçmiş bir 
ömürdür sürmektedir. Kadın belki de bu yüzden, bir cetvel üzerinde 
kayan zamanın dün, bugün, yarın ritmini bozarak, kimi zaman şim-
dide oyalanan, kimi zaman geçmişte duran bir çemberi çevirir. Hiç 
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sokağa çıkmayan bir yaşlı kadının, belki bir daha hiç takmayacağı 
bu şapkalara gösterdiği özen, geçmişin şapka kutularından çıkarılıp 
hatırlanması, okşanması, yeni bir düzene sokulması gibidir. Şimdiki 
zaman, geçmişin hatırlanmasıyla geçmektedir. Bu şimdiki zamanın 
içinde kadının anne babası da vardır; oğlu gelini torunu da; ölmüş 
eski eşi de sevgilisi de. Kendi ölümünden sonraya dair kuruntuları 
da vardır; takvimlerin gösterdiği salılar pazarlar da. Bu şimdiki za-
manın içinden ülkenin politik tarihi de geçer; kadının kişisel yaşan-
tısı da; aşk hayatı da. Kadının hatırladığı, dokunduğu, özen gösterdi-
ği şapkalar tüm bu zamanların, anların, takvimlerim içinde dolaşır.

Son Olarak: Eşya Düşleri
Gaston Bachelard (1996), “insan bazen nesneleri incelediğini 

sanırken yalnızca bir tür düş kurmaya açılır” der (s. 28). Bu yazı da, 
yaşlı, yalnızlık çeken, canı sıkılan, odasında bir başına oturup eş ya sıyla 
geçmişine, duygularına dalıp çıkan bir kadın hikâye kahramanını iz-
lemeye çalıştım. Yazı boyunca, Füruzan’ın Gül Mevsimidir hikâyesinin 
içinden odanın eşyalarını, aynaları, merdivenleri ve şapkaları seçerek 
çeşitli meseleleri tartıştım. Başka bir okuyucu, hikâyeden farklı eşya-
ları çekip farklı düşlere dalabilir, değişik izlerin peşine düşebilirdi el-
bette. 

Füruzan’ın hikâyesinde ya da başka bir metinde eşya düşleri-
ne dalarken, Baudrillard’ın nesneler sistemi üzerine vardığı sonucu 
hatırlamakta fayda var. Şöyle ki, Baudrillard (2014) nesnelerle ara-
mızdaki ilişkinin pasif bir sahip olmadan ibaret olmadığını söylüyor. 
Ona göre, nesneleri, şeyleri, eşyaları edinirken, onları kullanırken 
tüm kültürel sistemimizin üstüne oturduğu aktif bir ilişki kurma 
biçimine dahil oluruz ve sistemli bir etkinlikler dünyasının parça-
sı haline geliriz (s. 240). Füruzan’ın kahramanı Mesaadet Hanım da 
hikâyede kapalı bir odada ömrünün son günlerini sürerken, eşyaları 
aracılığıyla dar odanın dışındaki geniş dünyanın bir parçası oluyor. 
Bu hikâye kahramanı, eşyaya bakarken geçmişi hatırlıyor, dokunur-
ken üzülüyor, gururlanıyor, eşyadan kendini izliyor, eşyasıyla kim 
olduğunu duyuruyor. Yaşlı kadın, mekânda, zamanda, duyguların-
da, metin içinde eşyasıyla hareketlilik kazanıyor. Hikâye bu yönüyle, 
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edebiyat metninde karakterin kurulmasında, duygularının anlatı-
mında, hareket etmesinde, sadece yüzden, mimikten, bedensel de-
neyimden söz etmenin ya da adlı adınca duygunun söylenmesinin 
dışında yollar olduğunu da gösteriyor. 

Diğer taraftan, yazar eşyalara yüklediği rollerle kadını odanın 
dışına taşırken, nesneleri karaktere özgü bir anlam sisteminin içine 
yerleştiriyor. Böylece eşyalar bir yandan hikâye kahramanının bi-
yografisinin kurulmasına yardım ediyor, öte yandan da metin içinde 
kendi başlarına roller oynamaya başlıyorlar. Eşyaların bizzat kendi-
lerinde olmayan işlevler, anlamlar, yaşlı kadın onlarla ilişki kurdukça 
ortaya çıkıyor. Eşyalar, zaman yüzeyinde bir ayraç, kamusal alanda 
bir gösterge, anının gömüldüğü bir hatırlatıcı, arzunun kendisinde 
kristalleştiği bir nesne, bir yaşlılık oyuncağı, bir duygunun çağrıcısı, 
bir sınıf ilişkileri yüzeyi olarak kadının biyografisi içine yerleşiyor 
ve kahramanı şekillendiriyor, kahraman tarafından yeniden şekille-
niyorlar. 

Hikâye boyunca odanın eşyalarına böyle metaforik anlamlar 
yüklenmesi ve anlatının yolu çizilirken, kadın kahramanın duygu-
sal dünyasını derinleştirmede eşyaların yazar tarafından böyle usta-
lıkla kullanılması, oda başlığını açarken andığım toplumsal cinsiyet 
ilişkileri ve oda meselesiyle ilgili önemli bir noktayı da dikkatimize 
taşıyor. Eşitsiz toplumsal cinsiyet ilişkilerinin kadın ve erkeklerin 
mekânları kullanımına yansıdığını ve sonuç olarak da kadınların 
kapalı mekânlarda daha çok zaman geçirdiğini belirtmiştim. Kapalı 
mekânlarda geçirilen daha fazla zaman, kadınları evlerin, odaların 
eşyalarıyla erkeklerden daha fazla yoldaş kılar. Feminist literatürde, 
kadınların kapalı alanlarda, özellikle evde daha çok zaman geçirme-
leri, yoğunlukla ev işleri, çocuk ve yaşlı bakımı, kadının ev içi emek 
süreçleri bağlamında tartışılmaktadır. Ancak, burada izini sürdü-
ğüm kadın yazarın, metninde oluşturduğu bir kadın karakteri, ka-
palı odasının eşyalarıyla böyle çok boyutlu duygusal ilişkiler içinde 
kurması, kadınların evin dört duvarıyla, eşyasıyla görebildiğimizin 
ötesinde bağlar, ilişkiler geliştirdiğini de gösteriyor. 

Hikâyenin sonuna geldiğimizde ise, yazarın eşyalarıyla dolu 
odasında kurduğu Mesaadet Hanım’ı, yine bu odada geri dönüşsüz 
bir uykuya daldırdığını okuruz. Yazar, ölümü de adlı adınca söyle-
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mez, ama okuyucu anlar: “Oh yatağım ne kadar yumuşak! Camlara 
karların vuruşu sertleşti. Neredeyse doluya dönecek kar taneleri. Yıl-
başına kadar İstanbul kefenlere bürünecek” Gül Mevsimidir, s. 86). 
Yazar son defa odaya, odanın eşyalarına bir görev biçiyor. Camdan 
dışarıyı, karları izleyen, odasının içindeki yatağının yumuşaklığında 
huzur arayan Mesaadet Hanım’ın yaşarken kapatıldığı odası, ömrü-
nün izlerinin üzerine kazındığı eşyaları bu son metaforla onun kabri 
olur. Ölüm, sanki genç Mesaadet’in bir zamanlar eski evlerinin tavan 
arasındayken aklından geçirdiği gibi, “… karanlığa doğru uzayıp gi-
den bir eşya yoğunluğu” gibi yaklaşır yaşlı Mesaadet Hanım’a (Füru-
zan, 2007, s. 40). 
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Öz
Orhan Pamuk’un, Masumiyet Müzesi başlıklı romanında yarattığı başkahraman 
Kemal aşkı uğruna Nişantaşı’nı terk eder. Bu hem mekânsal hem de zihinsel bir 
kopuştur. Çünkü Kemal aynı zamanda ait olduğu modernleşmeci sınıfı terk et-
mektedir. Kemal’in tercihi bir ihanet olarak da yorumlanabilir. Bu “ihanet” aynı 
zamanda yazar Orhan Pamuk’un kendi sınıfıyla ilişkisi açısından da anlamlıdır. 
Çünkü Orhan Pamuk da Nişantaşılıdır. Aslında bu “ihanet”in işaretleri yazarın 
İstanbul kitabında da mevcuttur. Bugün Masumiyet Müzesi’nin bulunduğu bina, 
yani Kemal’in seçtiği yer Çukurcuma’dadır. Çukurcuma ise başka bir roman-
cımız Peyami Safa’nın bir romanın adıyla Fatih ile Harbiye arasındadır. Yani 
Türkiye’nin kültürel bölünmüşlüğün simgesi olan iki İstanbul semti! Kemal’in 
Nişantaşı’nı terk edişi ve Çukurcuma’yı seçişi tarihsel/sosyolojik anlamıyla bir 
“kültürel ateşkes” arayışı olarak da okunabilir. Bu makalede özellikle Kemal’in 
yaptığı tercih, Türkiye’nin modernleşme projesiyle ilişki içinde değerlendirilme-
ye çalışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Orhan Pamuk, Masumiyet Müzesi, ihanet, modernleşme, 
sınıf.

* Bu metin daha önce 5-6 Mayıs 2012 tarihlerinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniver-
sitesi’nde gerçekleşen “Masumiyet Müzesi Sempozyumu”nda bildiri olarak sunulmuştur.
** Sakarya Üniversitesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Öğretim Üyesi. 
bfdellaloglu@gmail.com
Makale gönderim tarihi: 06/08/2016. Makale kabul tarihi: 29/08/2016.



101

Nişantaşı İle Fatih’in İmkânsız Ortalaması Çukurcuma

monograf 2017/7

Çukurcuma as The Impossible Midpoint 
Between Nişantaşı and Fatih

Abstract
Kemal, the main character of Orhan Pamuk’s novel Museum of Innocence, leaves 
Nişantaşı for the sake of his beloved. Nişantaşı is the district of the elites of the 
modernization project and his decision to leave it is a matter of geographical 
and intellectual parting. Kemal’s choice could also be read as social betrayal. 
This betrayal is also meaningful in terms of the author’s relations with his social 
origins because he is also from Nişantaşı. In fact, the symptoms of this betrayal 
are also present in one of his earlier works, İstanbul. Currently, the building of 
the Museum of Innocence is in Çukurcuma, the location which was chosen by 
Kemal in the novel. Çukurcuma is somewhere between Fatih (the district of 
conservatives) and Harbiye (or Nişantaşı, the district of modernization elites) as 
interpreted by another eminent novelist Peyami Safa. In this novel, Kemal’s de-
cision could be historically/sociologically understood as a search for a cultural 
ceasefire between social poles within the society.

Key Words: Orhan Pamuk, Museum of Innocence, betrayal, modernization, 
class.

Biz okurlar sevdiğimiz yazarları yüceltmeden sevemeyiz. Onla-
rın bizlerden daha fazla olduğunu düşünürüz hep. Bizde eksik olan-
ları onların fazlalarıyla gidermeye çalıştığımızdan belki de. Ama bir 
yazarın toplumuyla olan ilişkisi ne yazık biz okurların sandığından 
çok daha karmaşık ve acılıdır çoğu zaman. Büyük yazarlar genellikle 
kendini diğerlerinden fazla değil, tam tersine eksik hissedenlerden çı-
kar. Yaratıcılık, fazlalık değil, eksiklik duygusunun bir türevidir çoğu 
zaman. Büyük yazarlar, büyük mutsuzlar, büyük umutsuzlar, büyük 
yalnızlardır aynı zamanda. Orhan Pamuk’un İstanbul kitabı şu satırla 
biter: “’Ressam olmayacağım,’ dedim. ‘Yazar olacağım ben.’” (Pamuk, 
2003, s.45)  Bu cümle aynı zamanda ressamlığından mutlu olmayan 
bir gencin cümlesidir belki de. Olmak istediğimiz şeyler çoğu zaman, 
olmadıklarımız, olamadıklarımızla bağlantılıdır. Bugün söyledikleri-
miz, yazdıklarımız dün söyleyemediklerimizden, yapamadıklarımız-
dan beslenir.

Pamuk, Öteki Renkler kitabında şöyle der: “Yazmak yaşanmayan 
hayattan bir çeşit intikam almaktır. Yüce bir şey yapma, yaratma, or-
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taya koyma yanılsamasına kendimi inandırmışımdır. Bu yüce şey ile 
belki de kendimi kandırıyorumdur: hayata anıt bırakma tutkusu bir 
yanılsama olabilir. Bu yanılsama için çoğu zaman hayatın büyük bir 
kısmından vazgeçmişimdir.”(Pamuk,1999, s.48) Yaratıcı yetinme-
yendir. Kendiyle yetinmeyen. Dünyayla yetinmeyen. Yaratıcı kolay 
vazgeçendir. Kendinden. Dünyadan. Ötekilerden. Bu yetinmemeler, 
bu kolay vazgeçmeler, kaçışları, terk edişleri, ihanetleri kışkırtır.

Walter Benjamin Tek Yönlü Yol kitabının “Geri Dön! Her şey 
Affedildi!” başlıklı denemesinde şöyle der: “… hiçbir zaman telafi 
edemeyeceğimiz bir şey vardır: On beşimizdeyken evden kaçmamış 
olmak. Sonradan anlarız: Sokakta geçirilen kırk sekiz saat, tıpkı al-
kalik çözeltide olduğu gibi, mutluluğun kristalini yaratır.” (Walter, 
1993, s.52-53) Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi romanını ilk 
okuduğumda aklıma Benjamin’in bu satırları gelmişti. Yoksa Kemal, 
Orhan Pamuk on beşinde evinden kaçmadığı, kaçamadığı için mi 
vardı? Aslında İstanbul kitabı da bu fikrimi desteklemiyor değildi. 
Pamuk’un yazdığı bütün edebiyat on beş yaşında ailesini kırk sekiz 
saatliğine bile olsa terk edememiş bir çocuğun satırlarından oluşu-
yor olmasın sakın?

Anlamak için dünyayı iyi dinlemek gerekir. Bunun için de ses-
sizliğe ihtiyaç vardır. Sessizliğin önündeki en önemli engel ise ko-
nuşmaktır. Sürekli konuşmak. Mütemadiyen konuşmak. Dünyayla 
iletişim kurmamızın önündeki en önemli engel aslında kendi sesi-
miz olabilir. Sürekli konuştuğumuzda kulağımız diğer sesleri duy-
makta zorlanır. Sanki Pamuk bütün çocukluğu, gençliği boyunca 
susmuş, hiç konuşmamış ama dinlemiş, kulak vermiş. Çok konuşan 
değil, iyi dinleyebilen büyük yazar olabilir ancak. Masumiyet Müzesi 
belki de Pamuk’un bütün çocukluğu, gençliği boyunca söyleyeme-
diklerinin bir intikamıdır. Masumiyet Müzesi Orhan Pamuk’un belki 
de çok istediği halde on beş yaşındayken evden kaçamadığının bir 
kanıtı olamaz mı?

Öteki Renkler kitabından birkaç cümle daha: “Hayatta sıkıldığım 
şeyleri kitaplarımda çok iyi anlattığımı söylemişlerdir… İnsan ne ka-
dar sıkılırsa o kadar hayal kurar.” (Pamuk, 1999, s.15) Sanki Pamuk 
bütün çocukluğu ve gençliği boyunca Nişantaşı’nda çok sıkılmış ve 
onu hınzırca bir öfkeyle bir kenardan seyretmiştir. Temaşa etmiştir. 
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Aslında her bakış, her nazar teoriktir. Çünkü theoria, nazardan, bak-
maktan gelir. Pamuk’un bakışı derin bir bakıştır. Ancak bu bakışın 
toplumsal bir değişim süreciyle paralelliği ilgi çekicidir. Pamuk’un 
Nişantaşı’na olan mesafesiyle, Türkiye’de modernleşme projesinin 
zemin kaybı arasında bir paralellik vardır. Pamuk’un Nişantaşı’na 
zihinsel mesafesiyle, Nişantaşı’nın temsil ettiği değerlerin aşınması 
bir arada vuku bulur sanki. Bu anlamda Pamuk’un ürettiği edebiyatı 
takip etmek biz sosyologlara Türkiye’yi takip etmek imkânını da ve-
rir. Tıpkı Tanpınar örneğinde de olduğu gibi!

Türkiye bugün derin bir krizi yaşıyor. Modernleşme projesiyle, 
toplumsal modernlik süreci arasındaki gerilimi! Evet modernleşme 
projesi iktidarı yitiriyor. Modernlik Batı’da arkasında çok güçlü bir 
sosyolojiyle iktidara geldi. Murat Belge’nin deyimiyle “sosyolojiyle 
mücadele edilemez” ne de olsa. Sosyolojinin önünde durulamaz. Biz-
de ise bu anlamda modernlik yoktu. Modernleşme vardı. Modern-
leşmenin arkasında ise sosyolojiden ziyade siyaset!  Başka bir ifadey-
le devlet! Modernleşme projesi toplumdan çok devletin ihtiyaçları 
üzerine inşa edilmişti. Modernleşmenin burjuvazisi de toplumsal 
olmaktan çok siyasi bir burjuvaziydi. Ya da belki de tam anlamıyla 
bir sınıf bile değildi aslında. Ama kendini sınıf sanıyordu. Yaşasaydı 
ve görseydi Marx buna ne derdi acaba? Yanlış bilinç? Aslında mo-
dern olmayan ama “modern gibi” olmaya çalışan modernleşmeci 
bir “sınıf ”. Bu “sınıf ” Nişantaşı’nda, Bağdat Caddesi’nde ikamet eder. 
Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi’nde de sık sık dalgasını geçtiği 
“modern olma tutkusu”ydu belki de modern olmamızın önündeki 
en önemli engel. Orhan Pamuk, Öteki Renkler’de şöyle der: “Bizi 
modernlikten, modern olmaktan uzaklaştıran şey, alelacele, bir an 
evvel modern olma gayretimizdir. O gayretin pozitivist yanı bizi 
asıl modern yapacak o hakiki manevi dünyanın kurulamamasına, 
dışa dönük geleneksel hayatı sürdürmemize yol açmıştır. Bu ülkenin 
yaratıcısı asıl, toplumum bir an önce ıslah etme gayretinden ahlaki 
bir dürtüyle, kederle vazgeçtiği zaman modern olmuştur.” (Pamuk, 
1999, s.66) Sanırım son zamanlarda tam da Orhan Pamuk’un söyle-
meye çalıştığı noktadayız.

Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi kitabı 1970’leri anlatıyor 
olsa da ancak 2000’lerde yazılabilirdi diye düşünüyorum. Sanırım 
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70’lerde, 80’lerde Kemal Nişantaşı’ndan bu kadar kolay kopamazdı. 
Bu kopuş bugünlerde yaşadığımız hayatın içinden makul, inandırı-
cı, anlaşılabilir gözükebilir ancak. Masumiyet Müzesi aynı zamanda 
modernleşme burjuvazisinin çöküşünü de anlatmıyor mu? Kemal’in 
terk ettiği bir sınıfın! Pamuk bu sınıfı çok iyi anlatır. Bu sayede biz 
okurları Nişantaşı burjuvazisinin derinliklerini görebiliriz. 

Masumiyet Müzesi kitabında “modern” sıfatı genellikle alaycı ve 
küçümseyici bir biçimde kullanılır. Bu tavır bana Sessiz Ev’deki şu 
satırları hatırlatır: “Bağdat Caddesine çıktık. İğrençliğini gizlemedi-
ği, sahteciliğini açıkça ortaya koyduğu için bu caddeyi çok severim. 
Hayatın sürekli bir ikiyüzlülükten başka bir şey olmadığını söyle-
mek ister gibidir bu cadde: Sanki her şeyin üzerinde sahte olduğu 
açıkça yazar.” (Pamuk, 1988, s.144) Aynı yaklaşımın Masumiyet 
Müzesi’ndeki zirvesi nişan bölümündeki tasvirlerdir. Bu seçimler 
Pamuk’un sınıfıyla olan mesafesinin işareti olamaz mı? Burada artık 
bir hınçtan söz edilemez mi? Bu hınç Kemal’in mi, Pamuk’un mu?

Adorno’nun Benjamin’den söz ederken kullandığı bir ifade var-
dır: “Sınıfını başka bir sınıfa dâhil olmadan terk etmek”. Sınıfını terk 
etmek zihinsel bir şey olduğu kadar, mekânsal bir şeydir de. Hala ve 
hep aynı yerlerde yaşayarak, o sosyolojiyle aranıza mesafe koyamaz-
sınız. Kemal’in yaptığı tam da budur. Kemal sınıfını terk ederken, 
yaşadığı semti, arkadaşlarını, ailesini, lokantalarını, mağazalarını da 
terk eder. Orhan Pamuk’un terki ise sosyolojik değil, estetiktir. Pa-
muk sınıfını yazarak terk eder. Kemal sınıfını bizatihi terk etmiştir 
ama Pamuk Kemal’i yazarak yapar aynı şeyi. Pamuk sınıfını Masu
miyet Müzesi’yle terk eder. Roman olarak. Müze olarak.

Orhan Pamuk, İstanbul kitabında “Doğduğum günden itibaren, 
yaşadığım evleri, sokakları, mahalleleri hiç terk etmedim” (Pamuk, 
2003, s.14) diye yazmıştır. Çünkü Pamuk’un kopuşu zihinsel bir ko-
puştur. Kemal’in kopuşu ise hem zihinsel hem mekânsal! Masumiyet 
Müzesi’nden benim seçtiğim bölüm şöyledir: “Bazan bu sokaklarda 
kendimi bu kadar iyi hissetmemin nedeninin, Füsun’a yakınlık değil, 
başka bir şey olduğunu sezerdim. Bu kenar mahallelerde, arsalarda, 
parke taşı kaplı çamurlu sokaklarda, arabalar, çöp tenekeleri ve kal-
dırımlar arasında, sokak lambalarının ışığında, yarı patlak bir topla 
futbol oynayan çocuklarda hayatın özünü görebildiğimi hisseder-
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dim. Babamın büyüyen işleri, fabrikaları, zenginleşme ve bu zengin-
liğe uygun itibarlı ve “Avrupai” hayat yaşama zorunluluğu, sanki beni 
hayatın basit ve temel yanlarından uzaklaştırmıştı da, şimdi bu arka 
sokaklarda hayatımın kayıp merkezini arıyordum.”(Pamuk, 2008, 
s.236) Kemal’in terkinin, ihanetinin ne kadar ontolojik ve bir o ka-
dar da sosyolojik olduğunu bu satırlar çok iyi anlatır. Kemal’in derdi 
sadece Füsun değildir bence. Aşkı küçümsemek için söylemiyorum. 
Aşk en büyük iddiadır. Direniştir bazen. En güçlü silahtır. Masumi
yet Müzesi’nde Zaim Kemal’e şöyle der: “Kemalciğim, o insanlar seni 
dışlamadı, sen onları dışladın… İçine çekildin. Bizim âlemimizi ye-
terince ilginç, eğlenceli bulmadın. Kendine göre derin, manalı bir 
şey yaptın. Bu aşk senin iddian oldu. Bize kızma…”(Pamuk, 2008, 
s.464).

Şehirler, semtler, mekânlar toplumsaldır. Hatta sınıfsal! Efes’in 
M.S 2. yüzyıldaki nüfusu iki yüz bin kişidir. Ancak bugün Efes ola-
rak gezdiğimiz kent bu nüfusun ancak % 10-15’i kadarını barındırır. 
Yani kentte yaşama hakkını sadece yirmi, otuz bin kişilik bir kesim 
kullanabiliyordu. Elbette modern zamanlarda böylesine net bir top-
lumsal bölünmüşlük hayal bile edilemez. Ancak kentsel mekânın 
toplumsallığı, sınıfsallığı Tanpınar’ın deyimiyle “değişerek devam 
ediyor” bir yandan da. Bu çerçevede “Nişantaşı”nın ne anlama gel-
diğini bu salonda bulunanlara anlatmaya sanırım gerek yok. Tıpkı 
Bağdat Caddesi, Moda, Ümraniye, Dudullu dediğimde herkesin ne-
den bahsettiğimi çok iyi anlayacağı gibi!

Mekânların toplumsallığının bizim gibi, modernleşme top-
lumlarında daha belirgin olduğunu düşünüyorum. İstanbul’un 
mekânlarının sınıfsallığı bence Paris’in mekânlarının sınıfsallığın-
dan daha belirgindir. Bu belki de Batı modernliğinin bizden daha 
net bir biçimde geniş bir orta sınıfın üzerinde yükselmiş olmasından 
kaynaklanır. Modern kamusallık eninde sonunda bir burjuva ka-
musallığıdır ama aynı zamanda meydanlar, parklar, çarşılar herkese 
açıktır. Belki de bu yüzden Walter Benjamin Paris’in pasajlarına bak-
tığında “öznenin pazara çıkışı”nı görür.

Orhan Pamuk’un İstanbul’a bakışı özellikle Masumiyet Müze
si’nde örneğin Tanpınar’ın bakışından çok farklıdır artık. Pamuk da 
en az Tanpınar kadar bir İstanbul yazarıdır. İstanbulludur. Ancak 
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Pamuk’un bakışı daha sosyolojik, hatta daha sınıfsaldır. Belki de 
Pamuk sınıfından intikamını İstanbul üzerinden alır. Oysa Tanpı-
nar hiçbir zaman Pamuk kadar cesur olamamıştır. Tanpınar’ın bir 
Kemal’i yoktur örneğin! Belki Huzur’un Suat’ı akla gelebilir. Suat, Ke-
mal değildir. Suat Kemal kadar somut ve toplumsal değildir. Suat’ın 
derdi Nişantaşı’yla değildir, bütün dünyayladır. Tanpınar İstanbul’un 
hiçbir zerresini terk edemez çünkü. O İstanbul’a olduğu gibi âşıktır. 
Orhan Pamuk’un aşkının ise koşulları vardır.

Tanpınar Varlık Vergisi’nde de, 6-7 Eylül’de de susar. Tanpınar’ın 
hafızayı savunması hiçbir zaman yeterince politik olmamıştır, ola-
mamıştır. Orhan Pamuk ise Kürt meselesi hakkında da, Ermeni 
meselesi hakkında da konuşur. Aslında belki de Kürt meselesine 
de, Ermeni meselesine de bu adları vermek haksızlıktır. Asıl mesele 
Kürt olmak ya da Ermeni olmak olmamalıdır. Meselenin aslı Nişan-
taşı’ndadır. Perihan Mağden’in dediği gibi “Teşvikiye Camii’nden hiç 
şehit cenazesi kalkmamış” olmasındadır. Masumiyet Müzesi’nde el-
bette bunlardan söz edilmez belki ama, bunun niye böyle olduğu ki-
taba içkindir bence. Tanpınar’ın hafızayı savunusu “sükût süikastı”na 
neden olmuştur ama Orhan Pamuk’un payına düşen artık “Orhan 
Pamuk akıllı olsun”dur. Çünkü Pamuk hafızayı savunmakla kalma-
mış “tarih yazımı”na dokunmuştur. Bilindiği gibi “tarih yazımı” her 
ulus-devlet için önemli bir “politik mahrem”dir.

Hafızadan bağımsız algı yoktur. Bunu Bergson’dan beri bili-
yoruz. Bunu Bergson’u iyi bilen Tanpınar da biliyordu. Pamuk da 
çok iyi biliyor. Bu arada Masumiyet Müzesi’nde benim içimi bur-
kan tek şey Bergson’un adının pek geçmemesidir. Çünkü Nişantaşı 
“zaman” ise, Çukurcuma “süre”dir. Nişantaşı Kemal’in başına gelen 
şeydir. Çukurcuma ise istediği şey! Kemal, Füsun’un ailesinin evin-
de, bugünkü Masumiyet Müzesi’nde, kendiliği bulur. Ya da Orhan 
Pamuk’un ifadesiyle “hayatının kayıp merkezini”. Hafızasız toplu-
mun algısı da yüzeyseldir. Tanpınar ve Pamuk’un İstanbul’a bakış-
larındaki derinlik aslında algılarının güçlü bir hafızadan beslenme-
sinden kaynaklanır. İstanbul sadece bir mekân değildir. İstanbul aynı 
zamanda bir zamandır. İstanbul bir hafızadır. İstanbul bir metindir. 
Onu okuyabilmek, daha iyi okuyabilmek bizi daha nitelikli hayatlara 
kavuşturacaktır.
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Masumiyet Müzesi Çukurcuma’dadır. Fatih ile Harbiye’nin, par-
don Nişantaşı’nın arasında. Masumiyet ancak orada mümkündür 
belki de. Belki de Türkiye’nin modernliği orada filizlenecektir. Eğri 
oturup, doğru konuşalım, Türkiye’de artık siyasi, sosyal, kültürel bir 
“ateşkes”e ihtiyacımız yok mudur? En önemlisi de zihni bir ateşke-
se! Neriman ile Kemal’in barışmasının zamanı gelmedi mi? Peyami 
Safa’nın FatihHarbiye romanında Neriman şöyle haykırır: “Niçin 
mi? Çünkü, artık ben bir Fatih kızı olmak istemiyorum, anlıyor mu-
sun? Böyle yaşamaktan nefret ediyorum, eskilikten nefret ediyorum, 
yeniyi ve güzeli istiyorum, anlıyor musun? Eski ve yırtık ve pis ve 
iğrenç bir elbiseyi üstümden atar gibi bu hayattan ayrılmak, çıkmak 
istiyorum.”(Safa, 2005, s.83) Kemal’in biraz önce aktardığım Fatih 
ile ilgili sözlerini tekrarlamama gerek var mı? Aslında birbirlerine ne 
kadar da benziyorlar değil mi?

Eğer yanlış yerde durduğumuzu hissediyorsak ihanet masumi-
yet arayışının yegâne biçimi olarak bile gözükebilir insana. “Çevir-
men ihanet eder” diyen bir İtalyan atasözü vardır. Hepimiz ihanet 
ederiz. İhanet kaçınılmazdır. İşin aslı, kime, neye, nasıl ihanet et-
tiğimizdir. Belki de ancak bu şekilde kendimiz olabiliriz. Peki, bir 
mekâna, bir şehre, örneğin Nişantaşı’na ihanet edilebilir mi? Neden 
olmasın? Orhan Pamuk Masumiyet Müzesi’nde kendi sınıfını çok iyi 
anlatır. Nişantaşı’nı çok iyi anlatır. Bir sınıfın kiri, pası ancak içeri-
den biri tarafından ve mekân üzerinden anlatılabilir. Maddi olarak 
içeride, manevi olarak dışarıda olan biri tarafından! Belki de bu, 
Pamuk’un kendi sınıfına ihanet etme biçimidir. Bu sayede biz okur-
ları Nişantaşı burjuvazisinin derinliklerini görebiliriz. Yazarlık biraz 
da ihanet etme cüretinden kaynaklanmaz mı? Ne kadar iyi ihanet 
edersen o kadar iyi yazarsın! İnsan biraz da kendinden, ailesinden, 
dostlarından, sınıfından vazgeçebilmeye cüret ederek büyük yazar 
olmaz mı? Nişantaşı’ndan Fatih’e gidebilmek kolay mıdır? Pamuk’un 
bir “ihanet” kitabına Masumiyet Müzesi adını vermesi, bana sade-
ce insan olduğumuzu hatırlatır. Kemal’in önce bir kadın için, sonra 
kendisi için, önce kendine, sonra sınıfına ihanet edebilmesinin ma-
sumiyetidir bu kitabın adını mümkün kılan. Sonuçta hepimiz ma-
sum değil miyiz? Sonuçta hepimiz, tıpkı Kemal gibi “Herkes bilsin, 
çok mutlu bir hayat yaşadım” (Pamuk, 2008, s.586) diyerek ölmek 
istemez miyiz?
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Öz
Geleneksel toplumların belirgin özelliklerinden birinin kamusal alandan yok-
sunluk olduğu ileri sürülebilir. Devlet gibi şehir ve mekânlar da bir sınırlar 
dünyası şeklinde tarif edilmiş ve kitleler bu dünyanın içine alınmıştır. Toplum-
sal değişimin hızlanmasıyla birlikte mekânların da dönüşüp çeşitlendiği ve bu 
mekânlar yoluyla insanların kendileri gibi ya da kendilerine benzemeyen in-
sanlarla karşılaşıp etkileşime girdikleri gözlemlenmektedir. Bu süreçte şairle-
rin de kendi kimlikleriyle birbirleri ve şiir alımlayıcısı izlerçevreyle karşılaştığı 
mekânlardan söz edilebilir. Söz konusu tarihsel süreci Türk şiiri içinden takip 
ettiğimizde, daha çok saltanat sarayı, şehzade şehirlerindeki saraylar ile muk-
tedirlerin konaklarında organize olan patronaj sisteminin yavaş yavaş etkisini 
kaybettiğini görürüz. Klasik anlamdaki edebî muhitler yerlerini iktidar dışı sos-
yal alanların oluşmasıyla özerk edebî mahfillere terk eder. Bir anlamda şiir ve 
şairin özerkleşmesi şeklinde tanımlayabileceğimiz süreç, buluşma mekânlarının 
çeşitlenmesini getirir. Bu çalışmada Türk şairlerinin buluşma mekânlarını tarih-
sel seyir içinde kahve, yalı toplantıları, okul salonları, matineler, imza günleri ve 
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From Coffehouse to Mall: Gathering 
Places of Turkish Poets

Abstract
It could be asserted that one of the significant characteristics of traditional so-
cieties is the lack of a public sphere. Cities and places, like the State, are defined 
as a world of borders, and masses are environed by this world. One can observe 
that places transform and vary, parallel to social transformation, and people, 
in this way, meet and interact with others similar or dissimilar to themselves. 
Within this period, there can be places in which poets meet each other and the 
audience, by keeping their own identities. When one considers Turkish poetry 
as part of the same historical period, it can be seen that the patronage system, 
which was mainly organized in the palace of the sultan, palaces in the cities of 
princes or in mansions of people in power, gradually lost its impact. With the 
rise of social spaces independent of the ruling power, literary spheres in classi-
cal terms are supplanted by literary gathering places that are autonomous. In 
one sense, as poetry and the poet gain autonomy, gathering places vary in this 
period. This study will examine the gathering places of Turkish poets, within its 
historical process, from coffeehouses and mansions, to school halls, matinees, 
autograph sessions, and malls.

Key Words: Coffehouse, Matinee, Mall, Turkish poetry, Urban.

Giriş
En eski edebiyatçılar olarak şairlerin hemen her dönemde bir-

birleri ve okurları ile diyalog geliştirmeye çalıştıkları ileri sürülebilir. 
Bu çabanın tarihsel süreç içinde sürekli değişen mekânlarda gerçek-
leştiği gözlemlenmektedir. Bu noktada buluşma mekânı, türlü edebî 
etkileşimlere olanak veren bir tür kürsüye dönüşür. Edebî çevreler 
gibi şiir kamuoyu da bu mekânlarda serpilmeye başlar. Aynı şekil-
de buluşma mekânı şiirin kendisine de etki eder. Mekânın öğeleri 
gerçek ya da mecazî anlamlarla şiirlere geçer. Dolayısıyla mekânın 
oluşum ve dönüşümü, şiir tarihinin başka bir veçhesini oluşturur. 
Bu tarihe bakıldığında şair-okur, şair-şair ve okur-şair ilişkisine dair 
önemli bilgilerle karşılaşılır. Bu dairede Türk şairlerinin de birbirleri 
veya şiir okurlarıyla buluşma mekânlarının değiştiği görülmektedir. 
Bu değişim, Türk şiirinin mekânla olan ilişkisini de değiştirir.
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Edebî merkezin, burada İstanbul, toplumsal ve tarihsel olayla-
rın etkisiyle dönüşmesinin içinde buluşma mekânları da etkin ya da 
edilgin olarak önemli bir yer kaplar. Ancak bu değişimin önemli bir 
dönemecinin kahvehane olduğu ileri sürülebilir. Çünkü kahvehane, 
klasik şiiri üst sınıfların ulaşabildiği bir sanat olmaktan çıkarır, onu 
dışarıdaki okurun ayağına götürür. Bu yüzden bu çalışmada kahve, 
bir başlangıç noktası olarak ele alınmıştır. Çalışmanın ulandığı AVM 
ise, her türlü tüketim nesnelerini bir araya toplayan mekân olarak 
öne çıkmaktadır. Ancak arada yüzlerce yıl ve bu yıllar içinde değişip 
dönüşen “buluşma tarihi” söz konusudur. Burada şairlerin birbirleri 
ve okurlarla buluştukları mekânları tarihsel seyir içinde ve şu alt baş-
lıklarla ele alacağız: “1. Buluşma Mekânı Olarak Yemen’den Gelen 
Kahve”, “2. Salon Salomanje Sohbetler”, “3. Edebiyat Kahveleri”, “4. 
Matineler” ve “5. Mitingler, İmza Günleri, Fuarlar, Taşra Kitapçıları, 
AVM’ler.” 

1. Buluşma Mekânı Olarak Yemen’den Gelen Kahve
Kahvenin Osmanlı coğrafyasına gelişini ve kahvehane (bundan 

sonra “kahve” denecektir) olarak bir sosyal mekâna dönüşümü-
nü edebiyat ve kültür tarihçiliği iddiası taşıyan metinlerden takip 
etmek, bu metinlerin “rindane” havası ve Osmanlı toplumunu her 
türlü toplumsal eşitsizliklerden azade bir şekilde yansıtma üslûbu 
nedeniyle son derece güçtür. Büyük toplumsal çalkantılara yol açan 
bu “mekânsallaşma”yı tarih, kamusal alan tartışmaları ve sosyal bi-
limler çerçevesinde ele alan metinlerde ise, edebiyat ve şiir boyutu 
dışarıda tutulmuştur. Birbirine tümüyle karşıt sayılamayacak bu iki 
okuma girişimini birleştirmek, buluşmayı anlamamıza ve yorum-
lamamıza imkân verebilir. Bununla birlikte yazının en azından son 
bölümünün kişisel gözlem ve tanıklıklara dayandığını belirtmek ge-
rekir. Zira irdelenen olgularla ilgili olarak belirli kaynaklardan söz 
etmek güçtür. 

Kahveyi bir tür “anı-tarihsel” çerçeveye yerleştiren Salah Bir-
sel’in çalışmalarının temel metinler olmaya devam ettiği ileri sürü-
lebilir. Nitekim Namık Açıkgöz ve Beşir Ayvazoğlu’nun bu araştır-
mada yararlanılan metinlerinin Birsel’in metinlerini “genişlettikleri” 
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gözlemlenmektedir. Ancak bütün bu yazarların, Osmanlı dönemin-
de kahve mekânları ile kahvenin kendisinin yasaklanmasını çeşitli 
fetvalara bağlamak örneğinde görüldüğü gibi, yarı-kamusal, kamu-
sal ve sosyal alanların oluşmasına karşı koyan bir iktidar refleksi dik-
katiyle okumamaları olgusu not edilmelidir. 

Kahvenin İstanbul’a gelmesi ve mekân şeklinde kurumsallaş-
ması arasında kısa bir süreden söz edilebilir. Nitekim Ayvazoğlu, 
Katip Çelebi’den aktararak, 1543’te kahve taşıyan gemilerin Top-
kapı Limanı’na yanaştıklarını, ancak devrin şeyhülislâmı Ebussuud 
Efendi’nin fetvasıyla batırıldığını belirtmektedir. Bunu, Ebussuud’un 
kahveyi bilmesine yoran Ayvazoğlu  (2011) bu olaydan sekiz yıl son-
ra Tahtakale’de açılan ilk kahvelere “mecma-ı zurefa”nın (seçkinler, 
okumuş yazmış kimseler) rağbet etmesinin yasakların etkili olma-
dığını gösterdiğini vurgular. (s.3), Yazar, kahve açılmasının tarihi 
konusunda ise şu bilgileri aktarır: “Hafız Hüseyin Ayvansarayî’nin 
Mecmua-i Tevârih adlı eserinde zikredilen “Kahvehane mahall-i 
eğlence” mısraı, İstanbul’da ilk kahvehanenin açıldığı tarih olarak 
1551-1552 yılını, Esmaü’t-Tevarih’te zikredilen “Zuhûr-ı kahve be 
diyâr-ı Rûm” mısraı ise üç yıl sonrasını, yani 1554’ü gösterir” (s.4). 
Ayvazoğlu, başka bir yerde şu bilgileri ekler: 

Vak’anüvis Peçevî İbrahim Efendi, İstanbul’da ilk kahvehanenin açılış 
tarihi olarak 1554’ü, yani Ayvansarayî’nin naklettiği, kimin tarafından 
söylendiği bilinmeyen mısradaki tarihin üç yıl sonrasını kaydeder. Bu 
tarih, Halepli Hakem ve Şamlı Şems adlarındaki iki Arap kahvecinin 
İstanbul’a gelip Tahtakale’de kahvehane açtıkları tarihtir. Şems’in daha 
önce geldiği ve ayrı ayrı kahvehaneler açtıklarına dair kayıtlar da bu-
lunuyor. Bu yeni mekânlar çok geçmeden keyiflerine düşkün okurya-
zar takımının uğrak yeri haline gelir. Kimi kitaplarla meşgul olmakta, 
kimi tavla veya satranç oynamakta, kısacası “iki akçe” kahve parası 
vererek hoşça vakit geçirmektedirler (s.14).

Aynı bilgileri Birsel, Refik Ahmet Sevengil ve Açıkgöz’de de ben-
zer bir üslûpla okuruz (Açıkgöz, 1999, s.152; Birsel, 1983, s.8-9; Se-
vengil, 1998, s.18). Halktan diğer insanlar gibi şairler de Açıkgöz’ün 
deyimiyle art arda açılan bu “sivil kurumlar”ın müdavimi olurlar. 
Ancak bu devamın temelinde toplumsal çözülme ve değişimi gör-
mek gerekiyor. Zira kahvelerin yaygınlaşmasında Yeniçerilerin be-
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lirleyici bir rolü söz konusudur (Çaksu, 2014, s. 151-73; Özkoçak, 
2009, s.17-35). Kaldırılmak istenen ocağın üyelerinin art arda kahve 
açtıkları, bunu yaparken de bu mekânları pek çok bağlamda organi-
ze ettikleri gözlemlenmektedir: “Yeniçeri kahvehanesi eğlence, de-
dikodu, siyasi tartışmalar, edebiyat sohbetleri ve musiki icrası gibi 
sivil kahvehanelerde yer alan alışılmış faaliyetlerin ötesinde, emni-
yeti sağlama, haraç alma, tekke görevi görme ve hatta koğuş olarak 
kullanılma gibi birbirleriyle bağdaşmaz görünen başka faaliyetle-
re de evsahipliği yapmıştır” (Çaksu, 2014, s. 152). “Devlet sohbe-
ti” denen siyasi sohbetlerin (Ayvazoğlu, 2011, s.23) bu mekânlarda 
gerçekleşmesi, kitlelerin olan biteni bir arada, tartışarak, fikir alış-
verişinde bulunarak yapmaları, göksel referanslarla ayakta tutulan 
iktidarı rahatsız etmeye başlar. Kahvenin merkezî iktidarın dışında 
yeni bir tahakküm alanı oluşturduğu, ve “sivilleşen” Yeniçerilerin bu 
mekânları birer “edebiyat salonu, isyancı karargâhı, karakol, tekke, 
iş bürosu ve mafya kulübü” (Çaksu, 2014, s.172) olarak kullandıkla-
rı görülmektedir. Bu yeni “kamusallık”ın iktidarca hedefe konması, 
yaygınlaşmanın hemen arkasından gelir. 

Kahveler başlangıçta yoğunlukla deniz kenarı ve kırlık bölge-
lerde kurulurken yavaş yavaş şehrin içine doğru yayılmaya başlarlar. 
Birer garnizon gibi tahkim edilmiş mahallelerde sokaklar açılmaya 
başlanır, kitleler dışarı çıkar. Şehir bir karargâh olmaktan çıkar ve 
farklı yaşam biçimlerine açılır. Bunun merkezî iktidarca açılan mey-
danlarla buluşması ise, İstanbul’un mekânsal olarak örgütlenmiş 
yapısını değiştirir. Bir ölçüde mekânın sivilleşmesi diye adlandırabi-
leceğimiz bu süreçte kahvelerin önemli bir rolü bulunmaktadır. An-
cak aynı amaçlarla gerçekleşmeyen bu iki girişimin çakışmasının yol 
açtığı dönüşümün kolayca gerçekleştiğini söylemek güçtür. Merkezî 
iktidarın bu dönüşüme iki yönden müdahale ettiğini söylemek 
mümkündür. Birincisi mekân olarak kahvelerin kapatılması ya da 
ağır yükümlülükler altına sokulması, ikincisi ise bizatihi kahvenin 
yasaklanmasıdır.

Kahvelerin iktidarın “görevleri”ne el koyması gibi “istikrarsız-
lığa” da neden oldukları gözlemlenmektedir. Birtakım toplumsal 
sorunlar kahvede çözülürken, kahve sahiplerinin birtakım sorunlar 
yarattıkları, asayişi bozdukları, ticarî düzende zor kullanarak im-
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tiyazlar elde ettikleri belirtilmektedir (Yaşar, 2009, s.43). Kahveler 
yavaş yavaş kanun kaçakları ve devletin silah tekelini kıran silahlı 
kişilerin karargâhlarına dönüşür:

Naima, bir alay uğursuzun kahvelerde bir araya gelip büyükleri, yar-
gıçları çekiştirdiklerini, devlet işleri, aziller, tayinler ve yönetim üzeri-
ne ipe sapa gelmez şeyler söylediklerini ve IV. Murad’ın (1609-1640) 
kahveleri kapamasının bunları bilmesinden ileri geldiğine de parmak 
basar ve der ki: “Bizzat kendileri gezip, gece ve gündüz dolaşıp, rasgel-
diği rezilleri, eşkıyayı ve tütün toplantısı yapanları yakalayıp öldürttü. 
Geceleri sokağa çıkan pervasızlara da ölüm şerbeti içirirdi”  (Birsel, 
198, s.12).

Kapatma ve yasaklamaların bir nedeni ise, dinsel yapının sar-
sılmasıdır. Zira kitlelerin artık cami yerine kahveye gittikleri göz-
lemlenir. Kahvehanelerin meyhanelerin aksine “iki akçe ile” zaman 
geçirilebilen yerler olmaları, daha az kimsenin camilere gitmesine 
yol açar. Peçevî’ye göre müftüler kahvenin haram olduğuna ilişkin 
fetvalar dağıtırlar. Bu fetvalar, Ebussuud’un kahvenin kömürleşin-
ceye kadar yakılan bir madde olmasına ilişkin fetvasına dayandırılır 
(Ayvazoğlu, 2011, s.18; Akt. Mikhail 2014, s.183, s.220). Dolayısıyla 
kahvenin Osmanlı toplumsal ve mekânsal dönüşümündeki önemli 
etkenlerden biri olduğu görülmektedir. Bu dönüşümün edebiyata, 
özel olarak ise şair buluşmalarına etki ve katkısına baktığımızda da 
benzer bir önemden söz edilebilir.

Klasik Osmanlı düzeni içinde şairlerin muktedirlerle ilişkile-
ri ve şiirin toplumsal hiyerarşi içindeki konumu ile bizatihi klasik 
şiirdeki mekân algısının, kahvelerin yaygınlaşması sonrasında de-
ğiştiğini söyleyebiliriz. Birinci olguya baktığımızda, şiirin belli bir 
patronaj içinde üretildiğini görürüz (İnalcık 2016 ve İpekten 1996). 
Şiirin muktedire sunulan bir metinden, kahvede eşe dosta, şiir izler-
çevresine sunulan bir metne doğru dönüşmesini kaydetmek gerekir. 
Kahvelerin özerk bir edebî mahfile dönüşmeleri, kahvelerin açılma-
sıyla aynı yüzyıla denk gelir. Nitekim Ayvazoğlu, Bağdatlı Rûhî’nin 
“ne demdedir” redifli manzumesini 16. yüzyılda kahvehanelerin 
ede bî birer muhite dönüştüklerine kanıt saymaktadır (Ayvazoğlu, 
2011, s.16). Bu şiirde pek çok şairin adı anılır, yazdıkları ya da onlar-
la paylaşılan şiirler ile kahvede birlikte geçirilen zamandan söz edilir. 
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İkinci olarak ise meyhaneden kahveye, muğbeçeden kahveci 
uşağına doğru bir geçişten söz edilebilir. Mekânın değişmesi, kahve-
den önceki buluşma mekânlarından bezm meclisindeki arzu nesne-
sinin kahvedeki arzu nesnesine doğru evrilmesine yol açar. “Bir sev-
gi ve arzu nesnesi olarak kahvehane uşağı üzerine yorumlar yapan 
pek çok gözlemci olmuştur” (s.221) diyen Alan Mikhail (2014,), bu 
durumu şair Beligi’nin bir şiiri üzerinden yorumlar:

Süleyman’ın hükümdarlığı döneminde yazılmış bir şiir, kahve-
nin şarabın yerini alarak Osmanlı İmparatorluğu’ndaki en önemli 
sosyal içecek olmasıyla şarap ve sevgili imgelerinin nasıl değiştiğini 
anlamamıza yardım eder. Şair Beligi şöyle der:

Kahvenin bade gibi gerçi ki yoktur ânı
Isıcakdur o kara yüzlinün ammâ ki kanı

Misli mânendi mi var müşterî kızdurmakta
Isıcak yüz göricek her kişi ister anı

(….)

Nakde mâyıl olup ortada gezer akçalaşır
Bilmezem kahvecinün kahbe midür oğlanı (2014, s.218)

Dolayısıyla eşcinsel ilişkilerin de bu mekânlarda daha özgür 
bir alana kavuştuğu söylenebilir. Kadınların hamamda gerçekleşen 
sosyalleşmeleri (Özkoçak 2009: 28), erkekler için kahvede gerçek-
leşir. Şairler ise kahveleri buluşma yerleri olarak kullanırken aynı 
zamanda özerk edebî mahfiller oluştururlar. Aynı şekilde kahveler 
yaygınlaşırken edebî etkinliklere daha fazla önem veren kahveler de 
çeşitlenmeye başlar. Bu aşamada birden çok edebiyat kahvesinden 
söz etmek gerekir ki şöyle sıralamak mümkündür: 

1. “Nevgüfte gazeller” okunan elit kahveler
2. Meddah gösterileri yapılan kahveler
3. Halk ozanlarının türkü okudukları ya da masal/hikâye anlat-

tıkları kahveler
4. Şehir folklorunun icra edildiği kahveler
Burada, 4. maddede gösterdiğimiz ve “semaî kahveleri” ve “çal-

gılı kahveler”olarak da adlandırılan kahveler üzerinde duracağız. Şe-
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hir folkloru dememizin nedeni, buralarda anlatılan hikâyelerin ya da 
okunan türkülerin şehirde geçen konulardan esinlenerek yaratılma-
sı, konularının şehirde geçmesidir. Edebiyatın elitlerince “müteşair” 
(şairlik taslayan, tavuk pazarı şairi) diye adlandırılan bu şairlerin 
şiirlerini ya da manzum anlatılarını çeşitli müzik aletleri eşliğinde 
sundukları biliniyor. Aynı zamanda “tulumbacı” mesleğinden olan-
ların alındığı, kapalı bir lonca sistemi taşıyan bir çevredir bu. 

Yukarıda da söz edildiği gibi kahvelerin yarattığı bir kültür 
söz konusudur. Özellikle 19. yüzyılda artık kahve türlerinin yarat-
tığı ve ya da buluşturduğu değişik kültürel ilgilerden söz etmek ge-
rekecektir. Semaî kahvelerinde yaratılan ya da buluşulan kültür de 
bunlardan birisidir. Burada “buluşulan kültür” ifadesini, kahvelerin 
toplumun farklı kesimlerince kendi kültürel parametreleri içine çe-
kilmesini kastediyoruz. Nihayet çalgılı kahveler, toplumun daha çok 
Batılılaşmaya direnen ya da Batılılaşma etkisine açık olmayan ke-
simlerinin yarattıkları bir türdür. Çalgıcı kahvelerinin müdavimleri 
esnaf ve işsiz gençlerden oluşuyordu ve bu kahveler daha çok Rama-
zan ayında işliyordu:

Çalgılı kahveler, kış mevsimlerinin Cuma geceleri ve en çok bütün 
Ramazan geceleri işlerdi. Hemen her meşhur semtte bunlardan birer 
tane vardı. Beşiktaşta, Çeşmemeydanında, Tophanede, Boğazkesende, 
Eyüp Defterdarında, Halıcıoğlundaki çalgılı kahveler bunların en ileri 
gelenlerindendi. Bu kahvelerin hemen hepsi de oraların gözde tulum-
bacı kahveleri idi (Kaygılı, 1937, s.7, özgün imlâ).

Bu kahvelerde üretilen edebiyatın konusu şehirde geçerdi. Ör-
neğin bir “Komiser Hüsamettin Destanı”ndan söz edilmektedir. 
Onun İstanbul’da öldürülmesi üzerine bir destan yaratılmış ve bu 
kahvelerde sunulmuştur. Bu anlatılarda kimi halk edebiyatı motif ve 
değerleri ön plana çıksa da, konu şehirde geçer: “Bu gibi destanlarda 
ölen daima kabadayı, fakat ağır başlı, namuslu, asil, temiz, iyiliği se-
ver, dostlarına karşı fedakâr bir insandır. Onu öldürenler ise korkak, 
cebin, iki yüzlü, allâk, kalleş, hain, arkadan vurucu bir kahbedir” 
(Kaygılı, 1937, s.25). Bu yaratıların elit veya yazılı edebiyatla ilişkisi 
zayıftır. Daha çok halk kültürü ve değerlerine dönük bir içerik söz 
konusudur. 
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Aynı süreçte “elit kahveleri” de revaçtadır. Ancak bütün kahve-
lerin artık farklı bir yasallık ürettiğinden söz edilebilir. Zira yasakla-
maların artık kâr etmediği dönemlerde kahve ya da kıraathanelere 
devamın siyasî ortamda bir tür meşruiyet arayışına dönüştüğü göz-
lemlenmektedir. Sözgelimi Tanzimat sonrasında belirmeye başlayan 
modern edebiyatçıların artık iyice halka ait mekânlara dönüşen kah-
velere devamı, iradî nedenlerden çok politik nedenlerden kaynak-
lanmıştır:

XIX. yüzyılın ikinci yarısında kahvelerden kimisi edebiyatçıların, 
bilim adamlarının, aydınların toplantı yeri haline gelmiye başlar. Ta-
bii, II. Abdülhamit’in hafiyeleri de buralara üşüşür. Doğrusu, o çağın 
ozanları, aydınları da buna çokça sevinir. Evlerde toplanıp gizli işler 
çevirdikleri sanısı uyanmasın diye boyuna kahvelerde boy göstermeye 
bakarlar (Birsel, 1983, s.17-18).

Dolayısıyla kahvede olma hem tekinsizlik hem de masumiyet 
potansiyeli taşır. İktidarın gözünde kahvedeki kişi suça meyillidir. 
Ancak kahveye giden kişi, göz önünde olarak, göze görünerek gizli 
saklı bir şey yapmadığını göstermeye çalışır. Bununla birlikte bir ge-
lişme/değişim daha söz konusudur. Bu süreçte edebiyatçılar alterna-
tif mekân arayışlarına girişirler. Bu arayışlardan biri olan “salon”lar, 
19. yüzyıl Paris bohemliğinin yumuşatılmış ve yerelleştirilmiş bir 
modeli olarak ortaya çıkar.

2. Salon Salomanje Sohbetler
20. yüzyılın başlarında kimi yazarlar Doğulu sohbet biçimi ile 

Batılı salon geleneğini harmanlar ve kahvelere gitmek yerine ede-
biyatın buluşma pratiğini bu yolla gerçekleştirirler. Tahmin edilebi-
leceği gibi bu edebiyatçılar “elit edebiyatçılardır” ve bu pratiğin de 
“çevreye girme”, “hüsnükabul görme” ve “kendini daha yüksek bir 
mertebede konumlandırma” gibi boyutları söz konusudur. Bu bahis-
te akla gelen ilk edebiyatçılar Abdülhak Hâmid ile Yahya Kemal’dir. 

Abdülhak Hâmid’in son yıllarında yaş günleri de matine benze-
ri etkinliklerle kutlanıyordu. Galatasaray ve Feyz-i Âtî gibi okulların 
salonlarında yapılan kutlamalara, onun sohbetlerine katılamayanlar, 
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yani “sıradan okurlar” da gidebiliyorlardı. Şairin “çok şık giyinerek” 
geldiği (Toros, 1998, s.65) bu toplantıları, matine geleneğinin başlan-
gıcı saymak mümkündür. Şairin sohbet toplantılarına ise, daha sı-
nırlı bir edebiyatçı çevresi, bu çevreye girmek isteyen genç edebiyat-
çılar ile “tanınmış kadınlar” katılıyorlardı. Şair-besteci Leyla Hanım 
ve şair Şükûfe Nihal gibi kadınlarla birlikte üst tabakadan kadınların 
da katıldığı bu sohbetler Cuma günleri yapılıyordu (Toros, 1998, 
s.66). Bu toplantılarda edebiyat üzerine sert tartışmalardan çok ede-
biyatçının “rindane” sohbeti ön plandadır: “Sohbetlerin ağırlığı eski 
edebiyat anıları, Hâmid’in dış ülkelerdeki hayatı ve mâceraları, Kla-
sik Türk Musikisi, tarihî konular ve bâzan da içinde bulunduğumuz 
günlük hayatın olaylarını içerirdi” (Toros, 1998, s. 75). 

 İbnülemin Mahmud Kemal (İnal), Halit Ziya (Uşaklıgil), 
İsmail Hâmi (Danişmend), Mithat Cemal (Kuntay), A. Reşit Bey, Ali 
Ekrem (Bolayır), Faruk Nafiz (Çamlıbel), Yusuf Ziya (Ortaç), Yu-
suf Razi, Cenap Şehabettin, Samipaşazâde Sezai, Übeydullah Efendi 
gibi isimlerin katıldığı bu toplantılarda oturma düzeninden başlayan 
kimi ritüeller söz konusuydu. Nitekim bu toplantılarda oturma dü-
zeni her zaman şu şekilde olurdu:

Hâmid
 Halit Ziya  Cenap Şehabettin

İbnülemin Mahmud Kemal

Bu toplantılarda katılımcılardan her birine ikişer çay, İbnüle-
min Mahmud Kemal’e ise üç çay veriliyordu: “Übeydullah Efendi’ye 
porselen çay fincanıyla kahve ikram edilirdi. Sami Paşa Zade Sezai 
Beye önce kahve, arkasından çay verilirdi. Sezai Bey, kahvesini de 
çayını da mutlaka Lüsyen Hanımın elinden içerdi. Erkek elinden 
birşey almazdı” (Toros, 1998, s.77). Fransız salon geleneğinde ka-
tılımcıların asalet unvanlarına göre davranılması söz konusuydu, 
buradaki katılımcıların ün ve Hâmid’e olan yakınlıklarıyla katego-
rize edilmesi salon geleneğinin bir yansıması gibi görünüyor. An-
cak daha emin olduğumuz ve yine Fransa’dan, daha doğrusu Fran-
sız edebiyatçılarından “taşınan” kimi alışkanlıklar da yok değildir. 
Abdülhak Hâmid bir sohbetinde Ziya Paşa’nın Dumas’nın böylesi 
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sohbetlerine katıldığını anlatmış, buna benzer bir şeyi kendisinin de 
yaşadığını aktarmıştır:

Hâmid, Paris’te, delikanlılığı sırasında, ünlü Fransız şairleri ile edipleri 
-kendisinin evinde yapmakta olduğu gibi- toplantılar düzenlediğin-
den ve Paris’lilerin böyle sohbetlere büyük önem verdiklerinden uzun 
uzun bahsettikten sonra, “ben de birkaç defa, Viktor Hugo’nun evin-
deki toplantılarda bulundum,” demişti (Toros, 1998, s.80, özgün imlâ).

Yahya Kemâl’in “buluşma” serüveni ise, Abdülhak Hâmid’inkiyle 
benzerlikler taşımasına karşın farklı boyutlar da içeriyor. Onun 
Paris’te yaşarken benzeri sohbetlerden çok edebiyat kahvelerine 
devam ettiği görülüyor: “Çocuk yaşta gidip on yıl yaşadığı Paris’te, 
Soufflet ve Vachette gibi kahvelere devam etmiş, bu kahvelerde son 
demlerine yetiştiği edebî sohbet zevkini İstanbul’a da taşımıştır” 
(Ayvazoğlu 2011: 176). Edebî gıdasını bu tür kahvelerden alan Yah-
ya Kemâl’in Fransız edebiyatının ünlü simalarıyla olan ilişkisi üze-
rinde çok durulmuştur. Yahya Kemal’in bu kahvelerden öğrendikleri 
ve hem düşünsel hem de yaşamsal olarak İstanbul’a taşıdığı öğeler 
önemlidir. 1908 yılında ilan edilen II. Meşrutiyet’le Avrupa’da oku-
yan şairler geri çağrılır, ancak Yahya Kemal’in dönüşü 1912’yi bulur. 
Bunun bir nedeni de, alıştığı bu “edebî” alışkanlığı İstanbul’da bula-
mayacağına inanmasıdır. Ancak döndüğünde, benzeri bir çevre ve 
“kültür” yaratmayı ihmal etmez. Bununla birlikte Paris’teki kahveleri 
sık sık özlemle anacaktır:

20. asrın başlarında, Paris’te en uzun kalan kişi, Yahya Kemâl olmuş-
tur. Dokuz yıllık yaşamının büyük kısmını Quartier Latin’deki Souff-
let, Vachette, La Closerie des Lilas gibi, aydın kişilerin devam ettiği 
kahvelerde geçirdi. Son kahvede Fransızların ünlü şairleri ile tanıştı. 
Sembolizm akımının öncülerinden Moréas ile dostluk kurdu. Yurda 
dönüşünü 1912 yılına kadar geciktiren Yahya Kemâl, edebiyat cere-
yanlarını, siyasî akımları ve bunlarla ilgili kişileri bu kahvede tanıdı. 
Şairimiz, sürükleyici bir dille o yıllarını, yeniden yaşarcasına anlatırdı 
(Toros, 1998, s.120-21).

Şairin İstanbul’a dönüşünde yaptığı ilk işlerden biri, benzeri 
bir edebiyatçılar, aydınlar çevresi yaratmak olmuştur. Ancak ondan 
önce İbnülemin Mahmud Kemal ile Ali Emiri’in başını çektikleri iki 
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ayrı çevreyle ilişki kurmuştur. Bu çevrelerde Sadrazam Yusuf Kamil 
Paşa ve eşi Zeynep Hanım, Süleyman Nazif, Ali Fuat, Reşat Fuat, 
Üsküdarlı Talat gibi isimlerle bakanlar ve Babıali’nin yüksek memur-
ları gibi bir katılımcı grubundan söz edilmektedir. Öte yandan Yah-
ya Kemal, Abdülhak Hâmid, Rıza Tevfik, Cenap Şehabettin, Tevfik 
Fikret ve Ali Kemal gibi sohbet grubu sahiplerinin sohbetlerinde de 
katılımcı olarak bulunmuştur (Toros, 1998, s.122). Bu süreçte yavaş 
yavaş kendi grubunu kurmaya başlar:

Şairimizin, İstanbul’da, Ankara’da ve Paris’te, değişik yıllarda değişik 
çevreleri oldu. Bunlar, kültür hayatımızın zincir halkaları gibidir. Üs-
tadın etrafında, onu hayranlıkla dinlerler, kültür dağarcıklarını zen-
ginleştirirlerdi. 
Konu genellikle tarihten, geçmiş zamanların ölmez tanıklarından 
seçilirdi. Tüm sohbetlerin lideri Yahya Kemâl’di. Onun değişik çevre-
leri olmuştur. Muhyiddin Raif ’ler, Fuat Şemsi’ler, Hamamî İhsan’lar, 
Prens Sabahattin’in süt kardeşi Fazlı’lar, Çallı’lar, Feyhaman’lar, Bedri 
Tahir’ler, Celadet Barbaros’lar, Halûk Şehsûvar’lar, Şerif Muhittin’ler, 
Mesut Cemil’ler, Münir Nureddin’ler, onun zincirindeki altın halka-
lardı. 
[….]
Üstadın Ankara’daki çevresi Ankara Palas salonlarındaydı. Bizim için 
en zevkli saatler, Munis Faik’le oraya gidip, Hamdullah Suphi ile Yah-
ya Kemâl’i bir arada görebilmek ve sohbetlerini dinleyebilmekti (To-
ros,1998, s.123-24).

Görüldüğü gibi burada da bir sohbet düzeni söz konusudur. As-
lında bir tür tekke düzenidir bu; mürşit konuşur müritler dinler. Bu-
nun geleneksel Osmanlı usta-çırak usulü olduğu da eklenebilir. Bu-
rada farklı olan şey, kimi katılımcıların, eğer konuşmaları “üstad”a 
bir şeyi hatırlatmak ya da filanca konudan söz etmesini rica etmek 
değilse, sohbete katılabilmeleridir. Buna karşın üstadın konumu ve 
sözünün ağırlığı değişmez. 

Yahya Kemal’le başlayan ikinci bir buluşma mekânından daha 
söz etmek gerekir: “Villa toplantıları.” Bu toplantılar, İstanbul’un 
zengin ailelerinin evlerinde gerçekleşiyordu. Şair salon geleneğinde 
olduğu gibi zengin ve soylu bir kadınca destekleniyordu. Ressam- 
müzisyen Celal Esat Arseven ile Celal Bey ve eşi Melek Hanım adlı 
zenginlerin evlerinde gerçekleşen bu toplantılara devam edenler de 
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genellikle bu tabakadan insanlar oluyordu. Katılan isimlerden bazı-
ları şunlardır: F. Kemal Aykaç, Hamdullah Suphi (Tanrıöver), Mit-
hat Reşat, Abdullah Şinasi, Albert Gabriel, Hüseyin Nakip ve Sadiye 
Mayakon (Toros, 1998, s.130-31). Laurent Mignon, Yahya Kemal’in 
aşka ilişkin şiirlerinde en sık geçen semtlerin, Osmanlı yüksek sı-
nıfının yaşadığı semtler olduğunu vurgulamaktadır (Mignon 2002: 
40). Ancak Moda semti, daha çok Hıristiyanların yaşadığı bir semt 
olarak bilinmektedir. Taha Toros’un “Kandilli, Büyükada ve Moda’yı 
belki de, kadın dostlarının buralarda oturması yüzünden, fazla se-
ver” (Toros, 1998, s.132) sözü düşünüldüğünde Mignon’un savun-
duğu coğrafyaya olan aykırılığın nedeni de ortaya çıkmış olur. 

3. Edebiyat Kahveleri
Batılılaşmanın hız kazandığı Tanzimat döneminin kahvelerdeki 

yansımalarından biri çalgılı kahveler ise, bir diğeri Avrupaî kahve-
lerdir. Bu değişim, edebî çevrelerin de belirli kahvelerde toplanmala-
rına paralel biçimde gerçekleşir: “Tanpınar, Tanzimat’ın kahveleri de 
değiştirdiği kanaatindedir ve Viyana-Paris usulü kahvelerin tesirini 
dile getirir. Sultan Abdülaziz devrinde, gazetelerin ortaya çıkmasıy-
la kahvelerin kırâathaneye dönüştüğünü kaydeder” (Birsel, 1983, 
s.156). A. Adnan Adıvar ise, ilk “modern” kahvenin (Salle de Lecture 
[“okuma salonu” S.T.E.]) Okçularbaşı’nda açılan Sarafim’in Kıraat-
hanesi olduğunu yazmaktadır: “Yeni çıkan kitapların satış ve dağı-
tım yeri olarak özel bir statü ve bir aydınlar kulübü hüviyeti kazanan 
Sarafim’in Kıraathanesi’nde, özellikle Ramazan geceleri zaman za-
man Namık Kemal gibi tanınmış isimlerin katıldığı şiir ve edebiyat 
sohbetleri de yapılırdı” (Ayvazoğlu, 2011, s.161). Divanyolu’ndaki 
Ârif ’in Kıraathanesi ise “Şinasi, Namık Kemal, Ahmed Midhat Efen-
di, Ebüzziya Tevfik, Muallim Nâci, Mehmed Âkif gibi ünlü şair ve 
yazarların da devam ettikleri önemli bir ‘kıraathane’ydi” (Ayvazoğlu, 
2011, s.162). 

20. yüzyılda kahvenin bir mekân ve kültür olarak edebiyatı daha 
fazla belirlemeye başladığı görülüyor. Öyle ki pek çok edebiyat der-
gisi kahvelerde hazırlanmaya başlanır. Örneğin 1912 yılında çıkmaya 
başlayan Rübap dergisinin yazarları kahvede toplanır ve derginin iske-
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letini burada çıkarırlardı (Birsel, 1983, s.269). Aynı şekilde Mütareke 
yıllarında Yahya Kemal, İkbal Kahvesine devam ediyor, orayı “Dergâh 
dergisinin idarehanesi gibi” kullanıyordu (Ayvazoğlu, 2011, s.175).  

Söz konusu dönem ve devamında Acem’in Kahvesi, Adliye, 
Ankara Pastanesi, Baylan,1 Çaycı Reşit’in Kahvesi, Çınaraltı, Çem-
berlitaş, Çiçekçi Kahvesi, Elit, Fener İskele Gazinosu, İkbal, Karpiç, 
Kürdün Meyhanesi, Kürt Yusuf ’un Kahvesi, Lambo’nun Meyhane-
si, Lebon, Markiz, Marmara, Meserret, Nisuaz (Nusuaz), Özen, Pi-
yer Loti Kahvesi, Sutanahmet, Şükran Lokantası, Tepebaşı Bahçesi, 
Vagon Bleau ve Viyana Kahvesi gibi kahve, pastane, meyhane gibi 
mekânlarda edebiyat üretilir, tartışılır ve yazar-yazar gibi yazar-okur 
buluşmaları da gerçekleşirdi. Ancak bütün bu mekânlar içinde en 
çok öne çıkanlar İkbal Kahvesi ile Küllük’tür.  

Birkaç edebiyatçı kuşağına mekân olan Küllük Kahvesi, edebi-
yatçılar kadar gazetecilerin de uğrak yerlerinden olmuştur. Buraya 
devam eden isimler şöyle sayılabilir: Halil Nihat Boztepe, Mehmet 
Fuat Köprülü, İbrahim Alaettin Gövsa, Yusuf Ziya Ortaç, Hasan 
Saka, Hamamizâde İhsan, Emin Behiç, Orhan Seyfi Orhon, Hakkı 
Süha, Agah Sırrı, Celal Sahir Erozan, M. Mermi, Ömer Seyfettin, Fa-
lih Rıfkı Atay. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Nâzım Hikmet, Ha-
san Âli Yücel, Halil Vedat Fıratlı, Rıfkı Melûl, Vâlâ Nurettin, Ahmet 
Hamdi Tanpınar, Yahya Kemal, Ahmed Hâşim, Mustafa Şekip Tunç, 
Refik Halit, Necmettin Halil Onan, Nurullah Ataç, Ali Mümtaz Aro-
lat ve tabii Orhan Kemal (Birsel, 1983, s.330-31, 335). Görüldüğü 
gibi değişik edebî geleneklere bağlı olan edebiyatçılar aynı mekânı 
paylaşmaktadırlar. Bu tür mekânlar “yeni” edebiyatçılarla “usta” ede-
biyatçıların bir araya geldikleri mekânlardır. Buna, “çevreye girme” 
de diyebiliriz. Nitekim Arif Damar’ın edebiyat çevresine girmesi bu 
şekilde olmuştur. Çevreye girmede en temel gereklilik, çevreden bir 
arkadaşı olmaktır:

İlhan Berk, Barikat’ı, Özen’e sokar. Özen, o yılların en önde gelen 
lokantalardan birisidir. Genç Başkent’in sanatçı ve aydın kesimi, 

1 1923’te Beyoğlu’nda L’Orient adıyla açılan ancak Yabancı Adların Türkçeleştirilmesi 
Kanunu ile Baylan adını alan pastane, edebiyatçıların uğrak yerlerinden biriydi (Lenas, 
2007, s.31).
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Kızılay’da burayı seçer. İki genç şair Özen’de oturup söyleşiye başlarlar. 
Biraz sonra, Ataç, Azra Erhat, Sebo ve Roji Sabo da gelirler. Arif Da-
mar, böylece, Nurullah Ataç’la tanışmış olur. O gece, söyleşinin konu-
su, ideoloji ve şiirdir (Timuroğlu, 1991, s.166 özgün imlâ).

Benzer bir çevreye girme ve edebiyat dostlukları kurmayı Sela-
hattin Hilav örneğiyle pekiştirebiliriz: “Selâhattin’in her gece gitme-
ye başladığı Lambo’nun Meyhanesinde sanatçılarla yeni bağlantılar, 
dostluklar kurulacak ve bunlar bugüne kadar da kopmadan gelişip 
gelecektir” (Mehmet Seyda, 1970, s.245). Aynı şekilde Hasan İzzettin 
Dinamo’nun anılarında kahveyi görürüz. İkinci Dünya Savaşı yılla-
rında “doğa ve aşk şiirleri” yazmak durumunda kalan Hasan İzzettin 
Dinamo, “Mihribat’ta Bir Gezinti” şiirinin Yahya Kemal tarafından 
çok beğenilmesi üzerine kendisiyle Küllük Kahvehanesinde tanışır 
ve bu tanışmayı şöyle anlatır:

O yaz Nurullah Ataç İstanbul’a gelmişti. Küllük’teki ön kahvede karşı-
laştık. Baktım, yanında Yahya Kemal. Yanlarına gittim, Nurullah Ataç: 
“İşte, sizin Dinamo” dedi.
Yahya Kemal hiç kimseye kalkmaz; ama bana yarı doğrularak karşısın-
da yer gösterdi, çay ısmarladı: “O ne güzel şiirdi öyle, Dinamo. İyi ki 
yazdın, tanışmamıza yol açtı. Havai fişekler gibi fışkıran renkli dizeler-
le süslü bir şiir” (Akt. Asan, 2000, s.57).

Ankara için ise daha çok bar ve meyhanelerden söz edebili-
yoruz. Bunlar arasında Elhamra Bar, Karpiç ve Kürdün Meyhanesi 
adıyla bilinen Yeni Hayat Lokantası akla gelen ilk yerlerdir. Özelikle 
Kürdün Meyhanesine Orhan Veli, Cahit Sıtkı Tarancı, Suat Derviş, 
Çetin Altan, Ceyhun Atuf Kansu gibi isimlerin sıkça uğradıkları, 
hatta Orhan Veli’nin “Montör Sabri” şiirinin kahramanıyla bu mey-
hanede tanıştığı belirtilmektedir (Büyükyıldız, 2009, s.128-31).

Bu mekânlar, zaman zaman da edebiyat kliklerinin oluşmasını 
sağlar. Bu kliklerin edebiyat dünyasına etkileri ele alınmış bir konu 
değildir. Gerçekten de her tür toplanmadan ilgili alana yönelik bir 
tavrı bulmak mümkünken, anılan kliklerin etkilerinin araştırılma-
mış olması büyük bir eksikliktir. Salâh Birsel’in şu belirlemesi, konu-
nun önemini gösterir niteliktedir:
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Burada [İkbal Kahvesi’nde] her edebiyat kahvesinde olduğu gibi, bü-
tün edebiyatçılar, sanatçılar neşterin altına yatırılır. Nurer Uğurlu’nun 
demesine göre Kemal Tahir, romanlarında Türk köylü ve halkını tem-
bel ve (…) göstermekle suçlanır -Ama Esir Şehrin İnsanları ile Yedi-
çınar Yaylası bu yaylım ateşinin dışında tutulur-. Fethi Naci edebiyat-
çılar üzerine verdiği yargılardan ötürü tuzla buz edilir. Yusuf Atılgan 
Aylak Adam’da bunalan gençleri ve meyhaneleri dile getirdiği için 
küçümsenir. Bu çıkışmalardan Balaban da nasibini alır. Şair Baba ve 
Damdakiler adında bir kitap yayınladığı için o da şu zılgıtla donatılır:
-Bir daha roman filan yazdım deme. Ulan biz resim, mesim yapıyor 
muyuz?  Yoksa elime fırçayı alırsam senin öküzlerin gibi yüz tane ya-
parım ha!
Burada yüceltilen yazarlar da eksik değildir. Sait Faik, Fakir Baykurt, 
Yaşar Kemal -Yaşar’a kimi zaman da kızılı[r] (Birsel, 1983, s.336, öz-
gün imlâ, özgün vurgu).

Dolayısıyla bu kliklerin birer lobi sayılmaları mümkündür. Or-
han Kemal’in adıyla özdeşleşen İkbal Kahvesi, 1950 kuşağının da 
uğrak yerlerindendir. Edip Cansever, Muzaffer Buyrukçu, Fahir Ön-
ger, Ferit Öngören, Yaşar Kemal, Ece Ayhan, Haldun Taner, Oktay 
Akbal, Konur Ertop, Ümit Yaşar Oğuzcan, Ahmed Haşim, Behçet 
Necatigil gibi isimler de buraya sıkça gelmeye başlarlar. 1965 yılına 
doğru kapanan İkbal Kahvesi yerini turistik eşya satılan dükkânlara 
bırakır (Birsel, 1983, s.339). Bu “dönüşüm”, kahve ile “insan arasına 
çıkan” edebiyatın, onun kapanmasıyla farklı yerler aramaya başla-
masının işareti olarak değerlendirilebilir. 

Küllük Kahvesi ise, diğer edebiyat kahveleri ile benzer özellikler 
gösterir. Beyazıt’taki bu kahve basın ve basım işlerinin yoğun olduğu 
Cağaloğlu’na yakın olması nedeniyle neredeyse bütün edebiyatçılar, 
dergiciler ve gazetecilerin sürekli biçimde uğradıkları bir yere dö-
nüşmüştür. Buradaki “kahve nüfusu”nun önemli bir kısmı edebiyat-
çılardan oluşur:

Kahvenin ön bölümünde oturanlar arasında Ahmet Hamdi Tanpınar, 
Mustafa Şekip Tunç, Hilmi Ziya Ülken, Mehmet Kaplan, Enver Ziya 
Karal, Zahir Sıtkı Güvemli, Ali Nihat Tarlan, Mükrimin Halil Yınanç, 
Sadri Ertem (Ethem), Nurullah Ataç, İbnülemin Mahmut Kemal İnal, 
Hamamizade İhsan, Agâh Sırrı Levent, Emin Âli Çavlı, Salih Zeki Ak-
tay, Mahmut Yesari, Peyami Safa, Vecdi Bürün, Nizamettin Nazif Te-
pedelenlioğlu, Hakkı Süha Gezgin, Mes’ut Cemil Tel, Edip Ayel, Sabri 
Esat Siyavuşgil, Naci Sadullah, Salim Rıza Kırkpınar, İbrahim Hoyi’yi 
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anımsayabiliyorum. Arka bölümde ise Arif Dino, Asaf Halet Çelebi, 
Abdülbaki Gölpınarlı, Cahit Saffet Irgat, Cavit Yamaç, Abidin Dino, 
Fikret Adil, Rıfat Ilgaz, Suphi Taşhan, Sabahattin Kudret Aksal, M. 
Niyazi Akıncıoğlu, Hüsamettin Bozok, Samim Kocagöz, Suavi Koçer, 
Ömer Faruk Toprak, Hasan İzzettin Dinamo, Neriman Hikmet, Mu-
azzez Kaptanoğlu, Lütfi Erişçi, Arif Damar, Bedri Rahmi Eyuboğlu, 
Sait Faik Abasıyanık, Orhan Murat Arıburnu, Celâl Sılay, Hasan Tan-
rıkut, Salâh Birsel, Suat Taşer, Özdemir Asaf, Oktay Akbal, Gavsi Halit 
Ozansoy, Neyzen Tevfik, N. İlhan Berk, A. Kadir, Sabahattin Batur, 
Faiz Turhan, Yaşar Çimen, Miraç Katırcıoğlu, Celâlettin Ezine, Burhan 
Arpad, Nuri İyem, Abidin Nesimi, Fehmi Yazıcı, A. Arad, Suat Derviş, 
Güzin Dino, Cahit Tanyol, Baha Dürder, İhsan Altay, Sabri Soran, Or-
han Veli Kanık, Cahit Sıtkı Tarancı (Nevzat Sudi, 1997, s.30-31).

4. Matineler
1950’li yıllardan itibaren yaygınlaşan matineler, şairlerin geniş 

okur, belki de “izleyici” kitleleriyle buluşmasına yol açmıştır. Bura-
da izleyici denmesinin nedeni, matinelerin kısa sürede seyirlik bi-
rer eğlence yerine dönüşmesidir. Bununla birlikte okur kitlelerinin 
edebiyatçılarla tanışmasında matinelerin önemli bir işlevinden söz 
edilebilir. Bu etkinlikler geniş bir kesime ulaşmayı sağlamaktaydı. 
Demirtaş Ceyhun, Sait Faik’i ilk kez 1953 yılında bir edebiyat ma-
tinesinde gördüğünü anlatırken söz konusu matinelere katılanlar ile 
salonlardaki havayı yansıtır. “O yıllarda, İstanbul’da neredeyse her 
hafta bir başka yerde, bir ‘Edebiyat Matinesi’ düzenlenirdi” diyen 
yazar, salonların hıncahınç dolduğunu ekler. Oktay Akbal, Behçet 
Necatigil, Haldun Taner, Orhan Hançerlioğlu, Özdemir Asaf, Nevzat 
Üstün ve emin olmamakla birlikte Naim Tirali ve Orhan Kemal’in 
bu matinelere katıldığını söyleyen Ceyhun, dakikalar süren alkışlar, 
tiyatro aktörlerince okunan şiir ve öyküler ile bazı katılımcıların te-
atral davranışlarından söz eder: “Attilâ İlhan, ağzına iyice yaklaştır-
dığı mikrofona arada bir üfleyip rüzgâr sesleri de çıkararak, boynu-
na doladığı uzun kırmızı kaşkolunu savura savura ‘Sisler Bulvarı’nı 
okumuş, öyle çok alkışlanmış, öyle çok alkışlanmıştı ki…” (Ceyhun, 
? s.1).

Şairlerin birbirleri ve okur kitleleriyle buluşmalarının bu yeni 
yolunun, kısa zamanda şiiri, en azından şiirin sunuluş biçimini vul-
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gerleştirdiği gözlemlenmektedir. Nitekim Behçet Necatigil’in “Ede-
biyat Matinesi” adlı şiiri, bir edebiyatçının bir matinede yaşanan 
“bayağılığı” nasıl gördüğüne ilişkindir:

Kaykılmış koltuğunda bir kız
Çiğner ciklet. 
Bir oğlan dalgada,
Geldiğine pişman uyuklar
Bir başkası arkada. 

Hiç bulabilir mi beyaz evi çok uzak
Uçurduğunuz kuş?
Kılıç gibi keskin karlı dağ. 
Hiç yeri miydi açmak kalbi
Bu çiğ ışık altında. 

Sizden önce birisi bir fantezi okudu,
Kırdı geçirdi. 
Yayvan gülüşlerden ağızlar çok geç döner;
Şimdi sıra sizde üzgün ağır,
Ne güzel!

Olsa bari benzeri duygularla tedirgin,
Sizdekini yaşamış 
Birkaç kişi. 
Işıktasınız seçilmiyor,
Karanlıkta hepsi. 

Okudunız. 
Bittiğine memnun,
Anlamamış;
Bozuk paralar gibi düşer önünüze
Alkış. 

Gördünüz işte yerde
Çürük domatesler gibi ezik,
Avuçlarda mıncıklanmış kalbiniz. 
Büyürken leke ince ipekte,
Yeniden eğiliniz!  (Necatigil, 1993, s.422)

Gerçekten de Türk şairinin bu yeni buluşma arayışı, kısa sürede 
seyirlik eğlenceye dönüşmüştür. Bir tür performansa dönüşen bu et-
kinliklerde iyi şiir/iyi edebiyat değil, gösterim ya da gösteriş beğeni 
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toplar ve ilgi görür. Sadece edebiyatçıların anılarından takip edebil-
diğimiz matinelerin başlangıç ve bitiş yılları belli değildir. Ancak bü-
tün bu anılarda 1950’ler ve 1960’larda yoğunlaşan bir edebiyat ma-
tinesi geleneğinden söz edilmektedir. Yukarıda da söz edildiği gibi 
Abdülhak Hâmid’in yaş günlerinin büyük salonlarda kutlanması, 
matine fikrini vermiş olabilir. Ancak bundan da önemlisi, 1950’ler-
le birlikte sinemaların yaygınlaşmasıdır. Zira bu dönemde okur ya 
da okur potansiyelinin görsellikle kurduğu ilişki gelişmiştir. O artık 
yalnızca şairin matbuata yansıyan sözcüklerini değil, bizzat kendisi-
ni de görmek ve matbuata yansıyanı bu yüzle sınamak istemektedir 
denebilir. 

Matinelerle ilgili olarak “matine yıldızları”nın pek az söz aldık-
ları, bu konuda yazılanların daha çok o günün okurları ya da ede-
biyatçı adaylarınca kaleme alındığı görülmektedir. Bütün bu yazılar 
benzer izlenimler taşımaktadır. Buna göre edebiyat matinelerine 
çağrılan edebiyatçılar için hemen hemen aynı katılımcı kadrosu söz 
konusudur. Bunlara Bedri Rahmi Eyuboğlu, Ercüment Behzat Lav, 
Orhan Murat Arıburnu, Sabahattin Kudret Aksal, Salah Birsel, Nezi-
he Meriç, Asaf Halet Çelebi, Tahsin Yücel, Türkân İldeniz, Edip Can-
sever, Ahmet Hamdi Tanpınar, Yahya Kemal, Nurullah Ataç, Zeki 
Ömer Defne gibi isimler ile “resmi erkan”dan Yakup Kadri ve Behçet 
Kemal Çağlar eklenebilir. 

Bu matineler ya okullarda ya da Halkevi şubelerinde yapılıyor-
du. Ancak özellikle okulların tercih edildiği anlaşılıyor. Nitekim okul-
ların matine düzenlemekle görevlendirilen öğrencilerinden söz edi-
lebilmektedir. Bu öğrenciler matine için öncelikle Özdemir Asaf ’la 
konuşuyor, ardından diğer edebiyatçılara ulaşıyorlardı (Birsel, 1976, 
s.289). 

Talât Sait Halman, bir konuşmasında kalabalık kitlelere şiir 
okumanın dünyadaki kimi örneklerini sıralamaktadır: “Sovyetler 
Birliği’nde, özellikle Yevtuşenko ile Andrei Voznesenski gibi şairle-
rin koskoca salonlarda ve arasıra stadyumlarda sunduğu program-
lar, büyük dinleyici kitlelerini coşturup duruyordu. Pakistan’da Faiz 
Ahmed Faiz de dramatik okumalarıyla stadyumları doldururdu” 
(Halman, ?, s.2). Şiir ya da edebiyatın kitlelerle buluşmasında matine 
modelinin ise Türkiye’ye özgü olduğu gözlemlenmektedir. Bununla 
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birlikte edebiyatçının bu defaki buluşması açık alınla çıktığı, övünçle 
hatırladığı bir buluşma olmamıştır. Zira bu matinelerde öne çıkan 
iki yıldız, edebî derinliklerinden çok gösterileriyle anılır olmuşlardır. 
Hatta, onları aranır, tercih edilir kılan da budur:

1950’lerde edebiyat matineleri pek gözdeydi. Öyle ki, edebiyat matine-
siz hafta geçmezdi neredeyse. Yazarlar, özellikle şairler, bir matineden 
bir matineye koşturur durulardı. Bunun şiirini bile yazan Behçet Hoca 
(Necatigil), “Yahu,” demişti bir keresinde, “her gün sahnelere çıkıp 
okuyoruz. Müzeyyen Senar’ı bile geçtik. ”

Dinleyicinin ilgisi inanılmaz ölçüdeydi. Okul salonları, halkevleri, ti-
yatrolar dinleyicilerle dolup taşardı. Ayakta kalanlar bile olurdu. 

En büyük ilgiyi ise her zaman Attilâ İlhan ve Özdemir Asaf çekerdi. 
Çoğunlukla sona bırakılırdı onlar. Attilâ siyah balıkçı kazağıyla sah-
neye çıkıp atkısını arkaya fırlattığı zaman korkunç bir alkış kopardı. 
Tempo tutulurdu: “Pia! Pia! Pia!” Attilâ da gözlerini kısıp ufuklara ba-
karak başlardı “Pia”yı okumaya. 

Özdemir Asaf mikrofona çağrıldığında ise gülüşmeler başlardı. Bir 
güldürü oyuncusu gibiydi Özdemir Asaf. Uzun uzun mikrofonu ayar-
lar, sessizce seyircileri süzer, tam şiirini okumaya başlayacakken susar, 
yine seyircilere bakardı sessizce. Kahkahalar dinince aynı şeyleri yine-
lere, sonunda r’leri “ğ” gibi söyleyerek okurdu:

“Bütün ğenkler aynı hızla kiğleniyoğdu / Biğinciliği. . . ”
Seyirciler bir ağızdan tamamlardı: “Beyaza veğdileğ” (Tamer, 2001, 
s.1).

Yerli bir model olarak matinenin sonraya taşınamadığı, kısa süre 
içinde saygınlığını kaybeden bir buluşma pratiği olduğu söylenebilir. 
1960’lı yıllarda yükselen emek hareketi, şairlerin bu hareketle orga-
nik bağlar kurmaları, karşımıza miting ve derneklerde okunan şiir-
leri çıkarır. Bunun yanı sıra 1970’li yıllardan itibaren kitabevlerinde 
imza günü etkinlikleri dikkati çekmektedir. 1980’li yıllar ise, kitap 
fuarlarıyla anılabilir. Bu süreçte imza etkinlikleri yavaş yavaş taşraya 
doğru yayılırken, bütün şehirlerde AVM’ler açılmaya başlanır. Birbi-
ri ve okuruyla buluşma tarihinde şair, yeni bir yola girecektir.
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5. Mitingler, İmza Günleri, Fuarlar, Taşra  
Kitapçıları, AVM’ler
Kahveler 1960’larda birer birer kapanıp “cafe”lere ya da turistik 

eşyalar satılan dükkânlara dönüştü. Matineler, birer gösteriye dön-
dü. Ancak buluşma başka bahara bırakılmış değildi. Zira 1960’larda 
yükselen sosyalist hareket, buluşma için yeni zeminler yaratacaktı: 
İşçi geceleri, miting alanları. 

İsmet Özel, sonradan Halkın Dostları dergisinin yayımlanma-
sıyla noktalanan süreci anlatırken, Ant dergisinin 2, 7 ve 16 Aralık 
1969 tarihli sayılarında yayımlanan ve Özel’le birlikte Ataol Behra-
moğlu, Süreyya Berfe ve Özkan Mert’in katıldığı toplu söyleşi ön-
cesinde bir işçi gecesine katıldıklarını belirtmektedir: “Kartal İşçi 
Birliği’nde bir şiir ve gösteri gecesi tertiplemiş Harun Karadeniz, 
harun, Süreyya’nın (Berfe) arkadaşıydı. Bizi de çağırdılar oraya. Ben, 
Ataol, Özkan (Mert) ve Süreyya şiir okuyacaktık” (Özel, 1987, s.5). 
Bu tür geceler buluşma için bir olanak sağlamıştır, ancak böylesi po-
litik ortamlarda yalnızca yüksek sesli şiirler okunabilecektir. 1970’li 
yılların bu etki altında geçtiği ileri sürülebilir. 

1970’li yılların ortalarında ise “imza günü” etkinlikleri baş-
lar. Bu yazının yazılmasına önemli katkıları olan Metin Celal, 26 
Ağustos 2016’da bize gönderdiği e-postada imza günü geleneğini 
1970’lerde İstanbul Nişantaşı’ndaki Akademi Kitabevi’nin başlattığı-
nı belirtmektedir. İmza günleri dışında da şairlerin sıkça uğradıkları 
bir mekân olan kitabevi, ses getiren Akademi Kitabevi Ödülleri’yle 
de dikkati çekmektedir. 1981 yılında kurulan Adam Yayınları’nda, 
Cağaloğlu’ndaki YADA’da, ardından Cumhuriyet Kitap Kulübü’nde 
imza etkinlikleriyle karşılaşıyoruz. Cağaloğlu’nda kurulan Yazko 
Kitabevi’nde de imza günleri düzenlediği gözlemlenmektedir. 

1980 askeri darbesinden sonra, “söyleşi” kavramının daha çok 
öne çıktığı söylenebilir. Burada da belirli ritüeller söz konusudur: 
Yazar kendine ayrılan masada ve okura doğru, genellikle önceden 
belirlenmemiş bir konuda konuşacaktır. Çok satan yazarların ortaya 
çıkmasından önce bu tür söyleşilerin politik anlamının yüksek ol-
duğu söylenebilir. Bütün politik örgütlenmelerin önünün kesildiği 
darbe yönetimi sırasında edebiyat dergilerinde toplanan edebiyatçı/
aydınların kimi kooperatif örgütlenmelerine gittiklerini görüyoruz. 
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Yazko, Ayko, Ayça gibi yazar kooperatiflerinin geliri üye aidatları 
ve kooperatif çatısı altında basılmış kitapların satışından geliyordu. 
İmza ve söyleşi ise, bu “kooperatif ürünleri”nin kitlelere ulaştırılma-
sını sağlıyordu diyebiliriz.

1979 yılında kurulan Tüm Fuarcılık Yapım AŞ (TÜYAP), 
Tür kiye Yayıncılar Birliği ile birlikte 1982 yılında ilk kitap fuarını 
İstanbul’da açınca, yeni bir olguyla karşılaşıldı diyebiliriz. 28 yayıne-
viyle başlayan kitap fuarı, konuklarını ilk üç yıl boyunca The Mar-
mara Oteli’nin balo salonunda ağırlamıştır. Bu dönemde imza ve 
söyleşi yapanlar arasında Yaşar Kemal, Aziz Nesin ve Cemal Süreya 
gibi isimler öne çıkar. İmzadaki buluşma daha aracısız, daha az res-
mi ve daha birebir bir buluşma olmuştur. Bununla birlikte çok satma 
olgusu, bu buluşmayı da seri hale, bir tür Fordist üretim bandına 
çevirir. 

1990’lı yıllarda kitapları çok satan yazar ve şairlerin taşraya yö-
nelmelerinden söz edilebilir. Genellikle taşra şehirlerindeki kültür 
sanat kurumları, sendikalar, belediyeler, hatta lokanta ve otellerin 
sponsorluk ettikleri etkinlikler, çok satan yazarları hemen her zaman 
memnun eder. Ancak bu söyleşi ve imzalar, taşra kitapçılarınca de-
ğil, büyük oranda organizasyon şirketlerince yapılır. Taşra kitapçıları 
daha mütevazı şair ve yazarlara yönelirler. 

Metin Celâl’in E dergisinin Ekim 1999 tarihli 7. sayısında çıkan 
“Şair İmza Gününde” yazısı, çok ünlü olmayıp imza için taşraya gi-
den şairlerin yaşadıklarını tarif eden bir yazı olarak dikkat çekicidir. 
“Her sanatçı gibi şairler de tanınmak bilinmek ister. Tabii, aynı za-
manda da okuyucularını tanımak, onların nasıl kişiler olduklarını, 
kendi hakkında neler düşündüklerini öğrenmek... Okuyucularının 
birer meçhul olmaktan çıkıp gerçeklik haline gelmesini arzu ederler” 
diyen yazar, okurla buluşmanın şairi “bir boşluğa yazıyor duygusun-
dan kurtaran” bir etkinlik olduğunu vurgular (Celâl, 2006, s.152). Bu 
noktada imza gününün taşrada nasıl geçtiğine ilişkin gözlemlerini 
aktaran Metin Celâl, büyük şehirlerde artık tercih edilmeyen bu et-
kinliğin taşrada da sıkıntılı geçtiğini vurgular: 

Daha küçük kentlerdeki, ilçelerdeki kitapçılarsa hem “imza günü” 
türünden etkinliklerin kitap satışı için iyi bir yol olduğunu yeni keş-
fettiklerinden, hem de büyük şehirlerdekine göre daha idealist olduk-
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larından bu işe çok daha isteklidir. Üstelik bu kitapçılar idealisttir, 
kentlerinde birer kültür elçisi konumunda olduklarının bilincindedir. 
Bu kitapçı dostların çoğu da ya bir zamanlar yazıp çizmiştir ya da hâlâ 
şiirler, öyküler yazıp yayınlatmaktadır. Onlar tüm yazarları olduğu 
gibi şairleri de önemserler ve kitabevlerinde imza gününe katılmasını 
arzularlar. Ama olanaklar kısıtlıdır. Genellikle kitabevleri küçüktür ve 
böyle bir etkinliğe uygun değildir. Kitapçımızın maddi olanakları da 
bir şairi davet edip ağırlamaya pek uygun değildir. 
Çözüm olarak o kentte yapılacak bir şenliğe bu etkinliği katmak ya 
da belediyenin sanatsever başkanını ikna edip onun olanaklarından 
yararlanmak gibi yollar bulunur (Celâl, 2006, s.153-54).

Çoksatar olmayan şair taşradan memnuniyetsiz döner. Bu-
nunla birlikte okurla buluşmanın mekânsal olmayan bir yolundan 
daha söz edilebilir: Şiir albümleri. 1990’lı yıllarla birlikte yaygınla-
şan şiir albümlerinin –eğer şiir plakları dışarıda tutulursa- Murathan 
Mungan’ın Orhan Veli’nin şiirlerini oyunlaştırdığı Bir Garip Orhan 
Veli’nin kaset olarak piyasaya sürülmesiyle başladığı ileri sürülebilir. 
Müşfik Kenter’in okuduğu şiirler, bir anlamda Orhan Veli’nin şii-
rini tarif eder. Bu albümden sonra hemen herkesin şairin şiirlerini 
Kenter’in vurgularıyla okuduğuna tanıklık edilir. Aynı durum Nâzım 
Hikmet’in şiirlerinin Genco Erkal tarafından yapılan “yorum”u için 
de tekrar edilebilir. “Yaratıcı bir etkinlik” olan şiir okumanın, bu al-
bümlerle çoğul bir okumaya dönüştüğü ileri sürülebilir. Artık okur 
kendi tonu ve vurguları ile değil, albümlerdeki hazır sunumla şiirleri 
“dinler” ve aynı vurgular ve ses tonuyla “okur.” Bu albümlerin yanı 
sıra şairler de kendi şiirlerini albümlerde seslendirmişlerdir. Can 
Yücel’den Ahmed Arif ’e, Yılmaz Odabaşı’dan Ahmet Telli’ye pek çok 
şair özgün ya da anonim müzikler eşliğinde şiirlerini seslendirirler. 

1990’lı yılların ikinci yarısında barlarda şiir geceleri yapılmaya 
başlanır. Ankara’daki Adres Bar’da başlayan etkinlik türü İstanbul’da 
Veli Bar’da, Küçük İskender’in moderasyonunda  devam ettirilir. 
Son dönemde Ankara’da Kafka Bar’da bu tür etkinlikler Fettah Kö-
leli moderasyonunda yapılmıştır. Barda şiir okuma etkinliğinin ilk 
dönemde ciddi bir tepki gördüğü söylenebilir. Bu noktada Ahmet 
Ayça adıyla yazan Cem Savran’ın “Yuf Olsun Konsomasyona Çıkan 
Şairlere!” adlı yazısı dikkati çeker. Kül dergisinin Nisan 1998 tarih-
li 2. sayısında çıkan yazıda “şiir dinleyen kişi şiir okumuş sayılmaz 
bence” (Ayça, 1998, s.11) cümlesi, bir anlamda şiir okuma ile şiir 
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dinleme arasındaki mesafeyi ortaya koyar. Yeni dönem, okumaktan 
çok dinlemenin öne çıktığı dönem olacaktır.   

İmza günleri ve söyleşilerin sahnede temsili ise daha yeni bir 
olgudur. Sunay Akın’ın kendi şiirlerini sahne performansı şeklinde 
sunması hatırlatılabilir. Aynı dönemde Ataol Behramoğlu şiirlerini 
Haluk Özkan’ın söylediği türküler ya da fon müziği ile sunar. Şükrü 
Erbaş’ın Ufuk Karakoç’la tekrar ettiği bu etkinlik türü, son dönemde 
Sezai Sarıoğlu ile Şarkı ve Şiir Aşkıyaları grubu ile devam etmektedir. 
TV’lerde yapılan şiir programları ise, maliyeti az ve şiiri yaygınlaştı-
ran değil ama anonimleştiren bir etkinlik olarak anılabilir. Müzik ve 
yankılı sesle gerçekleşen şiir okumaları, bir dönem yerel kanallar ile 
değişik ulusal kanalların yayın programında yer bulabiliyordu. 

Tarihsel sürecin günümüz kısmında buluşmayı neredeyse 
imkânsız hale getiren durum ise, büyük alışveriş merkezlerinde ger-
çekleşen “söyleşi-imza”lardır diyebiliriz. Önceleri birtakım sinema-
TV yıldızlarının alışveriş merkezlerinin ortalık yerinde gerçekleş-
tirdikleri “hayranlarla buluşma” etkinliği, artık edebiyatçıların da 
rağbet ettikleri bir etkinliğe dönüşmektedir. AVM’lerdeki buluşma-
nın iki boyutundan söz edilebilir: Muhafazakâr mahalle veya şehir-
lerdeki etkinliklerde sağcı yazarlar, muhadisler, büyük ölçüde semaî 
kahvelerini andıran anlatım tarzlarıyla popüler TV vaizleri öne çı-
karken, orta sınıf ve modernist kitlelerin gittikleri AVM’lerde ise 
çoksatar yazarlar öne çıkarlar. Kitaplar market düzeninde satışa su-
nulur. Birinci kesimde sohbet düzeni kurulur ve AVM’nin geniş giri-
şine ön sıralara protokol icabet edeceği için koltuk, arka sıralara ise 
halk için sandalyeler yerleştirilirken, ikinci kesimde sohbet olmaz; 
yazar bir kasiyer gibi kitabı imzalar ve fotoğraf çektirir. Bu durum 
kahvelerden, sohbetlerden, villa toplantılarından, matinelerden, işçi 
gecelerinden ve miting alanlarından son derece farklıdır. Zira bura-
larda bardak sesi, komşuların sesi, evin hizmetçisinin sesi, gürültücü 
matine izleyicilerinin sesi, polis telsizlerinin sesi ve boyuna slogan 
atan sempatizanların sesi yoktur. Burada sayılan seslerin dışında her 
sesi duymak mümkündür, edebiyatçının sesi dışında. 
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Sonuç
Türk şairlerinin birbirleri ve okurlarıyla buluşma pratiğinin son 

dört yüzyıllık tarihine bakıldığında, kahveden başlayan sürecin şim-
dilik AVM’ye ulaştığı gözlemlenmektedir. Başlangıçta iktidar dışı bir 
alan olan buluşma mekânı olarak kahvenin, kapitalizmin yemekten 
giyime, beyaz eşyadan kitaba kadar her türlü metaı değişim değeriyle 
pazarladığı AVM’ye evrilmesi, özerkleşen “buluşma”nın yeniden sis-
temin boyunduruğuna girmesi olarak okunabilir. Bu tarihi mekânsal 
dönüşüm açısından değerlendirdiğimizde ise, başlangıçta şehri sivil-
leştiren mekânın sonuçta devasa yapılarıyla şehre müdahale eden ve 
nüfus, araç, kültür ve sermayeyi kendinde toplayan bir mekânsallığa 
evrildiğini ileri sürebiliriz. Bu aşamada değişen toplumsal, sosyolojik 
ve kültürel yapının buluşma pratiğini son süreçte daha fazla belirle-
diği gözlemlenmektedir. Dolayısıyla özerk girişimden bağımlı olana 
doğru evrilen bir buluşma tarihinden söz edilebilir.
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Kurguda uzam, yani edebi anlatıda mekânları ve olayları, ka-
rakterleri ve nesneleri başka pek çok unsurla birlikte (hikâye, karak-
ter, za man ve ideoloji) kapsayan alan, kurgusal bir evreni oluşturur. 
Kurgusal uzamların bazı özelliklerini tasvir ederken uzamın, edebi 
metnin kullandığı dilbilimsel yapılardan kurulan, anlambilimsel bir 
yapı ol duğunu varsayıyorum. Ne var ki bu sav, kurgusal uzamları 
oluşturan bileşenlerin, muayyen yazınsal ifadeler ile saptanamayaca-
ğı kanısı üzerine kuruludur. Aslında kurgusal uzam yapıları birtakım 
dinamik mekânsal bilgilerin bileşimlerinin ürünüdür. Bu sebeple ni-
yetim, farklı sınıflara ait uzam-yapılarının birbirleriyle ilişkilerini ve 
bu ilişkilerin yüzeysel (dilbilimsel) dışavurumlarını daha belirgin bir 
şekilde tanımlamaktır.

A. “Çerçevenin” Mekânsal Yapısı
Çerçeveler, kurgusal uzamlar yani kurgusal kişileri, nesneleri ve 

mekânları çevreleyen gerçek ya da olası alanlardır. Kurgusal uzam-
ların kapsadığı bu son öğenin, yani uzamın içinde bulunan mekânın 
bir örneği Kırmızı ve Siyah romanındaki Verrieres Kasabası’nın be-
timlemesidir:
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Küçük Verriere Franche-Comté’nin en güzel şehirlerinden biri sayıla-
bilir (ibid. 29). 

Kendisi de bir çerçeve olan kasaba, okuyucuya hikâyede çok 
daha büyük bir alan teşkil eden Franche-Comté ilçesinin bir parçası 
olarak tanıtılır. 

Buradaki tanım uyarınca çerçeve, birtakım kurgusal varlıkla-
rın uzamlarını belirten mekânsal bir tasavvurdan ibarettir.1

2 Metinde 
farklı anlatımlar, çeşitli çerçeve tiplerinin oluşmasını sağlar, bu çer-
çeveler de hikâyenin evrensel uzamını inşa eder. Bir çerçeve yalnızca 
yazınsal bir dışavurumdan ibaret olabilir; ancak çerçeveler yapısal 
tasavvurlar oldukları için, bir metinde bir çerçeveyi dışa vuran ne 
kadar çok anlatım olursa olsun, çerçevenin kendi dışavurumlarını 
aşması mümkündür. Wellek (1971) anlambilimsel yapılar ve dışavu-
rumları arasındaki ilişkiyi şöyle tarif etmiştir:

Edebi eserlerin belli ses-katmanları vardır bu katmanların içinden 
birtakım anlam birimleri çıkarılır. Bu anlam-birimler, kendi statüleri 
olan bir nesneler dünyasını yansıtırlar ve onları, onlara ulaşmamıza 
olanak tanıyan dilbilimsel katmanlardan bağımsız olarak tanımlama-
mız mümkündür. (68)

Metindeki uzamın zımni ifadelerini, çerçeve olarak adlandırdı-
ğım mekânsal yapılarla bağdaştırmak için uzamı, kurgusal bir alan 
oluşturan, metindeki diğer ifade şekilleri gibi bir metinsel olgu ola-
rak algılamak gerekir.

A1. Çerçeveleri İfade Etmenin Yolları: Doğrudan ve 
Dolaylı Özdeşimler
Çerçeveler, bir mekânı doğrudan ya da dolaylı olarak oluşturan 

metinsel ifadelerdir. Bir çerçeveyi ifade etmenin doğrudan ve dolaylı 
yolları, her iki yolun aynı mekânı, yani Mme de Renal’ın odasını tas-
vir ettiği Kırmızı ve Siyah’ta kullanılır: 

1 Bu sebeple bu, referans sistemi (yani kavramların bilgi kümesi) olarak bilinmektedir
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a. Kesin tasvir aracılığıyla doğrudan özdeşim: Julien, Bayan de 
Rénal’ın odasından çıktı. (105)

b. Kurgulanan bir mekâna ait bir nesnenin tasviriyle mekânın do-
laylı özdeşimi: “başının ağrıdığını söyleyip yatağa gitti.” (92)

c. Çerçevenin bir sınırını teşkil eden bir nesnenin tasviriyle dolay-
lı özdeşim: “Ancak Julien onu seviyor olsaydı, yarı-kapalı kapının 
ardında olduğunu fark ederdi” (189)

B ve C durumlarından çerçeve, nesnelerin tasvirinin sim-
gesel an lam kazanmasıyla dolaylı yolla (böyle bir nesneyi içinde 
barındırabile cek bir mekân olarak) tanımlanır.  Aynı çerçevenin ye-
niden tanımlan ması, içeriğinin tekrarlanmasından ziyade, bu çerçe-
veyi ifade edip gös teren metinsel bilgilerin esnek bir şekilde tekrar 
kullanılmasıyla olur. 

Yukarıda da belirtildiği gibi bir çerçeve, onu oluşturan dilbi-
limsel yöntemlerden bağımsız olarak tanımlanabilir. Ancak normal 
özdeşim yöntemlerinin aksine kurgusal bir çerçevenin doğrudan ya 
da dolaylı yollarla tasvir edilmesi, çerçevenin içindeki mekânların 
yapısını etkileyebilir. Emma’da Woodhouse’un evinin detaylı tanımı, 
Bay Knightley’nin evinin dolaylı tasviriyle karşılaştırılabilir:

Hartfield, bağımsız çimenlikleri, fidanlıları olmasına ve adına rağmen, 
gerçekte Highbury’nin bir parçasıydı. Neredeyse bir kasaba olacak kadar 
geniş ve kalabalık olan bu köyde Emma’nın dengi kimse yoktu.2 
Highbury’den bir mil uzaklıkta yaşıyordu (4).

İki tasvir arasındaki tenakuz yalnızca biçimsel farklılıklara se-
bep olmaz, aynı zamanda betimlemelerin yarattığı mekânın nasıl bir 
somutluğa, ne dereceye kadar sahip olacağını doğrudan ve anlambi-
limsel açıdan etkiler. Anlatının bu noktasında, Bay Knightley’nin ya-
şadığı uzam dolaylı olarak tasvir edildiği için, okuyucuya, bir mali-
kanede yaşaması da bir kulübede yaşaması kadar mümkün görünür. 

B. Mekânın Alansal Yapılandırması
Çerçeveler, bir hikâyedeki olay ve durumlara topolojik tayin-

lerde bulunan, kurgusal uzam ve bölgelerdir. Çerçeveler, kurgusal 

2 Butor, 1969 
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evrenin organizasyonuna göre birbirlerinden farklı olabilirler. Bir 
mekânın bir çerçeveden farkı, hikâyenin topolojik odağı olan uzam-
lardan olmasıdır. Bir mekân gerçek öyküsel olayların lokalize olduk-
ları sıfır noktasıdır. Mekân kavramı geçmişte bundan çok daha geniş 
tanımlara tabii tutulmuştur. Geçmişte mekân, uzamlara, kişilere ve 
olaylara dair her türlü bilgisel olgudan oluşan bir materyaller dizisi 
olarak tanımlanmıştır (O’Toole, 1982; Richard, 1972). Mekânı, bu 
yazıda özgün bir kategori olarak ele alırsak, bir objeyi, kişiyi ya da 
olayı doğrudan kapsayan yakın bölge olarak tanımlayabiliriz. Metin 
devamlılığında başka türlü çerçevelerin de kurulması mümkün an-
cak bu çerçeveler hiçbir noktada mekân görevini göremez. Başka bir 
deyişle, bir çerçeve, kurgusal bir mekânın bir parçası olarak yapı-
landırılabilir ama asla kurgusal varlıkları çevreleyen gerçek alan ola-
maz.3 Bunun bir örneği Duygusal Eğitim’de, Fredercik, Mlle Roque 
ile evlilik hayalleri kurarken görülür:

Seyahat edecekler, İtalya’ya, Batı’ya gideceklerdi! Onun, ufak bir tümse-
ğin tepesinde manzarayı seyrederken ya da Floransa’da galerinin birinin 
önünde, koluna girmiş durakladığında nasıl duracağını hayal etti. (270)

Frederick, Mlle Roque ile evlenmez ve ne o küçük tepecik ne 
de o kemer altı evliliklerinin mutluluğunu çevreler. Ancak metne 
yerleştirilen bu çerçeveler, belli özelliklere sahip (egzotik ve güzel 
uzamlar), potansiyel, somut mekânlar olarak yapılandırılmışlardır. 
Bu yüzden onları, kendi içlerinden kurgusal mekânlar (yapılar) ola-
rak değerlendirmek şarttır.

Mekânların metinsel dışavurumlarına gelince; bunlar, tanımla-
rı gereği, bir dizi davranış, olay ve durumları kapsayabilecek alan-
sal konumlardır ve tüm bu unsurlardan bağımsızdır. Mekân, daima 
geçerli bir çerçeve olduğundan metnin devamında ortaya çıkan, 

3 Çerçeveler ve uzam arasındaki farkı aydınlatmak için, teatral alanla ilgili konseptlere 
bakılabilir. Tiyatroda alan manzarasal alan, seyirciye derhal sunulan alan ve karakterle-
rin sözel olarak anlattıkları, manzara-üstü alan olarak üçe ayrılır. İlki somutlaştırılmıştır 
ve somut olarak görünebilir ancak sonuncusu, yalnızca dil aracılığıyla aktarılabilir ve bir 
hikâyenin metinsel uzamı olarak algılanır. Anlatımsal mekân, yani ya bir uzam ya da baş-
ka türlü bir çerçeve, sözel olarak yapılandırılmıştır. Buna karşı mekân ve karakter arasın-
daki ilişki, oyuncular ve manzarasal alan arasındaki ilişkiye denktir. 
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mekânla alakalı esasların kullanımlarıyla öngörülemez. (Grimes’ın 
ortaya attığı, 1975: 51-52) Mekân kavramının, metnin devamında 
geçerli kabul edilmesi için, alansal bir konumun bir konu bağlamın-
da bir kere tanımlanması yeterli (ta ki metinde bir mekân değişikliği 
gerçekleşene kadar). Örnek:

Saatlerdir balkondan dışarısını seyrediyordu; nehir grimsi rıhtımların 
arasından akıyordu… Odasına döndü, sonra kanepesine uzanıp…  So-
nunda kendi kendinden kurtulabilmek için dışarı çıktı. (90)

Mekânla herhangi başka bir çerçevenin arasındaki fark, bir çer-
çeveyi yeniden tanımlamak için çerçeveye işaret edecek yeni bir me-
tinsel olgunun gerekmesi ama mekânın devamlı ifadesi için herhangi 
bir metinsel göstergenin gerekmemesidir. Mekânlar ve mekânların 
metinsel tezahürlerini göz önünde bulundurursak, mekânın, öne-
minin devamlı vurgulanmasına ihtiyaç duymayan bir çerçeve ol-
duğunu söyleyebiliriz. Bir metnin, bir mekânın önemini göz ardı 
etmeden başka çerçeveler de kurabileceğini unutmamalıyız. Yuka-
rıdaki örnekte la rivière konumu, mekân olarak belirtilen balkonun 
önemini azaltmadan yeni bir çerçeve oluşturur. Frederick odaya 
girdikten sonra mekân dolaylı yolla (le divan nesnesi aracılığıyla) 
tekrar tanımlanır. Bir çerçevenin önemi, metnin içinde devamlı ta-
nımlanıyorsa, bu tanım genellikle dolaylı yolla yapılır. Camus’nun 
La Chute’unda Clamence ile muhatabı sokakta yürümektedirler; 
çerçeveleri, Clamence’in konuşurken yağmura devirli göndermeler 
yapmasıyla tanımlanır:

Bir sakınca var mı, aziz hemşerim, kentte biraz dolaşmak için dışarı 
çıkmamızda? (35)
Bakın yağmur gene başladı. İster misiniz şu sundurmanın altında du-
ralım? (42)
Yağmur hızlandığına göre… Yağmurdan korunan şu bankta oturalım. 
(43)
Bakın yağmur dindi. Evime kadar bana arkadaşlık edin lütfen! (51)

Bir mekânın ilk belirteci kullanıldıktan sonra herhangi bir baş-
ka metinsel araç, mekânın önemini tekrar vurgulamak için genellik-
le kullanılmaz; bir mekân değişikliği belirtilmediği için olay kurgu-



141

Kurguda Uzam

monograf 2017/7

su, ilk mekânın içinde geçmeye devam eder. Bir mekânı, bulunulan 
konuma doğrudan gönderme yapmadan belirtmek de mümkündür. 
Örneğin Jane Austen’ın Emma’sında mekân, tasvir edilen durum 
aracılığıyla algılanır:

Saçı kıvrıldıktan ve hizmetçi kız çekildikten sonra, Emma düşüncelere 
dalıp kendine acımaya koyuldu. (84)

Mekânın devamlılığına işaret etme yöntemleri, metnin bir 
mekâna ya da mekân değişimine işaret etmekten kaçındığı durumlar 
ve devinimli bir çerçevenin yinelenen ifadeler, öyküsel metinlerde 
oluşturulan uzamların çeşitlerini önemli ölçüde etkiler.

C. Yakınlık Derecelerine Göre Çerçevelerin  
Sınıflandırılmaları
Mekânları, diğer çerçeve çeşitlerinden ayıran yalnızca metin-

sel tezahürleri değil, başka tanım kümelerinden gelen kurgusal ya-
pılara yakınlıklarıdır; yani çerçeveler, kendileriyle hikâyenin öteki 
kurgusal unsurları (olaylar, karakterler, vb.) arasındaki mesafelere 
göre sınıflandırılırlar. Çerçeveler ya anlatının etrafında döndüğü 
kurgusal varlıkların o anda bulundukları çevreler (yani oluşturulan 
mekânlar) olabilirler ya da bu unsurlarla daha uzaktan ilişki kurarak 
nitelendirilebilirler. Mekân ile uzak çevre arasındaki fark genellikle 
anlatı odağı incelendiğinde görülür:

Mathilde, annesinin peşinden kilise ayinine gitti; kadınların apartman-
dan ayrılmasıyla da Julien rahatlıkla sıvıştı ve tekrar işinin başına dön-
dü. (318)

Bu paragraftaki yakın çevre Mathilde’in odasıdır. Kilise çerçeve-
siyse, kurgusal bir uzam tasarlanmış olmasına karşın, hayata geçiril-
miş bir mekân değildir. Bu durum anlatım akışında oluşan konum-
sal kurgu zinciriyle açıklanabilir. 

Çerçeveler işlevsel kavramlar olmasalar da içlerinde daima kur-
gusal varlıklar barındırırlar. Bu yüzden işlevleri ve diğer konumsal 
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yapılarla ilişkileri, içlerinde barındırdıkları kurgusal öğeler aracılı-
ğıyla belirlenirler. Mekânsal çerçeveler sınıfı, hikâye alanını oluştu-
ran anlatının olay ve durumlarının gerçekleştiği konumlardan iba-
retken, diğer çerçeve sınıfları hikâye alanını kalan kurgusal öğelerini 
tanımlamakla sorumludurlar. Bir hikâyenin ana çerçeveler kümesi 
işlevsel sahalara kurulur. Bu sahalara örnek olarak Barth’ın Uçan 
Operası, Woolf ’un Işık Feneri ve Swiss Family Robinson’daki ağaç evi 
verilebilir. 

Metinin bu kısmında belli konusal yapıların ait olduğu bu ko-
numsal düzenin metinsel göstergelerini saptamaya çalışacağım. 
Aşağıda da görülebileceği gibi çerçevelerin yakınlıklarıyla, metinsel 
tezahürlerinin uzunluğu ve bu tezahürlerin mekânlara dair verdiği 
bilgi yoğunluğu arasında hiçbir ilişki yoktur. Bir çerçevenin yakınlık 
derecesi, yani başka bir deyişle hikâye alanıyla anlambilimsel ilişkisi, 
genellikle istikrarsızdır; aynı çerçeveyi soyut metinsel konular kap-
samında, farklı sınıflara uzamlaştırmak mümkündür. 

1. Daha önce üzerinden geçtiğimiz ilk çerçeve sınıfı bir o 
anda var olan mekânlardır.

2. İkincil çerçeveler, mekâna yakın yaratılan ama mekândan 
kesin olarak ayrılan arka plan çerçeveleridir.

İkincil çerçeveler, kurgusal varlıkların içinde uzam aldıkları 
çevreler olsalar da ikincil mekânlar olarak kabul görmezler:

Kısa bir süre sonra Bayan Bates, pencerenin yanından geçerken at sır-
tındaki Bay Knightley’nin çok da uzaklarda olmadığını söylüyordu. 
(Emma: 158)

Buradaki ikincil çerçeveyle (dışarısı) ve mekân (Bayan Bates’in 
oturma odası) arasında, ikisinin de aynı bütünün parçası olması-
na rağmen, açık bir ayrım var. İkincil çerçeveyi, mekândan ayıran 
genellikle algı kuvvetini, kısa süreliğine genel çerçevenin dışını da 
görebilecek şekilde genişleten bir bakış açısıdır. Çerçeveleri birincil 
(yakın) ve ikincil (uzak) olarak ayırıp düzenleyen bu bakış açısına 
dayanan temel, çoğu zaman ikincil çerçevenin, mekânla yan yana 
konulmasıyla vurgulanır:
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Madam Arnaux, onu sesinden tanıdı ve kapı aralığından günaydın dedi 
zira kızı müsait değildi, kendisiyse hastaydı. İçeriden bir kaşığın, cam 
bardağa vuruşu, bir hastanın odasında karıştırılan onca şeyin narin 
şeyin sesi duyuluyordu. Arnaux, karısına veda etmek için ortadan kay-
boldu. (Duygusal Eğitim: 140-144)

Buradaki ikincil çerçeve, yan oda, duyusal yollarla, yani işitsel 
yollarla, algılanır ve bu algı sayesinde ikincil çerçeve bir anlığına 
Frederick’in içinde bulunduğu gerçekliğin bir parçası haline getirilir.

3. Erişilmez çerçeveler belli konusal kapsamlarda ya da anla-
tım sırasında doğan, asla yakın çevre olarak yapılanamayan 
ve yapılandırılmayan ya da anlatının, hikâyelerini takip et-
tiği karakterlerinin asla erişemedikleri mekânlardır. Kur-
gusal alanın ulaşılmaz uzamları, alansal bütünün bir parça-
sıdırlar; ancak ya içlerine girilemeyen kapalı çerçevelerden 
oluşurlar ya da başka çerçevelerde uzam alan karakterler, 
bu uzamlar hakkında hiçbir bilgiye erişemezler. 

4. Geçici olarak kapalı olan çerçeveler, metindeki anlamsal 
durumlarının değişmesiyle açık çerçevelere dönüştürülebi-
lirler. Örneğin Duygusal Eğitim ulaşılmaz çerçevelerle do-
ludur. Çerçeveler erişilebilir kılındıkça önemli bir değişim 
gerçekleşir; Frederick, daha önceden erişilmediği çerçeve-
lerdeki karakterlerin nazarında gitgide artan bir değer ka-
zanır. Ancak romanın ilk kısmında Frederick’in yüzleştiği 
durumlar, bu erişilmez çerçevelerin kapalı kapılarıyla kar-
şılaşmaktan ibarettir:

Kapısına geldiğinde zili çalmaya tereddüt etti. Basamaklar düzeltilmişti. 
Kapı açıldı; “Madam, dışarı çıkın” kelimeleri onun için bir kurtuluştu 
sanki, kalbinden ağır bir yükün kalktığını hissetti. (78)

İkincil çerçevelere kısmen girip onları mekânın devamına dö-
nüştürmek mümkün olduğu gibi, bir mekânla, yan çerçevesi arasın-
daki duvarı sağlamlaştırmak, hatta yan çerçeveyi erişilmez çerçeveye 
çevirmek mümkündür. 
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5. Mekân-zamansal açıdan uzak çerçeveler metnin hikâye ala-
nının ya da zamansal sınırlarının dışında kurgulanan çer-
çevelerdir. Böyle bir alansal bütünlüğe ait olan çerçevelerin 
kurgusal karakterlerinin, yakın çerçevelere de ait olmaları 
“somut” olarak engellenir. Ancak bazı mekân-zamansal 
kısıtlamalar geçici olarak mekânsal çerçevelere dönüştü-
rülebilirler; hikâye olaylarının geçtiği konumsal alanda bir 
değişim yapılır ya da zamanda bir ileri-geri gidiş olursa, 
çerçevelerin durumlarının değişmesine olanak tanınabilir. 
Bununla birlikte, diğer mekân-zamansal kısıtlamalar anla-
tım süresince sabit kalır: 

İnsanların doğumla kazandıkları konuta bağlı olarak değil de karak-
terlerince soylu bulan Kral Üçüncü Henri’nin kraliyet mahkemesiydi. 
(Kırmızı ve Siyah: 328)

Le cour Henri III hikâye zamanı açısından daima uzaktadır. 
Aynı romanda konumsal açıdan farklı uzaklıklara sahip çerçeveler, 
hikâye-olaylarının geçtiği uzamların değişmesiyle, durum değişik-
likleri geçirirler. Örneğin romanın ilk kısmında konumsal olarak 
uzakta kalan Paris çerçevesi, ikinci kısmında Julien Sorel’in kasaba-
dan şehre taşınmasıyla yakın çerçeveye dönüşür. 

Bir metin, kural gereği, uzak bir çerçevenin ileri yakınlaşıp ya-
kınlaşamayacağına dair hiçbir uzamsal gösterge sunamaz. Ancak 
hikâyenin düzenini, hikâyedeki kurgusal alanla, diğer unsurlar ara-
sındaki ilişkiyi ortaya koyarak bir anlatımsal mantığın kurulmasını 
sağlar ve bu sayede çerçevelerin durumlarının belirlenmesine, hatta 
bazı durumlarda öngörülebilmelerine olanak tanır. 

Örneğin Emma’da hikâye-alanı önceden belirlenmiştir. Bu 
hikâye-alanı romanın genel düzeni sırasında ortaya çıktığı için me-
tinde sonradan doğacak olan çerçevelerini durumlarını, hikâye ala-
nı sınırlandırmalarla önceden belirler. Önceden tanımlanan hikâye 
alanının mekân-zamansal sınırlarının dışında kalan çerçeveler da-
ima uzaktadırlar. Mekân-zamanın içinde kalan çerçevelerin (örne-
ğin Highbury Kasabası) adları anlatımda bir kere geçti mi, metnin 
devamında mevcudiyet kazanacakları kesindir. Emma’nın hikâye 
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alanı, sınırlarının dışında kalan ana karakterlerinin o anda yaptıkla-
rı, sınırın içinde olsalardı hikâye olaylarının uzamlarında değişime 
yol açabilecek hareketlerine tabii değildir. Karakterler (geçici ya da 
kalıcı olarak) sınır dışına çıktıklarında bile kasaba anlatımda imge-
sel özelliğini korur. Dolayısıyla Emma kurgusal mekânların durgun 
yapısının tipik bir örneğidir.   

Çerçevenin, mekâna olan mesafesi, uzak ve yakın çerçeveler 
yan yana konulduğunda özellikle göze çarpar. Bu, uzak bir çerçeveyi, 
anlatıma karşılaştırma yöntemiyle dâhil etmenin bir yoludur:

Herkes yerini aldığında ilk açılan konu Maple Grove’du… Hartfield’la, 
Maple Grove’un karşılaştırması. Hartfield’ın toprakları küçük ama dü-
zenli ve güzeldi; evin kendisiyle modern ve dayanıklıydı. “Maple Grove’a 
gerçekten de çok benziyor!” – aradaki benzerlik onu şaşkına çevirmişti… 
(174)

Anlatımın konumsal odağının dışında kalan uzak çerçeveler 
(yani hikâye alanının dışında kalan çerçeveler) en az hikâye alanını 
oluşturan çerçeveler kadar önemlidirler. Kurgusal bir mekânın yapı-
sına dâhil edilen uzak bir çerçeveyi, yakın bir çerçeveyle karşılaştıra-
rak, yakın çerçevenin belli özelliklerine dikkat çekilmesi sağlanabilir.

6. Genelleştirilmiş Mekânlar değişken yakınlık derecelerine 
sahip oldukları için sınıflandırma sisteminde ayrıcalıklı 
bir kategoride uzam alırlar. Genelleştirilmiş mekân metin-
sel araçların belirginliği olmayan, yani somut bir mekâna 
işaret etmeyen, kısıtlamaları ve diğer özellikleri tanım-
lanmamış bir uzamın oluşturulmasıyla ortaya çıkar. Bu 
mekânlar belirsizlikleri sebebiyle kurgusal varlıkların ya-
kın çevreleri olamazlar ancak konu açısından önem taşıyan 
yakın mekânları içlerinde barındırırlar. Genelleştirilmiş 
mekânlar, metnin kullandığı konumsal ifadenin, bir çevre-
ler sınıfına işaret etmesiyle oluşurlar:

Seyahat ediyordu.
Buharlı vapurların melankolisini, çadırlarda soğuk sabahlara uyanma-
nın nasıl bir şey olduğunu, sersemletici manzaralarla, yıkıntıları, yarıda 
kesilmiş duygudaşlıkların acı tadını iyi bilirdi. (Duygusal Eğitim: 400)
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Frederick’in dünya seyahatleri genelleştirilmiş mekânda ger-
çekleşmektedir: olaylar ve olgular serisi, özelleştirilmiş mekânda 
özetlenir. Bir konumu içinde barındıran belirsiz bir çevrenin uzam 
aldığı genelleştirilmiş mekânı aktarmak için sonsuz bir sözcüksel 
form kullanılır. Genelleştirilmiş mekânlar, yakın mekânlardan daha 
geniş, hatta sonsuz bir çerçeve ifade edilmek istenildiğinde de kul-
lanılabilir. 

Emma Woodhouse… dünyadaki ilk yirmi bir yılını neredeyse hiçbir güç-
lükle karşılaşmadan ve hiçbir sıkıntı çekmeden geçirmişti. (Emma: 1) 

D. Gerçekçilik Seviyelerine Göre Çerçevelerin  
Sınıflandırılmaları
Mekânsal bir unsur, modelleştirilmiş bir sözceye bağlı olduğun-

da konumsal ifadelerle, yapılandırılmış çerçevelerin durumu deği-
şebilir. Alttaki örnekte görülen konumsal ifade, koşulla çekimle ön 
görülen gerçekçilik dışı bir sözcede uzam alıyor: 

Madam Sorel adını taşıyacak ve kocasıyla İsviçre’de fakir fukara yaşaya-
caktı. (Kırmızı ve Siyah: 419)

Bazı modelleştirilmiş sözceler munzam bilgilerden (Grimes 
1975: 65), yani olabilecek olup gerçekleşmemiş şeylerle ilgili bilgiler-
den, oluşabilirler. Tüm bu olasılıklar, mekânın da içinde uzam aldığı 
için mekânla ilgili verilebilecek bilgiler de ek bilgiler sayılmalıdır. Ek 
konumsal bilgiler, gelecek kipleriyle kurulan cümlelere, emir cümle-
lerine, sorulara, olumsuz cümlelere, tahminlere, vb. bağlı ifade şekil-
leriyle verilirler. Bu tip modelleştirilmiş ifadelerle kurulan çerçeveler 
karşı olgusal, gerçek dışı ya da varsayımsaldırlar. Aşağıdaki örnekte 
konumsal ifade tamamıyla kullanılan zorunluluk fiiline bağlıdır; ko-
numsal ifade, düşünceyi dile getiren sözceye dayanır, bu sebeple de 
konumsal ifade, varsayımsal bir çerçeve kurar:

Onu, herkesin ortasında, o yarmanın içinde hayal etti. (Duygusal Eği-
tim: 50)
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Bir anlatının kurgusal uzamı içinde, gerçek hikâye alanıyla ille 
de uyumlu olmayan ya da aynı anda var olmayan çeşitli konumsal 
unsurlar bulundurur. Eco’ya göre (1979: 212) fabula, fabulanın ka-
rakterlerinin hayal ettikleri, inandıkları ya da diledikleri tüm ardışık 
durumları kapsayan bir uzamdır. Eco’nun ima ettiği üzere olabile-
cek tüm olayların, gerçekleşmeseler bile var oldukları potansiyel bir 
dünya vardır. Kimi zaman modelleştirilmiş sözcelerle oluşturulan 
çerçeveler, yakın mekânla yan yana durur:

Box Hill’e bir dolap düzenleme cadılığı Emma’nın aklında dolanıp duru-
yordu. Diğerlerinin nasıl tepki vereceğini kestiremiyordu. Belki de kendi 
evlerine döndüklerinde yaptıklarını keyifle hatırlayacaklardı. (Emma: 
232)

Karşı olgusal ve varsayımsal çerçevelerse, içlerinde imkânsız, 
hayali veya inanılan ama gerçek olmayan ya da hayata geçirileme-
yen durumlar barındırdıkları için yakın mekânla bağdaşmazlar. Bir 
metinsel bağlamda oluşturulan varsayımsal bir çerçeve, başka bir 
metinsel bağlamda hayata geçirilebilir. La Chute’dan alınan alttaki 
modelleştirilmiş sözcedeki Paris metnin başka noktalarında sahici 
bir mekânken, burada uygunsuz ve dolayısıyla imkânsız bir duru-
mun varsayımsal çerçevesidir: 

Söylesene, Paris sokaklarında da elimi tutacak mısın? Ah! Latife ediyo-
rum. (100)

Sonuç olarak, konumsal ifadeler, modelleştirilmiş sözceler ola-
rak sunulduklarında, gerçek hikâye alanının bir parçasını oluştur-
mazlar ama hikâye alanıyla farklı ilişkiler içine girerler. Bu ilişkiler 
metinde ya daima aynı kalırlar ya da değişime tabii tutulurlar.

E. Çerçeve Özelliklerine Göre Çerçeve  
Sınıflandırılması
Her gerçek varlık gibi uzamlar de sonsuz unsurlardan, özellik-

lerden ve içeriklerden oluştukları için bitmek tükenmek bilmeyen 
yapılardır. Edebi bir metnin, konumsal yapılara belli özellikler aşı-
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layıp onları konumsal yapılara dönüştürülmeleri kaçınılmazdır.4 Bu 
sebeple mekân ifadeler ve dilbilimsel çevreler, yalnızca çerçevelerin, 
hikâye alanıyla ilgili durumlarına dair bilgi vermezler, aynı zaman-
da oluşturulan çerçevenin cinsiyle ilgili bilgiler de sunarlar. Burada, 
çerçevelerin konumsal nesneler olarak potansiyel içeriklerini ve bir 
edebi metnin, hangi sınırlı sayıdaki içeriklerin hayata geçirildiğine 
işaret ettiğini inceleyeceğim.

Çerçevelerin içerikleri üzerine bilgi veren önemli kaynaklardan 
biri mekâna işaret eden belli nesnelerin duyumsal bileşenleridir. Söz-
cüksel unsurlar gibi anlamsal özellikler, oluşturulan uzamın fiziksel 
özelliklerini, konumsal nesnelerin büyüklüğünü ve/veya şeklini ve/
veya rengini ve/veya materyalini tanımlayarak anlatabilirler. Örne-
ğin “deniz”, gösterilen nesnenin materyalin (su) ve renk çeşitliliğini 
(gri-mavi-yeşil) anlatan sözcüksel bir maddedir. Sözcüksel madde-
lerin isimlendirilmesi, çerçevenin fiziksel özelliklerine işaret ettiği 
gibi konumsal nesnenin diğer taraflarını da gösterebilir. Örneğin 
nesnenin işlevinin ne olduğunun açıklaması (suyu aşmaya yarayan) 
“köprü” kelimesinde yatar. Mekâna işaret eden nesneler, gösterilen 
mekânın sınırlarını da çizebilirler (bir oda gibi) ya da bir mekânın 
sınırlarını daha müphem tutabilirler (dağın zirvesi gibi). Konumsal 
nesneler aynı zamanda bir mekânın içeride mi (örneğin, yemek oda-
sı), yoksa dışarıda mı (örneğin, bahçe) olduğunu belirtebilirler. Han-
gi içeriğin konuma işaret eden bir sözcük biriminin anlam bileşeni 
olduğunu, hangisinin dil-bilenin dünya bilgisinin sonucu olarak 
doğduğu, yani “fiziksel evrenin doğal kanunlarıyla yansıtılabildiği” 
(Chatman 1978: 28) ve hangisinin kazara oluşturulduğunu sapta-
mak zordur. Bir başka deyişle soracak olursak; hangi içerik olası bir 
dünya içinde hayata geçirilir ve gösterilen varlığın mevcudiyet ka-
zanması için gereklidir? Bir içeriğin gerekli bir bilgi olup olmadığı-
nın bir belirteci, metnin o içeriğe dair niteleyici bilgiler verip ver-
mediği ve bu esnada o içeriğe uyan sözcüksel terminolojiyi kullanıp 
kullanmadığıdır. Örneğin “la mer coleur de lessive faible” (La Chute: 
78) cümlesinde, kullanılabilecek tüm deniz renkleri arasından tuhaf, 
soluk bir renk seçilmiş ve metin tarafından nitelendirilmiştir. 

4 Grimes (1966), sözbirimlerin durumsal-unsurlarıyla ilgili şu yargıyı öne sürdü: “Tarih 
boyunca söz birimler kendilerini aynı hikâyenin farklı tohumlarıyla zenginleştirmişlerdir 
… söz birimleri tohumlarından arındırmak gerekir.”
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Mekânların başka bir özelliği, çerçevelerle içlerindeki insanlar 
ve nesneler arasındaki ilişkiyi tanımayabilmeleridir.

Bu içerik kümesi yalnızca mekâna işaret eden bir nesnenin 
adlandırılmasıyla ortaya çıkabilir. Bu tarz içerikler genellikle dün-
ya bilgisi ya da toplumsal görgü kuralları sebebiyle belli mekânlarla 
bağlantılıdırlar. Bu çerçeve içeriklerini hayata geçirebilme için birta-
kım unsurların metinde uzam alması ve belli mekân-söz birimleri-
nin kullanılması gerekir. Çerçeveleri, ait oldukları alanlara göre (özel 
ve toplumsal alanlar) sınıflarına ayıran özel ve genel içerikler bu ka-
tegoriye aittir. Bazı romanlarda özel ve genel arasındaki çizgi oldukça 
siliktir. Örneğin Duygusal Eğitim’de Frederick, Rosanette’i normalde 
bir evin daha özel kabul edilen ama burada “Bunun bulunabilecek 
en perili evlerden biri olduğunu ve buranın, bu evin ahlaki merke-
zi olduğunu derhal anladık ”(162) olarak tanımlanan cabinette de 
toilettede ziyaret eder. Bunun aksine Emma’da toplumsal normların 
açıklığı, evlerin özel ve genel bölmelere kesin ve net bir şekilde ayrıl-
malarıyla vurgulanır. Bu örnekte Bayan Bate’in salonu daha az özel 
bir mekân olarak kabul görürken, evin öteki özel mekânları, Emma 
için ulaşılmazdır:

Adımlarında bir telaş vardı… hizmetçi kız korkmuş ve utangaç duru-
yordu… içeri fazla hızlı alınmıştı. Teyze ile yeğeni koştur koştur yan 
odaya kaçıyorlardı. Kapı kapanın onları tamamen ayırmadan Bayan 
Bates’in… (250)

Çerçeveler açık ve kapalı olarak da ikiye ayrılır. Birtakım içerik-
ler çerçevelerin sınırlarını, hangi tarafa giderlerse gitsinler, aşabilir-
ler; yani bazı içerikler çerçevelerinin sınırlarının dışına çıkabilirken, 
bazı içeriklerin hareket yönlerinin önüne engeller çekilebilir. Çer-
çeveler arası ulaşılabilirlik hem bir çerçeveye tam giriş verilmesiyle, 
hem de kısmi giriş sağlanmasıyla (örneğin görsel ya da işitsel yol-
larla) sağlanabilir. Bir çerçevenin açıklığı ve kapalılığı, içeriklerinin 
kendisi hakkında ne gibi bilgiler verdiğine, başka çerçevelerdeki 
kişilerin (karakterlerin) bu çerçeveye ulaşıp ulaşamadığına göre be-
lirlenir. Örneğin Büyük Umutlar’da Bayan Havisham’ın evinin bazı 
bölmeler kapalı çerçevelerdir. Bayan Havisham’ın kendi kullandığı 
iki odanın dışında kalan uzamlar karanlıktadır. Pip’i, etrafını saran 
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alandan uzakta tutan bu karanlık, ev sakinlerinin büründüğü gizem-
li havayı kuvvetlendirmektedir. 

Karanlık tünellerde ilk fark ettiğim oraya yanık bir mum koyduğuydu. 
Mumu aldı ve daha pek çok tünellerden geçip merdivenleri çıktık; etraf 
hâlâ karanlıktı ve yolumu yalnızca o mum aydınlatıyordu. (82)

Çerçeveler içlerinde barındırdıkları nesnelerle ilişkilerine göre 
kişisel ya da kişi dışı olabilirler. Kişisel bir çerçeve, üstünde bir ka-
rakterin izini ya da etkisini taşır, içinde söz konusu uzamın özel bir 
mekân olduğuna dair fiziksel kanıt bulundurur (Bu kanıt genellikle 
bir nesne ya da daha genel bir özellik veya atmosferdir).

Eldivenlerini çıkarıp odadaki mobilyaları, süs eşyalarını inceledi ve ne 
kadar da zevkli olduğunu söyledi:
Ah! Ne şirin ne kadar da güzel! Bunlar senin fikirlerin! (Duygusal Eği-
tim: 271)

Yukarıdaki örnekte Frederick’in ince zevki, odasını süsleyen 
nesnelerden algılanır ve özel alanını kişisel bir mekâna çevirir. 

Konumsal ifadeler ve dilbilimsel ortamları, belli konular dahi-
linde hayata geçirilip belli çerçevelerle ilişkilendirilebilecek içerik-
lerden oluşurlar. Şu ana kadar kurgusal mekânları, materyallerinin 
özelliklerine (büyüklük, şekil, vb.) ve içlerindeki nesne ve karakter-
lere göre inceledim. Ancak kurgusal mekânların sınıflandırmaları 
içlerinde bulundukları durumların doğalarına (mesela içlerindeki 
karakterlerin davranışlarının onları nasıl gösterdiğine ve hangi du-
rumlar içinde olduklarına) da bağlıdır. Anlatımsal durumları alışa-
gelmiş ve özgün olarak ikiye ayırmak mümkündür. 

Her mekân, diğer varlıklara dair ansiklopedik bilgilerimizle iliş-
kilidir. Bu tip depolanmış bilgi ağlarına metinsel kuramlarda Çerçeve-
ler denir (Bu Çerçeveleri, konumsal birer yapı olan çerçevelerden ayır-
mak için büyük harfle yazacağım).5 Bir Çerçeve, kalıplaştırılmış bir 
durumu gösteren bir veri yapısı, dünyaya dair bildiklerimizin, çeşitli 
olay örgülerine ya da birtakım nesnelere, kişilere, içeriklere, ilişkilere 

5 Metzing, 1979; Goffman, 1974
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ya da gerçeklere, bir uzama, vb. işaret eden anlayış birikimleri veya bi-
rimleri şeklindeki temsilleridir. (Eco 1979: 20ff) Kurguda mekânları, 
bir Çerçeveyle veya kalıplaştırılmış ya da bilindik bir durumla ilişki-
lendirmek mümkündür. Çerçeveler ve referans sistemleri6 metnin ve 
oluşturulan dilin içinde uzam alırlar. (Hrushovski 1982: 166) Çerçeve 
anlayışını ön plana çıkararak okuyucunun depoladığı bilgi birikimine 
atıfta bulunmaktan ziyade bu bilgi-yapılarının metinde nasıl temsil 
edildiğini ve kurgusal uzamların nitelendirilmelerine nasıl katkıda 
bulunduklarını göstermek istiyorum. Bu noktada konumsal uzamla-
rın etrafındaki kalıplaşmış durumların temsiline yani bir mekân an-
layışıyla ilişkili Çerçevelere odaklanacağım. Bazen bilindik durumlar, 
“hapishane hücresi” gibi anlamıyla bilindik bir durumu (hapis edil-
meyi) ortaya koyan bir mekân göstergesi işlevi gören söz birimin du-
yumsal unsurudur. Böyle örneklerde bilindik durumu anlatmak için 
fazladan metinsel bilgiler vermeye gerek yoktur. Aşağıdaki örnekte 
anlatıcı “esir kampı” ifadesinin, okuyucunun aklında geçerli durumla 
ilgili uyandıracağı otomatik ilişkilendirmeleri kullanmaktadır:

Trablus’un oradaki bir enterne kampına gönderilmiştim; susuzluğun ve 
yoksulluğun, kötü muameleni ötesine gittiği bir kamptı. Sana orayı an-
latmak istemiyorum.
Biz, yarım yüzyılın çocuklarının böyle uzamlerin resimlerine ihtiya-
cımız yoktur… Anlayacağın sana güveniyorum. Yalnızca birkaç detay 
vermekle yetineceğim… (Düşüş: 125-126)

Bir metin, yaşananın bilindik bir durum olduğunu mekânın, 
karakterlerin akıllarındaki diğer öğelerle nasıl bir ilişki içinde oldu-
ğunu göstererek, hikâyede gerçekleşen diğer durumlara değinmeden 
gösterebilir. Mesela Duygusal Eğitim’de İtalya çerçevesi, karakterle-
rin hayallerinde romantik durumlarla ilişkilendirilmiştir; bunun 
dayanaksız bir ilişkilendirme olduğu ancak sonra ortaya çıkacaktır:

Ne var ki İtalya bu hayallere yanıt vermiyordu. Artık illüzyonlar çağın-
dalardı! Balayı her şeyi öyle bir süslemişti ki! (376)

6 Referans sistemleri, Hrushovski’nin “sözcelere, metinlere ya da bunların yorumlama-
larına gönderme yapan imgelemlerin devinimi” kuramına benzerler. Bir referans sistemi 
illa kalıplaşmış bir bilgi birikimini düzenlemek zorunda değildir.
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Bu örnekte Çerçeve fazladan metinsel bilgi-yapısı ile ortaya çık-
maz. Çerçevenin kendisi metinsel bir yapı olduğuna göre bilindik ya 
da kalıplaşmış durum ille de metin dışı bilgilerimizde uzam almaz 
ve kişisel metnin bir yaratısı olabilir. Emma’da kalıplaşmış durumla-
rın, çerçevelerle ilişkisi metnin oluşturduğu katı toplumsal değerlere 
dayalıdır. Böyle edebi bir metinde durumların, çerçevelerle bilindik 
ilişkilendirilmeleri önceliklidir; bu sebeple de bazı durumların geç-
tiği uzamlar, sosyal normlara göre uygun uzamlar olarak kabul gö-
rürler. Normlar, kurgusal varlıkların, bir mekâna uygun uzamlaşım-
larına dair en ufak detayları temin ederler ve uygunsuz uzamlardan 
ayrılma noktalarını derhal incelerler:

Böyle şeyler Noel’de şöminenin otururken iyi hoştu ama yazın kasabayı 
keşfe çıktığında tuhaf kaçıyordu. (218) 

Bu tip metinlerde sosyal normların kuralları her kurgusal du-
rumun yapılandırmasında bellidir ve bir durumun etrafına kurulan 
mekânlar, içinde bulundukları toplumsal durumlara göre değişim 
geçirebilirler. Farklı anlayışlar belli durumları farklı çerçevelere bağ-
layabilirler. Kırmızı ve Siyah’ta Mme de Renal zina yapmış olmaktan 
utanır ve toplum tarafından yargılandığını hayal eder: “Verrieres’in 
meydanındaki teşhir direğine geldiklerinde.” (86) Benzer bir durumu 
farklı toplumsal koşullarda yaşayan Mathilde de la Mole’unsa Paris 
salonlarında aşağılanması daha olasıdır: “Ertesi gün yüzlerce salon 
nasıl bir utançla ve nasıl bir zevkle çınlayacaktı” (ibid. 328) Topluma 
teşhir edilme durumları, toplumsal konu bağlamındaki ana toplum-
sal alan olan çerçevenin kullanımını gerektirir. Ancak toplumsallık 
kati bir kavram olmadığından, bir eserdeki toplum kasaba halkından 
oluşabilirken, bir başkasında sosyal bir grup olabilir; her iki durum-
daki topluma uygun konumsal bir uzam seçilmelidir.

Somut bir durumu, konumsal bir mekâna bağlayan çerçeveler 
nadirdir. Özgün bir durum, bir mekân seçimi yapan bir normdan 
sapma olarak ya da hiçbir anlayışa izini bırakmayan bir durum ola-
rak gösterilebilir. Burada öznellikleri tuhaf normdan sapmış ko-
numsal mekânlara odaklanacağım. Bir mekânın tuhaflığı, sıra dışı 
bir durumla sosyal kuralların birbirleriyle ne kadar uyuşmadığına, 
durumun nasıl bir sapma ya da ihlal olduğuna bakarak belirlenir. 
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Deniz Feneri’nde mevcut çerçevenin esas içeriklerinden biri özgün 
bir durum tarafından ihlal edilir: özel bir konuttaki insansal ortam-
da doğal bir durum gözlemlenir:

Dev orduların o başıboşları, önce birlikleri, boşaltılmış, kapıları kitli, şil-
teleri toplanmış eve daldıklarında yalın yerleri tepelemelerine, kemirip 
yellenmelerine rağmen ne yatak odasında ne de konuk odasında onlara 
karşı koyan herhangi bir şeyle karşılaştılar… (114)

Terk edilmiş ev, doğal kuvvetlerin hareket edebileceği bir çerçe-
veye dönüşür; insanları barındırmak işlevini görmesi gereken, yani 
sıradan bir işlevi görmesi gereken, var oluş maksadı ihlal edilir. 

Tuhaf mekânlarda meydana gelen durumlar farklı ölçülerde aca-
yip olabilirler. Bir durumun geçtiği mekâna, sıradanlığını bir dere-
ceye kadar geri veren ya da acayipliğini arttıran romanın kendisidir. 
“Avukatlık ofisimi barın denizcilere ayrılan odalarının oraya kurdum” 
(Düşüş: 144) Clamence’in ofisinin acayipliği, hayatını düzenleyen di-
ğer faktörlerle uyum içindedir. Clamence’in barının çok işlevliliği ve 
taşıdığı önem kapsamında, bar ile yasal danışmanlık yapılan bir ofisin 
bağlantısı “doğallaştırılır”. Bunun tam tersine Duygusal Eğitim’de kra-
liyet sarayına hareket eden izdihamın acayipliği, devrim kapsamında 
bile azaltılamayan ve doğallaştırılamayan öznel bir durumdur.

Aşağıdaki tahta siyah sakallı, göğsü yarı açık, komik görünümlü hatta 
bir kurtçuk kadar aptal duran bir proleter oturuyordu. Kraliçenin oda-
sında bir kadın, saç bantlarını kreme bulayıp başına takmıştı; paravanın 
arkasında iki amatör kâğıt oynuyordu… (298)

Bir durumun, kurgusal bir mekânla ilişkisi, durumu ya bilin-
dik ya da özgün bir olguya dönüştürür ve belli kurgusal mekânlarda 
hikâyenin birtakım özelliklerinin yakalanmasının ne kadar önemli 
olduğunu ortaya koyar. 

Çerçevelerde geçen durumlar ve bu durumlarda çerçevelerin içe-
riklerine dair yapılan saptamalar çerçevelerin hikâyedeki önemini be-
lirlemek için gereklidir. Çerçevelerin işlevleri, içlerindeki olay, durum 
ve nesnelerin kapsamında tanımlanabilir. Yani bir çerçevedeki fasıla-
lı metin kesitlerindeki durumlar, çerçevelerin içine işlenmişlerdir ve 
ortaya müşterek bir payda koyarlar. Bir çerçeveye bağlı durumların 
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müşterek paydaları, kişisel, toplumsal, yalnız, çelişkili, vb. olarak ta-
nımlanabilir. Çerçevelerin işlevlerini ortak bir paydayla tanımlamak, 
kurgusal mekânların, hikâyenin diğer öğeleriyle (özellikle de olay ör-
güsü ve karakterlerle) koordine olmalarını sağlayabilir. James’in Bos-
tonlular’ında Basil Ransom uygun özelliklerden yoksun bir çerçevede-
ki “kişisel” olarak tanımlanan durumları saptama çabasını reddeder. 

“Elbette sana diyecek bir şeyim var; sana diyecek çok şeyim var,” diye 
bağırdı genç adam. “Bu kasıntılı, üstüne üstüne gelen ama hiçbir mah-
remiyetinin olmadığı, her an herkesin dalabileceği odada söyleyebilece-
ğimden daha çok şey var” (264) 

Çerçevelerin işlevleri, yalnızca mekânın, diğer kurgusal alan-
larla bütünleştiklerini göstermezler, aynı zamanda metinde en etkin 
olan, belli bir çerçevenin önemini saptamakta kullanılan çerçeve-
içeriklerini vurgular. Örneğin Emma Woodhouse’un duygularını 
yalnızca odasında ve fundalıkta özgürce dile getirebilmesi, bu çer-
çevelerin yalnız kalmasına el veren, uygun mekânlar olduklarını 
gösterir ve karakterin burada kavuştuğu mahremiyeti, mekânların 
işlevlerini belirlemede ön plana çıkarır:  

Fırtınadan sonraki bu büyüleyici görüntü, koku, doğanın sakinliği, sı-
caklığı ve eşsizliği ona hiç bu kadar çekici gelmemişti. Burada eninde 
sonunda bulabileceğini düşündüğü huzuru arıyordu… elini tez tutup 
fundalığa çıktı – orada ruhunun tazelendiğini hissediyordu, biraz rahat-
lamış olsa da hangi köşeleri döndüğünü anımsamaya çalışıyordu. (278)

F. Çerçevelerin Uzam Yapısıyla Bütünleşmeleri
Konumsal ifadelerle ihtiyaçtan oluşturulan çerçeveler, uzamın 

fıtri mantığına göre, yani topografik düzenine göre, birbirleriyle 
birleştirilirler ya da ilişkilendirilirler. Kurgusal bir uzamın topogra-
fik yapısı, çerçeveler arasında komşuluk, yakınlık, mesafe, ikame,7 

7 İkame, kurgusal alanın topografik düzeninde, farklı zamanlarda, aynı konumda uzam 
alan çerçevelerin arasındaki konumsal ilişkidir; bir çerçeve, diğerinin uzamini alır: 
“Seni bunca etkileyen, Doubs’un kıyısındaki bu orman… altı yıl önce, şu anda M. De 
Renal’ın bahçesinin dördüncü terasının duvarının yükseldiği uzamı işgal ederdi.” (Kırmızı 
ve Siyah: 29)
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kapsama, hatta boşluk (iki çerçeve arasındaki ilişkinin hiçbir şekilde 
belli edilmediğinde görünen durum) gibi konumsal ilişkiler kurul-
masını sağlar. Bu ilişkiler ya detaylı bir şekilde tarif edilirler ya da 
dolaylı olarak (yeniden yapılandırılarak) verilirler. Kapsamaya dair 
konumsal ilişkiler, mekânların topografik düzenlemeleri açısından 
çok önemlidir. Büyükle, küçüğün ya da kapsayanla, kapsananın (ör-
neğin bir şehirle, bir odanın) arasındaki sezgisel ayrımı, O’Toole’un 
farklı kurgusal boyutları hiyerarşik seviyelere ayırma kuramıyla 
açıklamak mümkündür. O’Toole (1980) anlatımda kapsamlılık se-
viyeleri dediği bir ayrım yapar. Bir edebi metindeki alanın boyutları, 
hiyerarşik kapsamlar setine göre organize edilir. Sistemde daha üstte 
uzam alan konumlar, daha alt seviyelerde uzam alan konumların üst 
anlamlarıdır (yani onları kapsarlar). Örneğin: 

Sağında bir yayla uzanıyordu; solundaysa yavaş yavaş bir ovaya karışan 
bir çayır vardı; uzakta üzüm bağları, ceviz ağaçları, yeşilliğin arasında 
bir yel değirmeni ve ötesindeki minik patikalar seçiliyordu… (Duygusal 
Eğitim: 38)

O’Toole’un hiyerarşik sistemi, kurgusal mekânların topografik 
yapısını temsil etmenin doğru bir yöntemidir. (Elbette başka ko-
numsal ilişkilendirmeler, bu sistemin içine dâhil edilebilir.)

Kurgusal mekânlar, çerçeveler arasında benzerlik ya da farklı-
lıklara işaret eden eşdeğerlik prensiplerine göre organize edilirler. 
Karakterler arasındaki ilişiklerin yapısal bir gerekliliğinin ön gördü-
ğü kurgusal dünyanın kapsamında (Eco 1989: 238) konumsal yapılar 
birbirleriyle, sesbirimlerin belirgin özellikleriymişler gibi ilişkilendi-
rilirler. Kurgusal bir mekân, uzamlarla alakalı bir nötrlük kümesine 
göre oluşturulmaz, her konumsal yapı ortak özellikler paylaştığı ama 
diğer açılardan karşı çıktığı başka bir konumsal yapıya bağlı olarak 
tanımlanır.

Birbirleriyle bağlantı kuran kuramsal ifadelerin iki prensibi 
olduğundan çerçevelere, birbirlerinden ayrı olgularmış gibi yaklaş-
mak mümkün değildir. Nitelik ve durumların sözcüksel ve anlamsal 
eşdeğerlikleri, konumsal bağlamları güçlendirir: alanlar arasındaki 
boşluklar, anlamsal benzerliklerden mürekkep bir “köprü” aracılı-
ğıyla aşılır, konumsal ifadeler arasındaki zıtlıklarsa, topografik dü-
zenin boşluklarını destekler. 
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Metinsel ifade metotlarının ve kurgusal bir evrende yapılan-
dırılan uzamın teşkil ettiği alanın ilişkisine odaklanarak, konumsal 
ifadelerle, dilbilimsel ortamların, konumsal yapılandırmaları nasıl 
nitelendirip ortak özellikleri ve işlevleri aracılığıyla birbirleriyle iliş-
kilendirildiklerini gösterdim. Son olarak kurgusal uzamlerin, bu ya-
zıda tarif edilen kategorilerinin şematik bir temsilini yazının sonuna 
ekliyorum (Şekil 1). 
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Abstract
Silence as a cultural phenomenon has been the subject of many linguistic theo-
ries. In contrast to the 1970s, when absence of speech was mostly seen as a lack 
of meaning and intention, later studies revealed that silence was anything but 
void. In Turkey’s rather patriarchal society where the place of women, especially 
in rural regions, is often expected to be in the background, silence sometimes 
becomes eloquent, being a manifestation of traumatic experiences or of an un-
complaining acceptance of one’s fate. However, silence can also be used as a 
means of creating psychological pressure, thus turning into a powerful weapon. 
For a thorough analysis of the silence that is characteristic of female charac-
ters in Ayfer Tunç’s novel Dünya Ağrısı, some theoretical concepts are helpful. 
Lakoff ’s feminist approach that creates a link between women’s silence and their 
invisibility in certain societies is relevant in this context. Sperber and Wilson, 
Johannesen, Davies, Dauenhauer, Tannen, Ephratt, Fivush and many others 
provide additional insights into the eloquent aspects of intentional silence. A 
few personal thoughts Ayfer Tunç shared with me concerning the role of her 
silent female characters were also taken into account in this article. 
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Ayfer Tunç’un Dünya Ağrısı’ndaki Kadın 
Karakterlerin Haykıran Suskunluğu

Öz
Suskunluk, kültürel bir fenomen olarak pek çok dil teorisinin konusu olmuştur. 
Konuşma yokluğunun, yaygın olarak anlam ve niyet zayıflığı olarak değerlendi-
rildiği 1970’lerin aksine, sonraki çalışmalar, suskunluğun bir boşluk değil, tam 
tersine anlamlı ve sözlerle ifade edilemeyen nüanslarla dolu bir “ses” olduğu-
nu ortaya çıkardı. Ataerkil bir toplum olan Türkiye’de, özellikle de kadının geri 
planda kalmasının beklendiği taşra bölgelerinde, suskunluk hemen farkına var-
madığımız bir “söz ustalığı” olarak karşımıza çıkabiliyor zaman zaman. Okur, 
suskunluk ile kah Ayfer Tunç’un kendisinin de dediği gibi tevekkül anlamında 
(bir kaderin şikâyet etmeksizin kabullenilişi) ya da travmatik deneyimlerin bir 
bildirisine dönüşmesi kah psikolojik baskı yaratma amaçlı kullanımı biçiminde 
karşılaşıyor. Böylece bilerek konuşmamak güçlü bir silah olarak kullanılabili-
yor diyaloglarda. Ayfer Tunç’un Dünya Ağrısı romanındaki kadın karakterlerin 
suskunluğunun kapsamlı bir analizi için, teorik yaklaşım gerekmektedir. Bu 
bağlamda, bazı toplumlar açısından Lakoff ’un, kadınların sessizliği ile görün-
mezliği arasında bağlantı kuran feminist yaklaşımı geçerlidir. Ayrıca, Sperber 
ve Wilson, Johannesen, Davies, Dauenhauer, Tannen, Ephratt, Fivush ve diğer 
dil bilim uzmanları bilerek kullanılan suskunluğun anlamlı yönlerini teorik me-
tinlerinde inceliyor. Ayfer Tunç’un suskun kadın karakterlerinin rolüne ilişkin 
olarak benimle paylaştığı bazı kişisel gözlemler de bu makalede tanımlandı ve 
kullandığım teorilerle bir bağlantı kuruldu.

Anahtar Kelimeler: suskunluk, sessizlik, Ayfer Tunç, kadın karakterler, Lakoff

Forms of Eloquent Silence
 In Adrienne Rich’s poem “Cartographies of Silence”, silence 

is described as follows: 
Silence can be a plan
rigorously executed
the blueprint to a life
It is a presence
it has a history a form
Do not confuse it
with any kind of absence. (Rich, 1978, p.17)
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In contrast to the 1970s when absence of speech was mostly 
regarded as lack of content, meaning and intention, later studies re-
vealed that silence can indeed “be a plan rigorously executed” and 
“a presence”. Silence has to be understood as something much more 
complex than just a void, mainly because it transmits information 
through unspoken words and therefore plays an essential role in all 
kinds of interaction. Meanwhile, the (cross-)cultural, psychological, 
sociological, anthropological and ethnographical dimensions of si-
lence have been subject to different theories. In the linguistic field 
of pragmatics, Jaworski, Samovar and Porter, Sperber and Wilson, 
Johannesen, and many others developed various concepts and in-
terpretations of silence. 

Two years ago, Handan İnci carried out a series of interviews 
with Ayfer Tunç which she collected in her book Ayfer Tunç’la Ka-
ranlıkta Kelimeler. Here, we can find interesting thoughts not only 
on the writer’s work and her general approach to literature, but also 
on her ideas concerning gender politics, physical and psychological 
violence and other controversial issues of today’s Turkey. During one 
of these conversations, the particular role silent female characters 
play in her latest novel Dünya Ağrısı is mentioned. In Turkey’s pat-
riarchal society where the place of women, especially in rural regi-
ons, is usually situated in the background, their silent attitude is very 
telling. Silence can be the result of traumatic experiences or a ma-
nifestation of uncomplaining acceptance and passive waiting, but it 
might also be a means of creating psychological pressure, the refusal 
to speak thus turning into a powerful weapon. 

From a linguistic point of view, certain forms of silence can be 
considered a violation of Grice’s “cooperative principle” (acting on 
the assumption that any kind of communication is an attempt of co-
operation). As such, silence has a particular meaning in dialogues 
because it directly or indirectly influences the reactions of the other 
interlocutors, mostly in a negative way. As far as the analysis of female 
characters in Dünya Ağrısı is concerned whose silence more often 
than not is emotionally loaded, the concepts of “eloquent silence” 
(Ephratt, 2008, p.1913) and “ostensive silence” (Wilson and Sperber, 
2002, p.258) appear to be particularly helpful, the latter showing si-
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lence as an ostensive-inferential act hiding communicative and infor-
mative intentions. Richard L. Johannesen correctly claims that “the 
personality, prior experiences, and cultural conditioning of an indi-
vidual will influence how he perceives silence, what meaning he will 
attach to it” (Johannesen, 1974, p.29). In his article “The Functions 
of Silence: A Plea For Communication Research”, he distinguishes 20 
meanings of silence, among which the following (intentional) ones 
can be applied to Ayfer Tunç’s novel: “The person is avoiding discus-
sion of a controversial or sensitive issue out of fear”, “The silence exp-
resses disagreement”, “The person’s silence is a means of punishing 
others”, “The silence marks sulking anger” (Johannesen, 1974, p.29). 

Ayfer Tunç illustrates that silence is often caused by the sensation 
of Weltschmerz1, an expression coined by Jean Paul in Selina, desc-
ribing a feeling of pain that results from seeing the sorrow of others 
during their decline. Later on, Weltschmerz was also associated with 
the experience of general human inadequacy which is born from the 
idea that our lives are full of regrets because of missed opportunities. 
The impression of being a constant failure on earth not only domina-
tes the long discussions between Mürşit and his friend Uzay, but also 
the many silences of female characters in this novel2. In the following, 
my focus will lie on the different functions of silence which can be 
observed when taking a closer look at the conversational behavio-
ur of women like Şükran, Elvan, Arzu, Hülya and Mürşit’s mother. 
Their silence, occurring in a variety of (self-)destructive forms, might 
be understood as a reflection of their suffering from Weltschmerz. 
“Silence of speech” as described by Olivier Davies in his article “So-
undings: towards a theological poetics of silence” includes forms of 
aggressive, angry silence, stubborn silence, compliant silence as form 
of silent acknowledgement and reflective silence (Davies, 2004), all 
of which can be found throughout Dünya Ağrısı. These cases prove 
that silence – if it is intentional and/or imposed – has to be regarded 

1 The term Weltschmerz is mentioned in the following context (German original): “Nur 
sein Auge sah alle die tausend Qualen der Menschen bei ihren Untergängen – Diesen 
Weltschmerz kann er, so zu sagen, nur Aushalten durch den Anblick der Seligkeit, die 
nachher vergütet” (Paul, 1827, p.132).
2 The silence of women which stands for their oppressed voice in certain societies, has 
been a much discussed topic among feminists.
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as a speech act with mostly negative consequences for interpersonal 
relations. The levels of silence the reader comes across in Tunç’s no-
vel range from the weakest, i.e. quiet waiting and acceptance, to the 
most powerful, i.e. suicide as a form of eternal silence. Establishing a 
link between intentional silence and suicide might open new literary 
and linguistic perspectives. The personal thoughts Ayfer Tunç shared 
with me regarding the role of silent female characters in Dünya Ağrısı 
were also taken into account for this analysis.

Elvan, Hasret and Gurbet: Silent Waiting
“When language ceases, silence begins. But it does not begin 

because language ceases. The absence of language simply makes the 
presence of Silence more apparent” (Picard, 2002, p.15). This con-
nection between absence of language and presence of silence was 
established by Max Picard in The World of Silence. Quiet waiting and 
suffering acceptance can be seen as the weakest, less noticeable “pre-
sence of silence” in Ayfer Tunç’s novel. Trying to meet everybody’s 
expectations, Mürşit’s and Şükran’s daughter Elvan belongs to the 
kind of women who are invisible at first sight. She prefers not to exp-
ress her personal point of view since she is afraid that her speaking 
up might lead to a fight in certain situations. Moreover, she seems to 
have taught herself not to have any aspirations in life in order to avo-
id any form of disappointment. Obviously, she gave up her dreams, 
which is the reason why she can honestly say to her father: “Don’t 
be sad for me. I am happy” (“Benim için üzülme. Ben mutluyum”, 
p.242)3. By keeping up appearances, Elvan successfully hides her 
inner pain behind her silence and makes everybody (including her 
parents and herself) believe that she is satisfied with her life: “If you 
asked Şükran, Elvan is very happy, why shouldn’t she be?” (“Şükran’a 
kalırsa Elvan çok mutlu, neden olmasın?” p.24). Her name, meaning 
“colourful”, also underlines this positive assumption which, however, 
is quite misleading since her passive character rather consists of mo-
notonous shades of grey.

3 My English translation is always followed by the Turkish original and page number of 
the primary source in brackets.
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Not even Mürşit, whose entire being is absorbed by the sensati-
on of Weltschmerz, notices that his daughter is feeling the same kind 
of existential pain as he does: “Elvan also knew this void, she also 
was suffering from Weltschmerz. He thought she didn’t; he found out 
about it on New Year’s Eve.” (“Elvan da boşluğu biliyormuş meğer, 
o da dünya ağrısı çekiyormuş. Çekmediğini sanıyordu, yılbaşı gecesi 
öğrendi”, p.238). During this conversation with her father, the rather 
transparent woman Elvan reveals a part of her real self, thus chan-
ging Mürşit’s perception of and attitude towards his children: “[…] 
we all are more or less suffering from inner pain […]. Isn’t life after 
all exactly that… endless pain” (“[…] herkesin az çok ağrıyor içi […]. 
Yaşamak böyle bir şey değil mi zaten... dinmeyen bir ağrı”, 242). As 
Elvan correctly points out, all human beings are suffering from exis-
tential pain against which they try to find their individual remedies. 
Hers is not demanding more than she is given and being thankful for 
what she has without complaining or trying to change her life.

In contrast to her mother, Elvan accepts her fate without loo-
king for a scapegoat. Having married a man she does not love, she 
learns to live in peace with him. Instead of putting pressure on her 
husband by using silence as a strategic weapon, she patiently wa-
its and endures the inevitable. Her marriage resembles that of her 
parents in many respects. Doubtlessly, observing her silent, “well-
functioning” mother during her childhood must have had an impact 
on Elvan’s ideas about a woman’s place in society in general. She se-
ems to have come to terms with her Weltschmerz, partly by silently 
playing the role she is expected to play. During family gatherings, 
she creates an atmosphere of (mostly artificial) harmony and achie-
ves a sort of inner peace, while always maintaining her sad silence. 
Trying to convince herself of her own happiness, her taciturnity at 
the same time stands for self-denial and also, to a certain extent, se-
ems to reflect her resignation. 

Similar to Elvan, Mürşit’s sisters Hasret and Gurbet are marri-
ed off to men they are not in love with. Believing that they do not 
have any other options, they fulfil society’s expectations by silently 
playing the role of obedient wives. Hasret’s and Gurbet’s names (me-
aning “desperate longing” and “exile”) metaphorically stand for their 
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hopeless situation that can be summed up as follows: “[…] you are a 
woman, you cannot pay the price for freedom” (“[…] sen kadınsın, 
özgürlüğünün bedelini ödeyemezsin”, p.295). This statement Mürşit 
makes in one of his dreams about Elvan is valid for most women 
living in the rural parts of Turkey that Ayfer Tunç describes in her 
novel. The path they have to take leads “from one cage to another” 
(“bir kafesten başka bir kafese”, p.19) in which there is little possibi-
lity for them to express themselves. As soon as they manage to esca-
pe from the prison that is their parents’ home, they are handed over 
to their husbands, founding their own families which then become 
their new prisons. Women are not expected to express an indepen-
dent point of view in traditional families where they do not get any 
personal space to develop their own identity because men rule like 
the gods of the house (İnci, p.2014).

Fivush states that “[...] voice and silence must always be concep-
tualized within evolving power structures at multiple levels of social 
organization” (Fivush, 2010, p.90). Within the existing power struc-
ture in Ayfer Tunç’s novel, Elvan’s, Hasret’s and Gurbet’s silence is 
mostly an undetermined absence of active sound. It could therefore 
partly be labelled as “stillness”, as it does not serve any communica-
tive interaction (Ephratt 2008). This kind of silence fits into Lakoff ’s 
observation that even if women speak, their desires and intentions 
are not recognized in certain societies (Lakoff, 1995). Unlike Şük-
ran and especially Mürşit’s mother, none of these three other women 
knows how to use silence as a strategic weapon. Waiting for men to 
take decisions for them, their quiet acceptance of their fate is a mir-
ror of their passive role in society. Given the context, their taciturnity 
can be regarded as a sign of weakness, reflecting an unconditional 
obedience to male-dominated expectations. 

Şükran: Between Accepting and Rebellious Silence
In contrast to Elvan, Hasret and Gurbet, Mürşit’s wife Şükran 

is not only silent in her weak moments. Throughout the novel, she 
appears as a woman of deeds rather than a woman of words. As ac-
tive as she is in taking care of her family and mechanically carrying 
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out her household duties which seem to give her life a certain sen-
se and direction, as passive she appears at first sight when it comes 
to sharing her own thoughts and emotions with her husband who 
has never really loved her. The silent acceptance of her fate and her 
complete resignation are Şükran’s most striking traits. However, hers 
is an intentional (and therefore more powerful), “eloquent silence” 
because it needs to be understood as “an active means chosen by the 
speaker to communicate his or her message” (Ephratt, 2008, p.1913) 
in an indirect way. The first of the four functions of silence which 
Dauenhauer describes in Silence: The Phenomenon and Its Ontologi-
cal Significance might also be of relevance in this context. According 
to this categorisation, silence can be “a founded, active intentional 
performance which is required for the concrete clarification of the 
sense of intersubjectivity” (Dauenhauer, 1980, p.82).

Considering Wilson’s and Sperber’s Relevance Theory, we could 
speak of an ostensive silence “involving an extra layer of intention”4 
(Wilson and Sperber, 2002, p.258) in Şükran’s case, since she cle-
arly demonstrates through her silence that she is no longer willing 
to speak to her husband or to react to anything he says. This kind of 
“nonresponse” (Lakoff, 1995, p.27) is “annihilating” since “it signifi-
es that the speaker does not exist” (Lakoff, 1995, p.28). Kurzon and 
also Bilmes call this type of silence “conversational silence” (Kurzon, 
2007, p.29f.) or “notable silence” which is “the absence of talk (or of 
particular kinds of talk) where talk might relevantly occur” (Bilmes, 
1994, p.79) and where it is generally expected to take place in so-
cial interaction. Words like “sessizlik” (“deep silence”), “suskunluk” 
(“taciturnity”) and “çaresiz kabulleniş” (“desperate acceptance”, p.21) 
describe Şükran’s silent rebellion against Mürşit whose obvious suf-
fering from Weltschmerz makes her life even more miserable. His 
depressive mood doubtlessly has a considerable impact on Şükran’s 
conversational behaviour. While she talks to her son, her tone is 
“cheerful” (“neşeli”, 16) until the moment her husband shows up. 

4 In their article “Relevance Theory” Wilson and Sperber write: “When the silence is os-
tensive, we would like to be able to analyse it as merely involving an extra layer of intenti-
on, and hence as COMMUNICATING – or IMPLICATING – that the addressee is unable 
or unwilling to answer.” (Wilson and Sperber, 2002, p.257).
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Her unwillingness to communicate with Mürşit is a strategy of deli-
berately silencing herself as a way of taking revenge (Fivush, 2010). It 
seems as if she can only survive in this suffocating marriage through 
her silent rebellion. 

Where no information and feelings are shared by engaging in di-
alogue, no intimacy can be created or maintained. Fivush’s observati-
on that “[i]t is through language that we share our past, and it is thro-
ugh language that we construct socially mediated interpretations and 
evaluations of the past” (Fivush, 2010, p.89) is certainly also valid for 
the present. Given the difficult circumstances of her marriage, Şükran 
deliberately reduces language to a point where it has merely informa-
tive value (and no emotional one whatsoever). Concrete questions 
like “Did you call the repairman?”, “Will he come?” or “Will you give 
me some money for Sunday?” (“Tamirciyi aradın mı?”, “Gelecek miy-
miş?”, “Pazar için para bırakacak mısın?”, p.70) that merely require 
short answers are the only kind of discussions Şükran is willing to 
have. In her marriage, a minimum number of words is sufficient. A 
similar “minimalist” tendency can be observed in the particular use 
of her voice which is mentioned in different contexts and perfectly 
fits her silent attitude towards her husband. The associated adjectives 
include “thin” (“ince”), weak (“zayıf ”, p.153), “murmuring” (“mırıl-
danır” or “mırıl mırıl” 52, 163, 240), a form of “quiet nagging” (“mırıl 
mırıl didikleyecek”, 164) “very low” (“alçacık”, p.240) and “she did not 
make a sound” (“gıkı çıkmıyordu”, p.252).

It is not in Şükran’s nature to raise her voice and make herself 
heard. Instead, she rather sacrifices herself for the sake of her family. 
Not without reason, Ayfer Tunç chose the name “Şükran”, meaning 
“gratitude”, for this character but this gratitude also includes a slightly 
ironic connotation: “Şükran who was even thankful for taking a bre-
ath in front of the smoking stove” (“[…] Şükran o, tüten sobanın ba-
şında aldığı nefese bile şükreden Şükran.”, p.249). In contrast to Mür-
şit, and just like her daughter Elvan, Şükran never openly complains 
about her life because she has learned to accept it as it is, with all the 
pain it brings her. It is only in her sleep that her Weltschmerz beco-
mes audible when she lifts her arm once in a while and then lets it 
fall down with an “ah” (p.21). Another form of expressing her pain 
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without using words is shedding tears, which hinders communica-
tion from happening. But eventually, this quiet sound also gradually 
disappears into silence: “He thought that Şükran no longer cried” 
(“Şükran artık ağlamıyor diye düşündü”, p.219). Even when husband 
and wife exchange factual information, their words like their skins 
“do not touch” (“Ama sözleri de tenleri de birbirine değmiyor, yanla-
rından geçip gidiyor”, p.22). 

When Şükran is alone, the contrast between silence and sound 
becomes especially obvious. In those moments, she either sings in 
a “pain-stricken voice” (“bağrından gelen acılı bir sesle”, p.155) or 
watches television to forget about the absence of words surrounding 
her. By turning on the news early in the morning, she fills the house 
with the “speaker’s lively voice” (“spikerin canlı sesiyle”, p.17), which 
is a striking contrast to her silent life. Watching TV, an activity so-
metimes even shared with her husband, still avoids both of them 
to engage in any conversation. Taken as a whole, Şükran’s silence 
clearly hides “seething anger” (Tannen, 1985, p.95) or “sulking an-
ger” (Johannesen, 1974, p.29). Doubtlessly, it can be interpreted as 
a sign of weakness under certain circumstances since it often stands 
for a resigned acceptance of a desperate situation. This kind of non-
communication which reflects Şükran’s disappointment in her hus-
band sometimes turns into an efficient means of putting him under 
emotional pressure. By keeping silent, she increases Mürşit’s sense of 
guilt, thus gaining a certain power over him. According to Jensen’s 
theory, this type of silence could be classified as “affecting” becau-
se it reflects Şükran’s hostility, scorn and coldness towards Mürşit 
which increases the effect of alienation in her marriage. At times, 
her silence can also be interpreted as “judgemental”, when it serves 
to show disagreement and resentment. In essential moments, Şük-
ran breaks her silence shortly (for instance, on the day of their son’s 
circumcision), knowing that the few words she utters will influence 
her husband’s behaviour. Taking decisions that have an impact on 
Mürşit’s life without discussing them with him can also be regarded 
as a way in which Şükran shows the freedom she gained with her 
silence. Except for a few cases of rebellious, aggressive silence, her 
taciturnity should nevertheless be understood as an expression of 
hurt feelings, hopeless suffering and a kind of subconscious revenge.
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Mürşit’s Mother: The Manipulative Power of Silence
In her article “Cries and Whispers: The Shattering of the Silen-

ce”, Robin Lakoff points out that feminists have concentrated much 
more on women’s speech (including its effect on gender and power 
relations) than on women’s silence (Lakoff, 1995). However, when 
silence is used deliberately, it can also have a considerable impact 
on power relations. A female character who knows how to make use 
of silence as a weapon in Ayfer Tunç’s novel is Mürşit’s mother. Like 
Şükran, she is aware of the effect her few words – when uttered at 
the right time – have both on her husband and her son. In this pat-
riarchal, rural society, her influence is rather striking. At home she 
manages to rule in her role as a quiet matriarch. Mürşit’s path of life 
is changed by his mother’s way of putting him under psychological 
pressure, sometimes entirely wordless, just with the help of “looks 
full of disappointment” (“hayal kırıklığıyla dolu bakışları”, p.84). 

Like her daughter-in-law, she is a woman of action, but unlike 
Şükran she pulls the strings behind the scenes very strongly despite 
her rather silent character. Her rare comments have an immediate 
impact on her husband’s decisions, for instance when she convin-
ces him that Mürşit should study whatever he wants to (“Okusun 
da ne okursa okusun”, p.88). With regard to the hotel which is her 
husband’s lifetime achievement, Mürşit’s mother also secretly uses 
her power to make changes by transforming the entrance hall into a 
café without asking him for permission. The money that comes out 
of this undertaking goes into her pockets which symbolically shows 
her actual authority and independence in the household despite her 
silent appearance.

It is also Mürşit’s mother who quietly asks him to interrupt his 
university studies in order to take care of the family when his father 
becomes ill. Planning her son’s future, she chooses a suitable wife for 
him which is the reason why he ends up with Şükran whom he does 
not love. Being aware of the manipulative power of language, his mot-
her “hits a sensitive nerve” by pointing out to Mürşit his responsibi-
lity for the family in a “heavy tone” (“Annesi ağır konuşuyordu, onu 
hassas bir yerinden, aile sorumluluklarından vuruyordu”, 84). She 
clearly masters the art of staying silently in the background when no 
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intervention is needed, but is always ready to use the right words at 
the right time and make her voice heard. From his early childhood, 
Mürşit knows her efficient strategy of breaking her silence at crucial 
moments: “His mother said in a soft voice, ‘We need a man with us, 
my son, get up’. Years later, when his father became paralyzed, she 
used the same sentence to call him back home from Istanbul: ‘Come 
back, son. We need a man with us.’” (“Annesi ‘Başımızda erkek lazım 
oğlum, kalk,’ dedi yumuşak bir sesle. Yıllar sonra babası felç olduğun-
da da aynı cümleyle çağırmıştı onu İstanbul’dan. ‘Oğlum dön. Başı-
mızda erkek lazım’”, p.134). These few words – “We need a man with 
us” – are sufficient to change her son’s entire path of life. 

Similar to Şükran, Mürşit’s mother in certain situations is desc-
ribed as “quiet” (“sessiz”, p.313). At times she is also characterized by 
her “painful silence” (“acı sessizliği”, p.141) and a “deep taciturnity” 
(“derin bir suskunluğu”, p.141) which, however, can suddenly turn 
into (even violent) action when she wants to achieve something in 
particular and get her own way. Her adolescent son’s rare manifes-
tations of resistance are thus silenced with a short “Don’t make me 
take my shoe in my hand” (“Aldırma terliği elime”, p.135). The essen-
tial difference between Mürşit’s mother and Şükran that Ayfer Tunç 
herself pointed out to me during a short conversation (and which 
fits the preceding analysis) is the following: While Şükran uses si-
lence in order to assassinate, Mürşit’s mother employs it in an “iron 
lady way”: “Şükran’ın yaptığı ‘sükut suikastı’, Mürşit’in annesi demir 
leydi.”5 The fact that unites them is that both women know how to 
more or less actively influence men by keeping silent or only saying 
a few words now and then, thus making silence a “tool of manipula-
tion” (Jaworski, 1997, p.3). After all, as Jaworski points out in The Po-
wer of Silence, what may seem as an “undifferentiated span of silence 
to one person (the observer) may consist of various, however subt-
le and inexpressible, silences charged with different overtones and 
meanings for another (the participant)” (Jaworski, 1993, p.43). It is 
exactly because of these “different overtones and meanings” that the 
absence of language can be regarded as a weapon in the aforemen-

5 These sentences are quoted from a short exchange with Ayfer Tunç via Direct Messages 
on Twitter (17.06.2015).
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tioned cases, also fitting poststructuralist theories which highlight 
certain powerful aspects of invisibility (Simpson and Lewis, 2005).

Hülya and Arzu: Towards Eternal Silence
On a power scale, the different levels of silence that Elvan, Has-

ret, Gurbet, Şükran and Mürşit’s mother make use of range from weak 
to strong and from passive to active. In my opinion, the most power-
ful form of silence depicted in Ayfer Tunç’s novel can be observed in 
the female characters Hülya (Pehlivan’s daughter) and Arzu (Uzay’s 
wife). Even though they both seem to be invisible, transparent wo-
men, it is through their absence that they become more present than 
any of the other female characters in Dünya Ağrısı. Suffering from 
the feeling of Weltschmerz, they have lived their lives more or less 
unnoticed, but when they finally opt for irreversible silence, they are 
suddenly heard as clearly as never before.

Pehlivan defines the sensation of Weltschmerz that drives his 
daughter Hülya towards eternal silence as an “inner pain with no ap-
parent reason” (“…hep içi ağrırdı, sebepsiz”, p.63). Hülya’s existence 
seems to be in contrast to her name, meaning “pleasant daydream” 
or “illusion”. She is convinced that there is nothing about her worth 
to be appreciated. To underline how transparent she is, Mürşit uses 
adjectives like “silent” (“sessiz”), “as if not there” (“yoktu sanki”) and 
“pale” (“soluk”, p.103), concluding: “That’s even worse than being 
ugly, not to be noticed” (“Çirkin olmaktan daha beter bir şey bu, fark 
edilmemek”, p.103).

As Hülya is both invisible and inaudible, she does not attract 
anybody’s attention. Her whole life, not even the sound of heartfelt 
laughter has been heard coming out of her mouth. Only when she has 
to protect herself from being married off to a suitor, her voice is bri-
efly heard. Apart from these rare but crucial moments of resistance, 
Hülya is non-existent. In her case, “silence is analogous to invisibility” 
(Lakoff, 1995, p.29). Eventually, her name which stands for hopes and 
dreams turns out to be a lie. Jumping from a cliff called “Yolvermez”, 
i.e. “Unyielding”, into the abyss where she is swallowed up by eternal 
silence, Hülya chooses a soundless death that fits her soundless way 
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of life. The note she leaves for her father consists of the words “Father, 
I feel very tired” (“Baba çok yoruldum”, p.103). This sentence is as 
synthetic as was her use of language during her lifetime. 

Uzay’s wife Arzu also finds peace by committing suicide. She 
throws herself into an abyss (i.e. “uçurum”) which, similar to the 
concept of Weltschmerz, becomes a leitmotif in the course of Ayfer 
Tunç’s novel. Just like Hülya’s, the positive connotations of Arzu’s 
name, meaning “wish”, “desire” or “yearning”, seem ironic given the 
circumstances. The fact that Arzu and her husband do not commu-
nicate is related to Arzu’s traumatic childhood. Having been abused 
by her father when she was young, she now wants to forget about 
her past by silencing it. The “defensive value of silence” which comes 
from “omitting to say something negative” (Tannen, 1985, p.97) is 
highly relevant in this context. Taking Jensen’s five communicative 
functions of silence into account, Arzu’s silence would serve to hide 
her hurt feelings by not revealing her secret. However, every time she 
speaks to break her silence, she articulates her inner pain in more or 
less monosyllabic statements like “I have no life without you.” (“Sen-
siz hayatım yok”, 178, p.286) or “I held on to you, you tore me off ” 
(“Sana tutunuyordum, kopardın”, p.176) that create an atmosphere 
of psychologically destructive pressure, just like her silence.

The basis of Arzu’s relationship with Uzay is “rotten” (“çürük”, 
p.181) from the very beginning, mainly since her silence with regard 
to her past is unbreakable. Fivush’s understanding of the function of 
silence as “deliberate decision not to share certain experiences with 
others because [...] the speaker believes the experience is simply too 
hard to hear” (Fivush, 2010, p.91) can be applied here. Unlike Hülya, 
Arzu does not leave a message behind, but only her wedding ring 
which is a highly symbolic action. As Deborah Tannen points out, 
silence can be an “extreme manifestation of indirectness. If indirect-
ness is a matter of saying one thing and meaning another, silence 
can be a matter of saying nothing and meaning something” (Tan-
nen, 1985, p.97). The silence of both women that includes deliberate 
omission is, indeed, meaningful. In their cases, a considerable lack of 
communication results in their feeling of not being understood and 
leads to alienation which finally seems to trigger their decision to 
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put an end to their lives. When their bones break clashing on the flo-
or, this sound produced by their bodies is probably the loudest that 
was ever heard of them during their lives. Having decided to “deli-
berately silence themselves” (Fivush, 2010, p.91), the suicide of Hül-
ya and Arzu as a last silent statement has a long, powerful impact. 
Through their action, they also condemn their families to silence by 
refusing them any possibility for further discussion. The traumatic 
experiences they cause by choosing this quiet way of disappearing 
forever is at the same time a reflection of their own unbearable sen-
sation of Weltschmerz.  

Giving Women a Voice
According to Deborah Tannen, silence can be defined as a “fa-

ilure of language” (Tannen, 1985, p.94). When it is intentional and 
enduring, it often has harmful consequences for interpersonal rela-
tionships: “I became aware early on that silence, for speakers of this 
style, has a negative value in many communicative contexts” (Tan-
nen, 1985, p.93). In the “interactive silence” described by Bruneau, 
its destructive power becomes even clearer: Silence can be used to 
create anxiety, stifle personal relationships and also to control or dis-
cipline others (Bruneau, p.1973). Ayfer Tunç herself states in Ayfer 
Tunç’la Karanlıkta Kelimeler that the voice of female characters in 
her novel Dünya Ağrısı is indeed rarely heard. This is the reason why 
the moment these women choose to open their mouths, the words 
they say become of crucial importance. In all cases, their silence se-
ems to have a stronger impact than speech and occasionally manipu-
lates the perceptions of the men surrounding them. 

With regard to Tunç’s silent female characters, Michel Foucault’s 
statement that “[t]here is not one but many silences, and they are an 
integral part of the strategies that underlie and permeate discourses” 
(Foucault, 1978, p.27) is certainly valid. As pointed out in this article, 
Elvan, Hasret, Gurbet, Şükran, Mürşit’s mother, Hülya and Arzu use 
different kinds of silence to survive in a patriarchal society. Ayfer 
Tunç explains their (non-)existence in the background by underli-
ning that women in Dünya Ağrısı are living in a rural region where 
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they are not expected to play an active role6. Their place is where 
men want it to be. In this limited space they are allowed to act. It is 
striking that some of them – especially Şükran and Mürşit’s mother 
– despite all restrictions have an impact on the men they are living 
with. In their cases, silence can therefore be regarded as a strategic 
means to either accuse their interlocutor and take revenge without 
using words, just through a passive-aggressive attitude (Şükran) or 
to gain matriarchal power (Mürşit’s mother).

Ayfer Tunç states that “silence, if used well, can become a strong 
weapon. It is the power and also the weakness of rural women” (“Ses-
sizlik iyi kullanıldığında büyük bir silah haline gelir. Taşra kadının 
gücü ve gücsüzlüğü bu.”7). She also confirms that for Şükran and 
Mürşit’s mother silence has a manipulative function. Robyn Fivush 
provides us with a similar observation: “[...] silence can be a form of 
power, and the need to speak, to voice, represents a loss of power” 
(Fivush, 2010, p.89). For women like Elvan, Hasret and Gurbet, ho-
wever, who bear their fate without resistance or accusation, waiting 
passively while keeping silent turns into a way of expressing their 
suffering acceptance. After all, as Ayfer Tunç highlights, uncondi-
tional acceptance has become more or less part of female nature in 
patriarchal societies where, especially in rural regions, women rarely 
fight for their independence and sometimes still have to suffer from 
physical violence (e.g. honour killings). One could argue that in such 
a male-dominated world, silence can even be seen as something po-
sitive, i.e. as women’s “freedom not to speak” (Fivush, 2010, p.94) in 
order to defend themselves.

All women described in Dünya Ağrısı make their Weltschmerz 
noticeable in their own, individual way. Even though they are giving 
the impression of staying in the background, they paradoxically att-

6 In chapter XI of Ayfer Tunç’la Karanlıkta Kelimeler, Ayfer Tunç describes the role of 
female characters in her novel Dünya Ağrısı as follows: “We cannot say that the woman 
has an active role in the world I describe. The women retire to the corners men concede to 
them. There they move in a restricted space, but they determine life in critical moments.” 
(“Anlattığım dünya içinde kadının aktif bir yeri olduğunu da söyleyemeyiz. Kadınlar ken-
dilerine erkekler tarafından gösterilen köşelere çekilmiş durumdalar. Orada, sınırlı bir 
alanda hareket ediyorlar ama hayatı kritik anlarda belirliyorlar”; İnci, 2014, p.314).
7 Quoted from Twitter conversation with Ayfer Tunç (17.06.2015).
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ract the reader’s attention with their very present absence. Their si-
lent pain in its various forms is clearly audible throughout the novel. 
Ayfer Tunç describes Elvan’s silence as some sort of religious waiting 
for the fate Allah assigned to her, Şükran’s silence as an assassina-
ting, strategic weapon and the silence of Mürşit’s mother as that of 
an iron-lady helping her rule as a matriarch: “They either use it as 
a means of power like Şükran and her mother-in-law, or like Elvan 
as a form of resigned waiting” (“Ya Şükran ve kayınvalidesi gibi güç 
olarak kullanırlar ya da Elvan gibi tevekkül için.”)8.

As demonstrated in the course of this article, in the scale from 
less to most powerful, Elvan’s silence would stand at the beginning 
and that of Mürşit’s mother at the end of the power scale. However, 
in my opinion, the most powerful silence the reader comes across 
in Ayfer Tunç’s novel is the one that is left behind by the act of sui-
cide. Fivush’s observation that “[…] by being silent, one can impose 
silence on others” (Fivush, 2010, p.91) is valid in Hülya’s and Arzu’s 
case. Not being strong enough to find a place in this patriarchal so-
ciety, both women opt for eternal silence which has a lasting impact 
on their respective families. Taken as a whole, the silence of all fe-
male characters in this novel can be described as highly eloquent 
and meaningful. Ayfer Tunç succeeded in giving these rural women 
a voice, an audible identity and a unique personality through their 
screaming silence. After all, it is the absence of language that makes 
their pain so present. 
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Ayfer Tunç’tan Bir Yeniden Yazım  
Örneği Olarak Evvelotel
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Öz
Roman, yaşantı, deneme türünde de eser vermesine rağmen Ayfer Tunç (1964-
…) hikâyeleriyle tanınan bir yazardır. Onun farklı metinlerden esinlenmeleri, 
alıntıları ve farklı türlerden yararlanması yanında kendi metinleri arasında kur-
duğu ilişkiye dayanan öz-metinlerarasılık altında değerlendirilebilecek yeniden 
yazım metodunu da Evvelotel (2006)’de kullandığı görülür. İlk hikâye kitabı olan 
Saklı (1989)’daki öyküleri yazar on yedi yıl sonra tekrar yorumlamış, geliştir-
miş ve yeniden yazmış, Evvelotel adıyla yayımlamıştır. Bazı öyküleri başka bir 
anlatıcının bakış açısına göre yeniden yazan yazar; bazı hikâyelerde ise Saklı’da 
belirsiz bıraktığı noktaları aydınlatır, düğümleri çözer. Yeniden yazımı benimse-
yen yazar daha sonra ilk romanı olan Kapak Kızı (1992)’nda bir dergi kapağında 
yer alan Şebnem’in hikâyesini Yeşil Peri Gecesi (2010) romanında işleyecektir. 
Bu çalışmada Saklı ve Evvelotel’deki öyküler karşılaştırmalı olarak incelenecek 
metinlerarasılık ve yeniden yazım bağlamında tartışılacaktır. 
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From Ayfer Tunç, A Re-writing  
Example Evvelotel

Abstract
Although she has written works in genres such as the novel, autobiography and 
essay, Ayfer Tunç is an author known for her short stories. In addition to her 
inspiration from different texts, quotations, and use of different genres, Evvelotel 
(2006) also shows that she has used the rewriting method that can be conside-
red as self-intertextuality based on the relationship established between her own 
texts. The author has reinterpreted, developed and rewritten the stories in her 
first book of short stories Saklı (1989) seventeen years later and has published 
it with the name Evvelotel. The author rewrote some of the stories according to 
another narrative point of view, and in some of her stories, she sheds light on 
some conflicts that have ambiguity in Saklı. The author who has adopted the met-
hod of rewriting, in her novel Yeşil Peri Gecesi (2010), deals with Şebnem’s story 
that was located on the cover of a magazine in her first novel Kapak Kızı (1992). 
In this article, the stories in Saklı and Evvelotel will be studied with a comparative 
method and evaluated in the context of intertextuality and rewriting.

Key Words: Ayfer Tunç, intertextuality, re-writing, metafiction, interpretation

1988-1989 Yunus Nadi Öykü Ödülü’nü alan Saklı (1989) Ayfer 
Tunç’un yayımlanan ilk hikâye kitabıdır. Daha önce bazı süreli ya-
yınlarda hikâyelerini yayımlayan yazarın Saklı’yla ödül alması hikâye 
yazmaya devam etmesini sağlar.  Handan İnci’yle yaptığı nehir söy-
leşide Sabahattin Kudret Aksal, Melih Cevdet Anday, Doğan Hızlan, 
Tomris Uyar’dan oluşan jürinin verdiği ödülün kendisi için bir onay 
anlamı taşıdığını dile getirir: “Bir yanıyla ödül alamazsam ödüllerin 
şaibeli olduğunu iddia eden koroya katılacaktım, bir yanıyla da bu 
saygın isimlerden oluşan jüri beni ödüle değer bulursa edebiyata de-
vam edebilirim diye düşündüm. Onaylanmak istiyordum kısacası.” 
(İnci, 2014, s.151) Ayfer Tunç kendisini ne kadar onaylanmış hissetse 
de yıllar geçtikçe Saklı’daki acemiliğini fark eder ve oradaki hikâyeleri 
yeniden yazmaya karar verir. Saklı’nın şiirsel üslûbu ve hikâyelerin 
yeterince işlenmemiş oluşu zamanla rahatsız eder Tunç’u. Bunu Han-
dan İnci’ye şöyle ifade eder:
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“Saklı’nın naifliğinden huzursuzdum, şiirsel söyleyişe fazlaca yaslanan 
hali beni rahatsız ediyordu. Yazıldığı dönem için fena değildi ama es-
kimiş görünüyordu gözüme. Eski bir edebiyat lezzetine uygun düşü-
yordu. Ama beni yazmaya iten asıl şey, Saklı’nın hikâyelerinin taşıdığı 
potansiyeldi. Farklı uçlara götürülebilir, kuvvetli bir malzemesi var 
ama işlememişim. Tek boyutlu, tek bir kanaldan yürüyen, biraz aksak 
öyküler.” (İnci, 2014, s.246)

Bu acemiliği Necip Tosun da dile getirir: 

“Tunç, Saklı’da şiirsel bir anlatımı tercih eder. Ancak, bunların yanın-
da ilk kitap olmasının bütün acemiliklerini de bünyesinde barındırır. 
Özellikle bazı duygu abartmaları onu melodram sınırlarına yaklaştı-
rırken kurgu hep kendini hissettirir. Bütün bunlara rağmen yine de 
güçlü bir tahkiyecinin elinden çıktığı her cümleden belli olur.” (Tosun, 
2015, s. 182)

Aslında yazar Saklı’daki acemiliğini ikinci hikâye kitabında (Ma
ğara Arkadaşları) fark etmiştir. Nalan Barbarosoğlu’nun bir röpor-
tajda sorduğu Saklı’dan Mağara Arkadaşları’na  giderken neyin de-
ğiştiği; ilk kitaptaki hikâyelerin kısayken, ikinci kitaptaki hikâyelerin 
neden uzadığı sorusuna verdiği cevap Evvelotel’i ve sonraki bütün 
hikâyeleri de aydınlatacak niteliktedir: 

“Daha önce söylediğim gibi, bir kere otuz yaşımı geçtim. Sonra söyle-
yecek ve didikleyecek şeylerim arttı. Şiirli yazmanın tek başına sadece 
hoşluk olduğunu gördüm. Bu hoşlukla yetinemez oldum. Dille öyküye 
taşıdığım belirgin, herkesin kolaylıkla algılayabileceği atmosferlerin 
ötesinde, uysal, sessiz, soluk ama derin durum ve duygular da beni 
yakından ilgilendirir oldu.” (Lekesiz, 2011, s.420)

Saklı’yı yeniden yorumlama fikriyle yola çıkan yazar Evvelotel’i 
yazar. Saklı’daki her bir hikâyenin paraleline Evvelotel için bir hikâye 
yazarak kendi metinleri arasında bir bağ kurmuştur. 1960’ların son-
larında Julia Kristeva’nın ortaya attığı bir kavram olan metinlerara-
sılık “iki ya da daha çok metin arasında bir alışveriş, bir tür konuşma 
ya da söyleşim biçimi olarak anlaşılmalıdır. Kavram genel anlamıyla 
bir yeniden yazma (réécriture) işlemi olarak da algılanabilir.” Hiç-
bir metnin kendisinden önce yazılmış diğer metinlerden bağımsız 
olamayacağını, her metnin eski metinlerden esinlendiğini, onlardan 
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yeni bir birleşim çıkardığını savunan yeni eleştiri yanlıları “Her şey 
daha önce söylenmiştir.” sonucuna varır.  (Aktulum,1999, s.17-18) 

Yeniden yazım anonim bir edebiyat eserinin yeniden yo-
rumlanışı şeklinde de olabilir. Murathan Mungan’ın Dede Korkut 
hikâyelerinden olan Duha Koca Oğlu Deli Dumrul’u yeniden yazdığı 
Dumrul ile Azrail hikâyesi buna örnek gösterilebilir. Yeniden yazı-
mın anonim bir eser üzerine olabileceği gibi yazarı bilinen modern 
bir metin üzerine de yapılabildiğini gösteren örnekleri edebiyatı-
mızda bulmak mümkündür. Halide Edip’in Sinekli Bakkal romanı-
nın baş kişisi olan Rabia’yı Adalet Ağaoğlu’nun “Rabia’nın Dönüşü” 
hikâyesinde de merkezde buluruz. Adalet Ağaoğlu, Sinekli Bakkal’da-
ki Doğu-Batı sentezinin hayalî olduğunu düşünür ve buna cevaben 
hikâyesini kurgular. Yani bir amaç uğruna bir metni yeniden yazar. 

Yeniden yazım her zaman başka yazarların eserleri üzerine ol-
mamakta, bazen de Ayfer Tunç’un yaptığı gibi yazarın kendi metnini 
dönüştürmesi şeklinde de tezahür etmektedir. Dünya edebiyatında 
örneğini Marguerite Duras’da bulabileceğimiz bu yeniden yazım 
türü için Kubilay Aktulum öz-metinlerarasılık, öz-yeniden yazma 
terimlerini kullanır. “Bir yazar düzeltmek, derinleştirmek vb. amaç-
larla kendi yapıtlarından birini de yeniden-yazabilir.” der. (Aktulum, 
1999, s.236) Edebiyatımızda bunun bir örneğini de Kerime Nadir’in 
Kırık Hayat romanında görmekteyiz. Yazarın anılarında bahsettiği 
gibi Kırık Hayat bir “roman içinde roman”dır. Kerime Nadir kendi-
sinden bir tefrika istendiğinde daha önce yazdığı Aydabir mecmua-
sında tefrika olarak yayımladığı Kalp Uyumaz isimli romanı üzerine 
bir üstkurgu kurarak, Kırık Hayat’ın kahramanına bu romanı yazdır-
mak suretiyle bir yeniden yazıma kalkışır. (Nadir, 1981, s.179-180) 

Ayfer Tunç için metin, yazarın istediği kadar değiştirip dönüş-
türebileceği bir yapıdır: “Hep söylerim, hiçbir metin yazarı ölme-
dikçe bitmiş değildir, yaşar, değişir, dönüşür. Yazar isterse dönüşmüş 
hallerini tekrar tekrar yazar, isterse öylece bırakır.” (İnci, 2014, s.204) 
Tunç’un bu sözleri postmodern hikâyelerin var olanı yorumlama 
özelliğini akla getirir. “…postmodern öykülerde daha önce yazılmış 
öykü ve anlatılara sıkça göndermelerde bulunulur. Yani postmo-
dern yazar yeni bir şey söylemez; var olanı bir kez daha yorumlar 
ve günceller.” (Sağlık, 2014, s.73) Yazar, yine bu doğrultuda 1992’de 
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yayımlanan ilk romanı olan Kapak Kızı’nı romana hazır olmadan 
yazdığı için acemice bulur ve yeniden kaleme alır. Ayfer Tunç, Kapak 
Kızı’nda yaptığı çalışmanın bir editörlük çalışması olduğunu, yeni-
den yazım olmadığını dile getirir. (İnci, 2014, s.245) Oysa yeniden 
yazımın kapsamında yukarıda belirtildiği gibi düzeltme de vardır. 
Yazar söz konusu romanda sadece bir derginin kapağında kapak kızı 
olarak yer alan Şebnem’in hikâyesini ise Yeşil Peri Gecesi (2010)’nde 
işleyecektir. Buradaki metinlerarası ilişkinin amacı da Kapak Kızı’nı 
derinleştirmektir. Ayfer Tunç, Kapak Kızı’nda denediği yeniden ya-
zım metodunu Evvelotel’de tam olarak uygulamış ve Saklı’dan ba-
ğımsız okunduğunda yeni hikâyeler olduğu izlenimi vermekte -belki 
kitapta bu sebeple önce Evvelotel ardından Saklı yer alır-; Saklı’daki 
hikâyelere paralel okunduğunda ise onları tamamlayan, derinleşti-
ren, karakterlerin gerçeklerle yüzleşmesini sağlayan bir sonuç, de-
vam, çözüm niteliği taşımaktadır. Aslında yüzleşen sadece hikâye 
kişileri değildir; yazar da kendi metniyle yüzleşmiş, ilk hikâyelerde 
acemice bulduğu noktaları düzelterek yeniden yazmıştır. Tunç, Sak
lı’daki her hikâye için Evvelotel’de yeni bir hikâye kurgulamıştır:

“Saklı” - “Evvelotel”
“İhtilaller Neye Benzer” – “Kibir”
“Yaşadığımız Yerler” – “Halâs”
“Önemsizlik” – “Acılezzet”
“Ay Bakıyor” – “Hiçbir Hikâye Göründüğü Kadar Temiz De-

ğildir”
“Mozart’ın Son Zartı” – “Doğru”
“Su” – “Yanık Taşlar”
“Silentium” – “Tevekkül”
“Yüreğin Mahallesi” – “Serim-Düğüm-Çözüm”
Saklı ile Evvelotel’deki hikâyeler karşılaştırmalı okunduğunda 

sonraki yazılan hikâyelerin ilk hikâyelerde kapalı kalan hususları 
açıklığa kavuşturduğu görülür. Saklı’da atılan düğümler Evvelotel’de 
çözülür. Saklı’nın ilk hikâyesi olan “Saklı”da bir yetişkinin  çocuk-
luk izlenimleriyle Zembilli göçmenin ikinci karısı süslü yengenin 
hikâyesi anlatılmaya çalışılmıştır. Ancak “Saklı”daki anlatıcının 
“Şimdi anlıyorum, süslü yenge asıl hikâyesini kendine sakladı. Bir tek 
o ve göçmen bildiler.” (Tunç, 2006, s.148) ifadesinden anlaşılıyor ki 
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hikâye henüz anlatılmamıştır. Yazarı harekete geçiren, bu hikâyenin 
devamını yazmaya iten güç belki de bu cümlede saklıdır. Paralelin-
deki “Evvelotel”de ise Zembilli göçmenin ilk karısından olan oğlu-
nun otuz sene sonra babasının izini sürmek için Evvel Otel’e tekrar 
geldiğinde yaşadıklarını özne anlatıcı olarak anlatır. 

Yazar Evvelotel’de üstkurmacanın farklı bir tekniğini kullanır. 
Hikâye içinde dipnot vererek anlatıcıları geçmişe götürür. İlk dip-
notta Zembilli göçmenin oğluna otele annesiyle geldiği günü an-
lattırır. İki sayfanın altında bu dipnot yer alır. Sonraki iki sayfanın 
altında da otel sahibinin oğlunun aynı günü anlattığı dipnot yer alır. 
Bu dipnotların bir alt hikâye olduğunu var sayarsak hikâye için üst 
kurmaca diyebiliriz. Çünkü yazar adeta hikâye içinde hikâye anlatır. 
Cümleler de yeni bir hikâyeyi çağrıştırır: “On iki yaşındaydım. Şubat 
tatiliydi. Annem o gün erken uyandırdı beni. Gün daha ağarmamış-
tı. Kalk gidiyoruz dedi. Nereye? dedim. Babana dedi…” (s.10)  İkinci 
dipnot yani otel sahibinin oğlunun anlattığı hikâye ise şöyle başlar ki 
o da yine okuyucuda yeni bir hikâyeye başlandığı izlenimi uyandırır: 
“Birkaç gün önce karne almıştık, şubat tatiliydi, benim karnem her 
zamanki gibi baştan aşağı zayıftı. Babam çok kızmıştı, yine kemerle 
dövecek sandım, dövmedi. Beni karşısına aldı, anlaşıldı sen dayakla 
adam olmayacaksın, o zaman eşşek gibi çalış da aklın başına gelsin 
deyip otele götürdü…” (s.12) 

Bu dipnotlar aynı zamanda bir iç konuşma örneği de sayılabi-
lir. Genellikle karakterlerin ruh durumu hakkında okuyucuya fikir 
vermek için kullanılan iç konuşma için Hakan Sazyek; “Figür olma-
yan anlatıcının ilâhî bakış açısıyla uyguladığı ‘iç çözümleme’nin yol 
açtığı yapaylığı ve dolaylılığı aşma ve figürün görünmeyen yaşan-
tısını, onun etkinliğinde verme çabaları doğrultusunda kullanıma 
girmiştir.” (Sazyek, 2013, s.167) der. Ancak bu hikâyede, kahraman 
anlatıcı bakış açısından yazılmasına rağmen hem hikâyenin içinde 
hikâyenin arka planını sunan hem de karakterlerin ruh durumları-
nın analizini yapan bir iç konuşmadan bahsedilebilir. Otelcinin oğ-
lunun iç konuşması şeklindeki dipnot tam da Sazyek’in temas ettiği 
amaçla hikâyeye eklenmiştir. Asıl hikâyeyi Zembilli göçmen’in oğlu 
anlatmaktadır yani özne anlatıcı vardır. Ancak özne anlatıcı anlatı-
mıyla otelcinin oğlunun hikâyesine vâkıf olmak mümkün olmadı-
ğından yazar dipnot koyarak iç konuşmaya başvurmuştur. 
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Ayfer Tunç, “Evvelotel” hikâyesinde Yusuf Atılgan’ın Anayurt 
Oteli romanına çağrışımsal bir göndermede bulunmak suretiyle me-
tinlerarası ilişkinin başka bir yöntemine daha başvurur. Çağrışımsal 
gönderme; anlamı desteklemek için, bir metnin adını, önemli bir ki-
şisini veya belirgin bir motifini zikrederek o metnin içeriğine, sim-
gesel değerine, anlam ve önemine çağrışım yoluyla yapılan gönder-
medir. (Çetin, 2009, s.220) Özne anlatıcı otelcinin oğlunun ismini 
söylememesine atfen şöyle der: “Birkaç gün sonra, artık iyiden iyi-
ye ahbap olduğumuzda, sana en iyisi Zebercet diyeyim ben dedim, 
kendimi asmaya niyetim yok dedi, kaçıp gideceğim buralardan.” 
(Tunç, 2006,  s.10) Anayurt Oteli’ndeki Zebercet’in yaşadığı yalnız-
lık ve yabancılaşmanın benzeri duyguları burada da Evvel Otel’in 
sahibinin oğlu ve anlatıcı yaşar. Hikâyenin hemen ilk cümlelerinde 
bir tutunamama durumu otelcinin oğlunun ağzından şöyle aktarılır: 

“-Sinirli yapar bizim buralar adamı. Öyle tuhaf bir yerdir ki, kaderi 
hızlandırır. Üç ayda olacak olan üç günde olur, yaran varsa kanar, dur-
duramazsın. Sabrım var sanırsın, tükenir. Öleceğin yoksa bile ölürsün. 
Ölmezsen eksilirsin. Hâlâ burada yaşıyorsan bil ki, son sen, ilk sen 
değilsin. Kendimden biliyorum, eksildim.” (s.9) 

Otelcinin oğlu babasından kalan oteli işletmeye mecburen de-
vam eder. İşini sevmez. Babasının bıraktığı parayı da bitirmek üzere 
olduğunu söyler. İki çocuğu vardır, evini iki kere terk eder ama rü-
yasına Zembilli göçmenin oğlunun otele ilk geldiği günkü hâli rüya-
sına girer geri döner. Yani kendisi olamayan, kendisi olmaya cesareti 
olmayan bir tiptir. 

Hikâyenin Anayurt Oteli’nden farkı henüz kimsenin intihar et-
memiş olmasıdır. Ancak bu hikâyelerin içinden yeni hikâyeler çıka-
bileceği düşünüldüğünde burada da yazarın bilinçli olarak bir yarım 
kalmışlık bırakması muhtemeldir. Çünkü hikâyeye belirsizlikler içe-
risinde son verilir. Babasını aramaya çıkan Zembilli göçmenin oğlu-
nun son sözü “Babamı aramaktan vazgeçtim.” (s.14.) olur. 

Saklı’nın ikinci hikâyesi olan “İhtilaller Neye Benzer”in anlatıcı-
sı, özne anlatıcı olan ağabeydir. “Kibir”in özne anlatıcısı ise kardeştir. 
“Kibir”; ağabeyinin tahminen bir hafta önce donarak ölümü üzeri-
ne morgda onu teşhis ettikten sonra kendisine teslim edilen eşyalar 
içinden çıkan kendi el yazsısıyla yazdığı dokuz sayfalık hikâyenin 
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(“İhtilaller Neye Benzer”), kardeşi tarafından adeta yapısökümünün 
yapıldığı bir metindir. Yazar burada hem metinlerarası ilişki kurmuş 
hem de kendi metnini şerh etmiştir. “Kibir”de yer alan, kardeşin “Ar-
tık-ölü- abimin metafor mezarlığına benzeyen hikâyesiyle hesaplaş-
madan önce hayatıma baktım” ifadesinden de yola çıkarak “Kibir”in 
o metaforları çözmek için yazıldığını söyleyebiliriz. “Kibir”de kardeş 
ağabeyinin kendilerini on yedi yıl önce terk ettiğini dile getirir. Ya-
zar bu zamanı tesadüfen kurgulamamıştır. İki kitap arasında on yedi 
yıl vardır. “Kibir”de kardeş ölü ağabeyinin “İhtilaller Neye Benzer”de 
kendisinden A diye bahseden ağabey, Umman isimli sevgilisinin 
kendisini terk edip başkasıyla evlenmesini hazmedemeyerek ade-
ta hayata küsmüş, Beyazıt Kulesi’nin tepesinde yaşayan, işi ışıkları 
yakıp söndürmek olan biri olarak bahseder. Umman’ın evlendiği 
kişinin kardeşi olduğunu “Kibir”den öğreniriz. Hikâyeye ismini ve-
ren kibir kardeşe ait olan kibir değil, kardeşin çocukluğundan beri 
ağabeye ait olduğunu düşündüğü kibirdir. Kardeş bu ağabeyinden 
intikam almak için evlenmiştir Umman’la. “Kibir”deki şu cümleler-
den kardeşin ağabeyine duyduğu kinin göstergesi olması yanında 
ağabeyin kule metaforunun da çözümü sayılabilir: 

“Hikâyesinde kendini kulede, hepimizden yukarıda görmüş olması 
beni sinirlendiriyor. Bayağı buluyorum bunu; ben en yüksekte olan, 
hepinizi gözetleyebilen, yalnız bir fallusum demek istiyor. Sen hiçtin 
abi. Yükseğe uçup kaybolan bir balondun, söndün, yere indin, don-
dun, donarak öldün. Varlığının çevresinde tıpkı hava gibi renksiz ko-
kusuz bir âlem yaratmış olmaktan ibarettin, ama olmayanlardan gelen 
gür bir sesin vardı, hâlâ kulağımda yankılanır.” (s.26)

Sonra kendi metaforlarını kurar: 

“Gariptir, o gittikten sonra alçalarak yaşadık. Evin önce tavanarasını 
terk ettik, oraya hiç çıkmaz olduk. Sonra üçüncü katı terk ettik, derken 
ikinciyi. Yaşadığımız alanı çok daraltmıştık, evi gözden çıkarmıştık, 
çatı akıyordu, çatı akıyordu, panjurlar merdivenler doğramalar çürü-
yordu, evin her gün bir tahtası ayrılıyordu diğerlerinden, bahçe harap-
tı, güller kurumuştu, aylandız almış başını gitmişti. 
Annem unutarak azalıyordu, ama biz unutamıyorduk, unutamadıkça 
içimizdeki taş ağırlaşıyordu. Karım, kızım, annem ve ben alt katta bir-
birimize çarparak, birbirimize dolanarak, her temasımızdan acı duya-
rak yaşar olunca hayatımızı başka evlere taşıdık.” (s.26-27)
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Yazarın insan-mekan, hayat-mekan ilişkilerine de vurgu yaptığı 
bu anlatım hem duygu yoğunluğu ile hem sembolik anlatımı ile Ay-
fer Tunç metinlerinin bir karakteristiğini de sunar.  

“Yaşadığımız Yerler”in üzerinden kurgulanan “Halâs” hikâye-
sinin özne anlatıcısı, Halâs’ın komşusu ve sevgilisidir. “Yaşadığımız 
Yerler”de adı söylenmez ama anlatıcı Halâs’tır. Halâs’ın babasının o 
çok küçükken ölmesi ve annesinin bu ölümün acısını derinden ya-
şaması Halâs’ı da kendisine bir ayak bağı olarak görmesi ve ondan 
kurtulmaya çalışması Halâs’ta derin bir iz bırakmıştır. Sevgilisinin 
de istenmeyen çocuk olarak dünyaya gelmesi bu iki genci dünyanın 
kendilerini istemediği şeklindeki bir kader ortaklığında yakınlaştı-
rır. Halâs sonunda hayattan intikamını annesini öldürerek alır. 

“Yaşadığımız Yerler”e şiirsel anlatım hâkimdir. Anlatıcının 
hikâyesine vakıf olamaz okuyucu, asıl hikâyeyi “Halâs”tan okur. Ay-
fer Tunç için “Yaşadığımız Yerler” yeniden yorumlanmayı gerektire-
cek işlenmemiş bir hikâyedir. 

“Acılezzet” hikâyesi de “Önemsizlik” üzerine kurulmuş bir üst-
kurmacadır. “Önemsizlik” Madam Esterea ile Nesim arasında ya-
şanan platonik bir aşkın hikâyesidir, Nesim’in ölümüyle son bulur. 
Ancak yazar, hâkim bakış açısıyla yazılmış olan bu hikâyeyi yeniden 
yorumlama ihtiyacı duyduğunda bunun bir kurgusal metin oldu-
ğunu okuyucu ile paylaşır. Yani üstkurmacanın en basit tanımına 
uygun olarak okurun bir kurmaca okuduğunun kurmacadan gelen 
hatırlatıcısıdır. (Ören, 2013, s.235) “Acılezzet”in özne anlatıcısı kur-
gusallığa “Önemsizlik”i hatırlattığı “Bizi bir araya getiren hikâye, ki-
tabın yayımlanış tarihine bakılırsa, en az on beş yıl önce yazılmış. 
Madamın iddiasına göre kendisi ve Nesim hakkında.” (Tunç, 2006, 
s.49) cümlesiyle vurgu yapar. “Acılezzet”in anlatıcısı Madam Ester’in 
kendisinden çok genç olmasına rağmen Madam’a platonik bir aşk 
besleyen komşusu, kiracısıdır. Madam Ester’in yazar olan kiracı-
sına yayımlanmış bir kitap olarak sunduğu “Önemsizlik”in kendi 
hikâyesini çarpıttığını söyler. Yazar Edip Cansever’in “Bir gün herkes 
kendisi olsun” dizesi etrafında düşünmeyi sağlayan “Acılezzet”te özne 
anlatıcıya geçerek iç konuşmalarla hikâyeyi derinleştirmiş, yüzeysel 
anlatımdan sıyrılmıştır. Yazar anlatıcıyı değiştirirken hikâyeyle oku-
run arasından adeta çıkmıştır. Yazara hayatları, hikâyeleri yeniden 
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yorumlatan da bu herkesin kendisi olamayışıdır aslında. Anlatıcının 
“Hikâyenin hangi satırı doğru bilmiyorum. Doğruların ne önemi 
var, onu da bilmiyorum. Kitap masamın üstünde duruyor. Defalar-
ca okudum ve öyle çok cümle yazdım ki kendime ve Madama dair, 
artık o hikâye de hikâyelerimizin hikâyesi de tümüyle bana aitmiş 
gibi geliyor.” (s.49) diye ifade ettiği hikâyeleri, hayatları, kurguları 
birbirine karıştıran herkesin kendisi olması serüvenidir. 

“Ay Bakıyor” hikâyesi; daha sonra yazılan “Hiçbir Hikâye Gö-
ründüğü Kadar Temiz Değildir”den adını öğreneceğimiz Selva 
Hanım’ın perspektifinden anlatılır. Anne kimliğiyle okuyucuya su-
nulan ismi anılmayan Selva Hanım kocası Adabey gölde bir ördek 
avında vurulduktan sonra oğlu Mansur’la birlikte orayı terk ederek 
küçük bir kasabada istasyona yakın bahçeli bir evde yaşamaya başlar. 
Mansur bir gün evden çıkar ve geri dönmez. Birkaç gün sonra oğlu-
nun gölde boğulduğunu söylerler ama anne inanmaz. Yıllarca bekler 
oğlunu. Gazeteye verdiği ilanda “Yaşadığını biliyorum” diye oğluna 
mesaj verir. Ama oğlu dönmez. O bekleyişle hikâye sonlanır.  

“Hiçbir Hikâye Göründüğü Kadar Temiz Değildir”; “Ay Bakı-
yor” ile üstkurmaca yoluyla bir metinlerarası ilişki kurmuştur. Üst 
hikâyede anlatıcı Mithat adındaki bir akademisyendir. Eşinden ayrı-
lan Mithat, Selva Hanım’la verandası ortak olan bir eve taşınır. Sel-
va Hanım onu kayıp oğlu Mansur’un yerine koyar, Mithat ise onun 
hikâyesinin izini sürer. Mithat; Selva Hanım’ın geldiği köye gider, 
köylülerden öğrendikleri onda derin bir hayal kırıklığına sebep olur. 
Selva Hanım’ın hikâyesi kendi anlattığından farklı bir hikâyedir. Sel-
va Hanım’ın kocasını nikahlı karısının kardeşleri miras bölünmesin 
diye öldürmüştür. Suçu oğlunun üstüne atarak jandarmaya onu tes-
lim etmişlerdir. İlk hikâyedeki melodram burada yerini hayal kırık-
lığına bırakmıştır. 

“Mozart’ın Son Zartı”nda; yıkılmış bir evliliğin enkazı haline 
gelen annesinin babasına babasının annesine gönderdiği ve iki evde 
de huzur bulamayan, istenmeyen, sevgisizlikle büyümüş Şebnem’in 
varlığını kurduğu yalan bir dünyayla anlamlandırması konu edilir: 
“O zaman yalancının biriydim ben. Buna mecburdum. Yalanlarım 
da olmasa yapayalnız kalırdım. Arkadaşlarım güzel, akıllı kızlardı. 
Ama ben onları yalanlarımla büyülerdim.” (s.193) Şebnem’le arkada-
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şı Asil’in yıllar sonra karşılaştıklarında Asil’in Şebnem’e “Sen uydu-
rabildiğin kadar vardın Şebnem.” demesi de Şebnem’in bu gerçeğine 
vurgu yapar. Bu hikâyede anlatıcı yazardır. Yazar, Şebnem’in yalan-
larının ironisini onunla ilişki kurduğu “Doğru” hikâyesi ile yapar. 
Şebnem’in kızının sevgilisinin karısıdır bu hikâyenin özne anlatıcısı. 
İki metnin bağlantısını şu cümleler kurar: “Kızın annesi de müthiş 
bir yalancıymış, her tanıştığı kişiye farklı bir hayat hikâyesi uydu-
rurmuş. Kocam kızın annesinin anlattıklarının hangisinin doğru 
olduğunu keşfedememiş hâlâ. O kadar ki, annenin adının Şebnem 
olduğundan bile emin değilmiş, Neriman olabilirmiş mesela.” İki 
hikâye okuyucuya yalanın nerede bittiğini gerçeğin nerede başladı-
ğını sorgulatır. Yazar burada hem anlatıcıyı hem de hikâye kişilerini 
ilk hikâyeyle bağlantı kurup değiştirerek yeniden yazım yapmıştır. 

Saklı’dan Evvelotel’e anlatıcısı değişmeyen iki hikâye “Su” ve ona 
atfen yazılan “Yanık Taşlar”dır. “Su” bir çocuğun perspektifinden Gü-
ney doğu’daki su problemini ele alırken; “Yanık Taşlar” aradan otuz 
beş yıl geçtikten sonra aynı kişinin bu defa bir yetişkinin perspekti-
finden aynı coğrafyanın su problemini yansıtır. İki hikâyede de taş-
raya karşı bir yabancılaşma vardır. Hatta yazar bunun önemini vur-
gulamak için “Yanık Taşlar”ın başına Bertold Brecht’in Max Frisch’e 
söylediği şu cümleyi yerleştirir: “Belki siz de günün birinde böyle 
ilginç bir duruma düşersiniz; biri size ülkenizden bahsederken sanki 
size Afrika’da bir yerden bahsediyormuş gibi dinlediğiniz duruma.” 
(Tunç, 2006, s.113) 

“Silentium”da sadece yazları canlanan bir adanın kışın bürün-
düğü sessizliği ve fayans ustası Cafer’in adaya bir kez gelen ve hüz-
nüne ortak olan bir kadını bekleyişini konu edinir. Adanın ıssızlığı 
Cafer’in hüznüne karışmıştır. Cafer’in hikâyesi “Tevekkül”de işlen-
meye devam eder. “Silentium”da yazar anlatıcı bulunur, “Tevekkül”de 
ise yine özne anlatıcı karşımıza çıkar. Cafer’in evinde yardımcı ola-
rak bulunduğu kişi anlatır hikâyeyi. Anlatıcı hem Cafer’in hikâyesini 
hem kendi hikâyesini hem de eski sevgilisi Hilâl’in hikâyesini anla-
tır. Hilâl’in adaya gelip üç gün evinde kalması hem anlatıcıyı hem 
Cafer’i sarsar. Buradan Cafer’in “Silentium”da etkilendiği kadının 
Hilâl olduğu sonucuna ulaşılabilir. Ama Cafer için artık tevekkül 
yılları başlamıştır. Anlatıcı da bunu kabullenir: “Zaten Cafer haklı, 
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tefekkür değil, tevekkül kırkından sonra başlayan.” (s.134) Yine bu 
hikâyede de yazar ilk hikâyeyi geliştiren bir anlatım seçmiştir. Yazar 
anlatıcıdan özne anlatıcıya geçerek hikâyedeki tahlilleri iç konuşma-
lar yoluyla derinleştirmiştir.

Saklı’nın son hikâyesi yine yalnız bir kadının, Asude’nin 
hikâyesidir. “Yüreğin Mahallesi” onu seven bir erkeğin anlatımıyla 
yazılmıştır. Genellikle anlatıcı olarak erkekleri seçmesini Ayfer Tunç 
şöyle açıklar: 

“Neden erkek ağzından yazdığıma ilişkin bir şey daha söylemem ge-
rek. Benim yazdıklarımda kadınlar asıl dramatik role sahip olanlardır, 
kaybedenlerdir. Dışsal ve içsel şartlar nedeniyle kaybederler. Bu ne-
denle kaybetmenin sonuçlarını görüp anlatacak karakterler olamazlar. 
Bunu anlatacak karakterlere ihtiyacım var, onlar da bu denkleme göre 
erkek olmak durumundalar. Ama erkeğin basit bir kamera olmaktan 
çıkması için o etkileşimden yara alması gerekir.” (İnci, 2014, s.264) 

Yazar bu hikâyede de terk edilmiş, kırgın, yaralı bir kadını anla-
tır. Bunun üstünden yazdığı “Serim-düğüm-çözüm” ise yazarın ken-
di metinlerinin özeleştirisini yaptığı bir hikâyedir. Yazar bu hikâyede 
de üstkurmacaya başvurmuş, “Yüreğin Mahallesi”ni bir hikâye ola-
rak ele almış, onu eleştiren bir kurgu ortaya çıkarmıştır. “Serim-
düğüm-çözüm”ün kahramanı bir yazardır, artık yazmayı bırakan bir 
yazardır. “Yüreğin Mahallesi”ni acemilik eseri olarak gördüğü için 
çok sert eleştirileri olacaktır: “Söz konusu hikâye, çözümü düğüme 
gömülmüş; serimi, ancak genç, coşkulu ve fakat başarısız bir yazarın 
kaleminden çıkabilecek tarzda, masumiyet kokan aşk beklentisiyle 
ağdalanmış; klişeye meyleden söyleyişlerle dolu, zayıf bir hikâyedir.” 
(Tunç, 2006, s.135)

David Lodge, “Üstkurgu, kurgu hakkında kurgudur: Kendi 
kurgu statülerine ve oluşumsal süreçlerine dikkat çeken roman ve 
hikâyeler[dir].” (Lodge, 2013, s.247) der. Ayfer Tunç’un bu hikâyede 
yaptığı şey tam olarak budur. “Yazar, ona hikâyeyi esinleyen kadını 
gerçekten tanımış olduğu halde, hikâyenin çözümünü yazmamayı, 
düğümü bir çözümmüş gibi göstermeyi tercih etmiştir. Nedenini 
kimseye söylemedi…” (Tunç, 2006, s.136) Yazar kurguyu nasıl şe-
killendirdiğini veya nasıl şekillendirmediğini yani kurgusuna dair 
tercihleri sıralamaya devam eder: 
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“Düğümü çözümmüş gibi sunmasının nedeni, sadece pek de başarılı 
sayılmayacak bir yazar olması değildi. Aslında hikâyenin, o en basit 
sınıflandırmayla çözüm denilen bölümünü yazabilmek konusunda 
ısrarlı olsaydı, hayatla yazı arasındaki bu zorlu yüzleşmeden çekinme-
seydi, yazarlıkta bir sıçrama kaydedebilecek; böylece umutlarını yarı-
lanmasını önlemiş olacaktı.” (s.137) 

Yazar burada gerçeklik ve kurgu ilişkisini sorguladığı gibi kendi 
ilk kitabına (Saklı) da bir göndermede bulunarak acemiliğini itiraf 
eder. Bu itirafa devam eder: 

“Gerçi böyle bir hikâye yazması için bu kadının gerçekte varolması bile 
gerekmiyordu, zaten gerçeği öyle bozmuştu ki, her okuyan hikâyedeki 
Asude’nin acemice kurulmuş bir hikâye kişisinden öteye gitmediğini 
düşünmüş, yazara bu satırların hayattan kaynaklanıp kaynaklanmadı-
ğını sorma gereği duyan bile çıkmamıştı.” (s.137)

Hikâyedeki yazar için yazdıklarının gerçek hayatta yaşanıp ya-
şanmadığının merak edilmesi bir mutluluk kaynağıdır. Kurgunun 
gerçekliği edebiyat tarihi içinde tartışıla gelmiş bir konudur. Ama 
genel kabul kurgusal olanın tasarlanmış bir hayal ürünü olduğu şek-
lindedir. 

Yazar hikâye kişisinin bu acemiliklerini henüz Max Frisch 
okumamasına ve onun “her insan önünde sonunda kendi hayatı 
zannettiği bir hikâye uydurur.” cümlesini bilmemesine bağlar. Bu-
rada hikâye yine otobiyografik bir nitelik kazanır. Ayfer Tunç; Max 
Frisch’in kendisi üzerinde büyük bir etki yarattığını yazdıklarında 
okurun fark edemediği değişiklikler meydana getirdiğini söyler. 
Max Frisch’in günlüklerinden yola çıkarak da bütün yazdıklarının 
büyük bir metnin parçaları olduğunu, hayatı anlatırken olduğu gibi 
o anda kendisini ne etkiliyorsa onu yazdığını kavradığını ifade eder. 
(İnci, 2014, s.204) Bu da yazarda bir metnin sonsuz çeşitlemelerle 
yorumlanacağı fikrini uyandırır. Evvelotel de bu okumaların ve dü-
şüncelerin etkisiyle ortaya çıkmış bir metindir. 

Yazar, düğümde bırakılan hikâyenin (“Yüreğin Mahallesi”nin) 
çözümü şöyledir diyerek hikâyeye bir son yazar. Hikâyedeki yazar bir 
gün Asude’nin daveti üzerine onun evine gider. Çok farklı hayallerle 
gittiği evde gözüne ilk çarpan şey felçli bir çocuk olur. Asude’nin on 
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bir on iki yaşında bir oğlu vardır. Aile apartmanında yaşamaktadır. 
Hayalleri yıkılan yazar bir daha Asude’yle görüşmez. Ayfer Tunç’un 
hem yazarlığıyla yüzleştiği hem de gerçekle kurguyu sorguladığı bir 
hikâyedir “Serim-düğüm-çözüm”. Yazar hayatın da metnin de yo-
rumdan ibaret olduğunu kendisinden izler taşıyan bir hikâye kişisi 
vasıtasıyla özetler. Evvelotel kitabının yazılma sebebi ve yazılış şekli 
konusunda da okuyucuda bir izlenim bırakan bu hikâyeyi bir so-
nuç hikâyesi olarak kurgulamıştır yazar: “Bir kapanış öyküsü. ‘Serim 
Düğüm Çözüm’ü kitabı amaçlayarak yazdım. Genelde öyle yazmam. 
Ama onu bir kapanış öyküsü olarak tasarladım. Saklı ve Evvelotel 
birleşiminin özüdür. Yazıyla ilgili derdi olanların ve daha çok yazar-
ların ilgisini çeken bir öykü oldu.” (İnci, 2014, s.256)

Sonuç olarak Ayfer Tunç; bir metnin yazarın yorumlayabile-
ceği kadar çoğalabileceğini düşünen bir yazar olarak acemilik me-
tinlerini içeren Saklı’yla -yazarların genel olarak yaptıkları gibi red-
detmek yerine- yüzleşmiş;  farklı anlatıcılar, farklı bir dil, farklı bir 
kurguyla yeniden ele almış, o çekirdekten yeni meyveler çıkarmıştır. 
Bunu yaparken sıklıkla postmodern kurguların vazgeçilmez unsur-
larından olan üstkurmacaya başvurmuş, kendi metinlerini birbiriyle 
ilişkilendirmiş, metinlerarası ilişki kurarak yeniden yazmıştır.  İlk 
hikâyelerde kapalı kalan noktaları yazar Evvelotel’de açmış, hikâyeleri 
acelece ve ölümle sonlandırmak yerine daha derinden işlemeyi ter-
cih etmiştir. Bazı hikâyelerde anlatıcıyı değiştirmiş, hikâyelerin iç 
yüzünü farklı bir perspektiften okuyucuya sunmuştur. Bazen aynı 
anlatıcıyı hem çocuk hem yetişkin olarak konuşturmuş, çocuk ve 
yetişkin bakış açısının farkını ortaya koymuştur. Ayfer Tunç’un ilk 
hikâyelerdeki şiirsel dili terk ettiği ve daha bu yolla ilk hikâyelerinde 
eleştirilen melodram etkisini de azalttığı görülür. 
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Bitmiş bir yapıt var mıdır sizin için? Basılmış, okura ulaşmış 
yapıtlarınız için “bitmişlik” ne anlama gelir sizin zihninizde? “Ya-
zar ölmedikçe metinlerinin bittiğini düşünmüyorum.” diyorsu-
nuz Seval Şahin’le Açık Radyo’da gerçekleştirdiğiniz söyleşide1

2;o 
yüzden aslında şöyle de sorabilirim: Yapıtlarınızda yaratmış ol-
duğunuz evrenlerin, figürlerin üzerinde oynamaya inanan bir ya-

* Kocaeli Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yüksek Lisans öğrencisi. 
handemirli4@gmail.com
1 Şahin, S. (2015). Ayfer Tunç ile Söyleşi I. “Günün ve Güncelin Edebiyatı”, Açık Radyo. 8 
Ekim 2015. https://archive.org/details/gununveguncelin_08-10-2015
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zar olarak, en azından yayınevine teslim etmeden önce size “Bitti, 
teslime hazır” dedirten nedir? Özellikle Deliler Evi gibi yazımı-
nın nispeten kısa sürdüğünü bildiğimiz ama muazzam ve bence 
içeriği bakımından da devasa bir romanın şahsında bu sorunun 
cevabını merak ediyorum.

Bir metin yazarı ölmedikçe bitmez, çünkü yazarın yaşadığı sü-
rece metnine müdahale etme, değiştirme, geliştirme hakkı vardır, 
üstelik buna sonsuz kere hakkı vardır. Sonuçlarının olumlu ya da 
olumsuz olması, yazarın metnini geliştirdiğini sanırken bozması 
veya ilk halinden geriye düşmesi söz konusu olursa bu yazarın soru-
nudur, ama müdahale hakkını ortadan kaldırmaz. Yazarların çoğu 
metinleri yayınlandıktan sonra o metnin defterini de kapatırlar. 
Ben onlardan değilim, benim için yazdığım karakterlerdeki zihinsel 
gelişme veya olgunlaşma durmayan bir süreç, karakterlerimin bir 
kısmı zihnimde yaşamayı, yaşlanmayı ve zamanla birlikte değişme-
yi sürdürüyor bazen de metinde karakterler aracılığıyla ele aldığım 
meseleye yeni boyut katılmış oluyor ya da yayımlanmış metnin ya-
pısı gereği tek boyutuyla işlenmiş karakterin yeni durumuna devam 
etmek arzusu duyuyorum. Evvelotel’de yaptığım bir açıdan buydu. 
Teknik olarak da yazar böyle bir gereklilik hissedebilir, Kapak Kızı’nı 
elden geçirmeme neden olan böyle bir zorunluluktu, sonucun başa-
rılı olduğunu, içime sindiğini söyleyemem, ama ilkinden daha iyiy-
di en azından. Bunu ustalarda gördüm elbette, önce Ahmet Hamdi 
Tanpınar’da, Huzur’a sonradan eklenen “Suat” bölümüyle romanın 
nasıl bir hacim ve anlam kazandığını görünce yazarın buna hakkı 
olduğuna inandım. Öte yandan karakterlerini zihninde veya baş-
ka metinlerinde yaşatan çok yazar var. William Faulkner örneğin, 
Türkçeye önce Kutsal Sığınak sonra Tapınak olarak çevrilen Sanctu-
ary adlı romanında, Sartoris adlı romanının silik yan karakteri Ho-
race Benbow’u ana karakterlerden biri yapar. Yine Sartoris’in eski 
tarz doktoru Peabody Döşeğimde Ölürken’de karşımıza çıkar. Hemen 
bütün romanlarında bu kesişme vardır. Faulkner’ın yaptığı bu ka-
dar da değildir, “Yoknapatawpha” diye adlandırdığı hayali bölgedeki 
aileleri birbirleriyle ilişkilendirir ve karakterler değişik düzeylerde 
farklı romanlarda tekrar karşımıza çıkar. Bence bu, Faulkner’in ya-
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rattığı karakterlerden oluşan bir aile ve hatta kendi yarattığı hayali 
bir coğrafya içinde yaşayan bir yazar olduğu anlamına gelir. Soru-
nuza gelecek olursak, bir romanın bittiğine nasıl karar veriyorum 
ve yayınevine teslim ediyorum? O romanın meselesi için kurgula-
dığım bütünlüğün tamamlandığını düşündüğüm zaman. Yüzde yüz 
olmasa da büyük ölçüde tamamlanmış oluyor (hiçbir zaman yüzde 
yüz tamamlanmaz bence). Yaşamaya devam eden karakterler çün-
kü, başka bir metne sızabilirler veya işlenmemiş yönleriyle yeni bir 
metinde varolmayı talep edebilirler. Ama Deliler Evi bir istisna. O, 
hayatım boyunca yazabileceğim, binlerce sayfalı olabilecek bir ro-
mandı, bitişine karar vermem çok zor oldu. Amaçladığım bütüne 
ekleyebileceğim hayati parça olmadığını düşünerek bittiğine karar 
verdim, ama aslında teslim ettiğim sırada bile bitmemişti, bitmedi, 
bitmeyecek de, bugün hâlâ yeni parçaların eklenebileceğini düşünü-
yorum, çünkü yayımlandığı günden bugüne neler neler oldu, ülkede 
neler neler değişti. Devam edecek miyim peki? Şu anda öyle bir niye-
tim yok. Ama değişim ve zaman fikrimi değiştirir mi, bilemiyorum. 

Yazdığınız öykülerin “sıkıştırılmış romanlar” olduğunu söy-
lüyorsunuz Handan İnci ile gerçekleştirdiğiniz söyleşide2

1. “Aziz 
Bey Hadisesi” ve “Suzan Defter” gibi, müstakil birer anlatı olarak 
basılmasını arzu ettiğiniz başka öyküleriniz de var mı? Örneğin, 
yazdıklarına tekrar tekrar dönüp bakan bir yazarsınız ve Mağara 
Arkadaşları’ndaki öykülere baktığınızda onları daha da detaylan-
dırarak, ince ince ve uzun uzun bir daha yazıp roman formatın-
da basılmalarını ister miydiniz? Ve bundan sonra öykü yazacak 
olursanız, anlatıyı “teslime hazır” kabul ettiğinizde, o anlatının 
“öykü” adıyla basılmasını arzu etmenizdeki etkenler neler olacak?

“Mağara Arkadaşları” da dahil, geliştirerek müstakil olarak ba-
sılmasını şu anda arzu ettiğim bir öyküm yok. Üstünden yeni me-
tinler kurgulamak istediğim karakter var mı? Var, neredeyse hepsi. 
Yeşil Peri Gecesi’nin Osman’ı mesela ya da Kapak Kızı’nın Ersin’i, 
Suzan Defter’de sadece birkaç cümlede yer alan, Ekmel Beyin’in kızı 

2 İnci, H. (2014). Ayfer Tunç’la Karanlıkta Kelimeler. İstanbul: Can, s. 169.
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Bilge, daha pek çok karakterim var böyle, ama oluşmadılar henüz, 
oluşurlarsa yazarım. Bundan sonra öykü yazacak olursam, ki yaz-
mak istiyorum, ama nedense galiba yaş almakla ilgili veya benim 
yazma huyum gereği, öykü diye düşündüğüm her şey kısa süre sonra 
kafamda romanlaşıyor. Dünya Ağrısı’nı da önce kısa bir linç öyküsü 
olarak yazmıştım, hatta o haliyle yayımlandı da. Ama öykü kafamda 
devam etti, genişledi, bir atmosfer ve ruh kazandı. Dolayısıyla “Bu, 
başı sonu böyle olan bir öyküdür,” diyebileceğim bir metin yazacak 
mıyım, ben de  bilmiyorum. 

Tür meselesine hafifçe değinmişken, yeniden tiyatroya dön-
meyi düşünüyor musunuz? Uzun bir radyo tiyatrosu geçmişiniz 
var. Yazdıklarınıza dönüp baktığınızda, onların arasında içinize 
sinmeden teslim etmiş olduklarınız var mı? Türkiye’deki tiyatro 
eleştirmenleri arasında yazılan/yazdırılan yeni oyunlar aracılığıy-
la tiyatronun da içinin boşaltıldığını söyleyenler var. Sizce haklılar 
mı? Böyle olduğu söylenen bir ortamda, sizi tırmalayan meseleleri 
tiyatronun imkânlarıyla da ifade etme niyetiniz var mı?

Üniversite yıllarında radyo tiyatroları, arkası yarınlar yazdım, 
ama ben oyun yazarı değilim. O oyunların bugün bende ne kopyaları 
var, ne de ne yazdığımı hatırlıyorum. Üçüncü hamur kağıtlara dakti-
loyla yazdığımı ve basit, ciddiye almaya değmeyecek şeyler olduğunu 
hatırlıyorum sadece. Oyun yazarlığı hele günümüzde, bambaşka bir 
disiplin; başka bir düşünme ve kurgulama yeteneği gerektiriyor, o ye-
tenek bende yok. DOT’un kurucusu Murat Daltaban ve Theater Un-
cut işbirliğiyle Britanyalı iki yazar, Hakan Günday, Berkun Oya, genç 
bir oyun yazarı arkadaşımız Derem Çıray ve ben kısa oyunlar yazdık. 
O on beş sayfalık oyunu yazana kadar neler çektiğimi ben bilirim. Bu 
süreç bana bu alanın benim için doğru bir yer olmadığını gösterdi, 
aynı zamanda da tiyatro yaratıcılığına duyduğum saygıyı artırdı. Ti-
yatro eleştirilerini takip etmiyorum, dolayısıyla eleştirmenlerin eleş-
tirilerini hangi argümanlara dayandırdıklarını bilmiyorum, sıradan 
bir izleyiciyim. Ama her ne olursa olsun “yazdırma”ya inanmıyorum. 
Yazdırılmış/sipariş edilmiş sanat eserlerinden nitelikli olan çok na-
dir çıkmıştır, o da her zaman bir istisna olarak hayret uyandırmıştır. 
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Tiyatronun içinin boşalması konusunda şunu sormak isterim, roma-
nın içi çok mu dolu ya da nitelikli sinema şaheserlerden geçilmiyor 
mu? Nüfusu seksen milyona yaklaşan bir ülke olduğumuzu dikkate 
alarak düşünelim bunu, arada çıkan iyi yapıtlar acınası ölçüde çorak 
bir ülke olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor. Sanat, düşünce, kültür 
üretimi bütündür, tahterevalli değildir, biri yükselirken diğeri inmez, 
genellikle birlikte nitelik kaybına uğrarlar. Ama tiyatro her zaman di-
ğer sanat dallarına göre daha sorunlu bir yaratım alanı oldu, ekip ve 
prodüksiyon gerektirdiği için. Devlet ve şehir tiyatrolarının nispeten 
özgür olduğu dönemlerde bile genç yazarlara kapıların ardına kadar 
açıldığını söyleyemeyiz. Devlet kurumuydular ve Türkiye’de devlet ve 
kurumları genci sevmez, üniversiteler bile gençlere ve yeni fikirlere 
düşmandır. Bugün bu kurumlar sözün özgürce çıkabileceği yerler de-
ğil, hiçbir yer değil. Ama dar bir alana sıkışan, kendi sözünü söyleme 
olanağı elinden alınan her türlü sanat için yeni yaratıcılık imkanları 
doğacak (ve bu hayatımızı güzelleştirecek, bunu karanlıkta bir tesel-
liden daha fazla bir inanç olarak kenarda tutalım.) Bunun tarihsel bir 
zorunluluk olduğuna inanıyorum. II. Dünya Savaşı’nın yaşanmış en 
güzel hikâyeleri bombalar altında gösteriye devam eden tiyatroların 
hikâyeleridir, bu hikâyeler sadece kulağa çok romantik geldiği için 
günümüze ulaşmadı, insanın zihinsel doyum ihtiyacı böyle sıkıştı-
rılmış, karanlık dönemlerde daha da arttığı, karanlığın içindeyken 
bizi insanlaştıran şey sadece sanat olduğu için. Sanatın her alanında 
popülerleşme, ucuzlaşma, kolaylaşma, basitleşme gibi devasa bir so-
runlar yumağı varken yaratıcı nitelik konusunda nasıl hâlâ umutlu 
olduğumu sorabilirsiniz, umutluyum, çünkü popülerleşmenin yakın 
bir gelecekte ciddi bir ayrışma getireceğine, nitelikli olanın piyasa de-
ğeri artmayacak olsa da zihinsel değerinin bugünkünden çok daha 
fazla olacağına inanıyorum. 

“‘Keder’ daha sakin görünür, içimize sızar. ‘Azap’ ise sü-
rekli dışarı çıkmak ister, içimizi yırtan bir şeydir.” diyorsunuz 
Seval Şahin’le olan söyleşinizde3

2. Peki ya “ağrı”? Sadece Dünya 

3 Şahin, S. (2015). Ayfer Tunç ile Söyleşi I. “Günün ve Güncelin Edebiyatı”, Açık Radyo. 24 
Eylül 2015. Erişim https://archive.org/details/gununveguncelin_24-09-2015
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Ağrısı’nda değil de, daha Saklı’dan başlayarak, sizin edebiyatınız-
da genel olarak o dünya ağrısını çeken bireylerle karşılaşıyoruz. 
Varoluş sıkıntısı, anomi, tutunamamışlık, dünyaya bir türlü sığa-
mamak, sıkışmışlık… “Hayatın ucunu bırakmak” ifadesi geçiyor 
Deliler Evi’nde, yarattığınız birçok karakterde de bu durum gözle-
nebiliyor aslında. Ersin ve Selda’nın içinde bulundukları dünyaya 
bir türlü sığamayışları, Şebnem’in toplumun içinde bir diken gibi 
görülmesi ve kendini bulma yolunda her zaman şölenden dışlan-
mışlığı, dost olabildiği yegâne kişinin kendi gibi ayrıksı bir figür 
olan Gün oluşu, Suzan Defter’in iki başkişisinin de anomik ruh 
halinden bir türlü çıkamayışları ve onları birbirine yaklaştıranın 
da bu oluşu, Deliler Evi’nde yarattığınız kimi trajik kimi grotesk, 
kimi kara mizahla bezeli kimi karnavalesk onca figürün içindeki 
tutunamayanlar, son olarak da Mürşit ve aynı dili konuşabildiği 
tek kişi olan Madenci… Doruğu Mürşit’in şahsında görüyor ol-
sak da, keder ve azap dışında ağrının da sizin edebiyatınızın etken 
maddesi olduğunu düşünüyorum. Böylece baktığınızda, yapıtla-
rınız içinde yabancılaşmayı ve tutunamamayı nasıl değerlendiri-
yorsunuz? “Protagonist” diyebilir misiniz karakterlerinize?

Ağrı benim için kederi ve azabı da kapsayan daha genel bir hal. 
Ağrı hep var; ağrıyı aile, çevre gibi ait olduğumuz topluluktan miras 
olarak alırız, ilk nefesimizle başlar, son nefesimize kadar da az çok 
devam eder. Buna bir de toplumsal bilinçdışı eklenir. Zaman zaman 
keder veya azap çeşitli düzeylerde baskın hale gelir. Keder daha içsel, 
sebebi daha tarif edilebilir bir durumdur. Ama drama kurgusu olarak 
azap, ağrının içinden çıkan bir zirve halidir, iç veya dış çatışmadan 
doğar, yükselir, taşınamaz hale gelince de dışa vurulur ve karakterin 
katharsisi veya başka türlü bir çözülmeyle sona erer, ama ağrı devam 
eder. Ağrının edebiyatımın etken maddesi olduğu doğru, anlatıları-
mın yatağı da diyebiliriz, karakterleri saran genel atmosfer ağrıdır, 
hepsinde vardır. Ben metnini bir olayla başlatıp olay örgüsüyle de-
vam eden bir yazar değilim, aksine beni yazıya başlatan bir ruh du-
rumudur. Bu, genellikle kökü geçmişte olan bir ağrıdır ve karakterler 
ağrının sebebiyle yüzleşmeye çalışırlar, nedeni bazen içten içe, bazen 
açıkça bilirler. Ancak karakterlerime protagonist diyemem, çünkü 
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çözümcü değildirler, sorunu çözüp ilerlemeyi seçmezler, ağrıyı hay-
kırarak işaret etmezler, genellikle ağrıyla yaşamaya devam ederler. Bir 
tür kabullenmedir bu, çünkü çözüm genellikle yoktur, ağrının kay-
naklandığı geçmişi değiştiremezler ve aslında sadece kendi geçmiş-
lerinden değil, toplumsal bilinçaltından da kaynaklanan dinmeyen 
bir ağrıyla yaşamaktadırlar. Protagonist olması açısından belki Yeşil 
Peri Gecesi’ndeki Şebnem’in kısmen istisna olduğunu söyleyebiliriz, 
ki bence o da tam değil, romanın ana ekseninde yer alan olay bağ-
lamında macerası belirli bir sonuca varır ama sonrasında nasıl bir 
gelişme izlediğini, hayatını nasıl bir mecraya akıttığını veya eylemi-
nin sonuçlarının kimleri nasıl etkilediğini öğrenmeyiz. Toplumsal 
bilinçaltına kuvvetle inandığımı ve edebiyat açısından çok önemli ve 
verimli bulduğumu söylemeliyim. Edebiyatımda yabancılaşma ve tu-
tunamama hali de bu toplumsal bilinçaltının dışavurumudur. Bunu 
en belirgin haliyle işlediğim roman Dünya Ağrısı oldu. Toplum bizi 
sürekli, öyle ya da böyle bir aidiyete zorluyor, belirsiz bir tanımla-
mayla dolaşıma giren, hızlı değişimine şaştığımız ve uyum sağlamak-
ta güçlük çektiğimiz kimlikler giydiriyor, içeriğini kendi belirlediği 
toplumsal roller oynamamızı talep ediyor, birey olmamızı istemiyor, 
bireyin ortak geçmişe bakıp sorgulamasını önlüyor, bunun sonucu 
da yabancılaşma ve tutunamama halidir. Bu kadar gündelik yaşayı-
şımızın; yüzleşmekten kaçınmamızın, itirafa yanaşmayışımızın; ha-
yatı sürekli bugünden başlatmaya çalışmamızın, yeniyi bu kadar çok 
sevmemizin; inşa edilmek istenen mitin parçası bile olsa geçmişin 
kültürel değerlerini harap etmekten rahatsızlık duymayışımızın; bu 
derece hamasi, öfkeli ve karşıt düşünceye karşı saldırgan oluşumuzun 
nedeni bence toplumsal olarak bozuk bir ruh sağlığını miras almış 
olmamız ve varlığımızın bekasından yine geçmişe gömülmüş olan 
ve sürekli yenilerini işleyerek çoğalttığımız günahlarımız nedeniyle 
endişe etmemizdir. Biz toplumsal bilinçaltımızdaki travmalar ve gü-
nahlar nedeniyle bekasından emin olamayan, varlığını sürekli tehdit 
altında hisseden, huzursuz bir toplumuz. Yaşadığımız her şey, özgür-
ce söz söylemekten ekonomiye, dış politikadan edebiyata kadar her 
şey bir varlık, bir beka sorunudur, varlığımızı tehdit eden bir düşman 
fikri olmadan yaşayamıyoruz. Milan Kundera Çek asıllı bir yazar ola-
rak bunu Perde adlı kitabında çok iyi anlatır. Okuduğumda birebir 
bize uyduğunu düşünmüştüm. 
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“Aslında hayattaki en büyük mücadelemiz bize genlerini ta-
şımış kişilerle mücadelemizden oluşuyor.” diyorsunuz ki bunun 
zaten yapıtlarınıza da sızdığını düşünüyorum ben. Şebnem’in ha-
yatını büyük ölçüde annesiyle, amcasıyla, belki babaannesi gibi 
diğer aile üyeleriyle de inatlaşırcasına yaşaması, Suzan Defter’de 
Derya’nın abisiyle kurduğu çok ileri gidilecek olursa ensestvari 
bile denebilecek patolojik duygusal bağ, Mürşit’in babasıyla ve 
oğlu Özgür’ün de Mürşit’le olan mücadelesi… Aile, dünya içinde 
yerini alabilme noktasında, sizce yapıtlarınızda nasıl bir yerde? 
Özellikle romanlar üzerinden soruyorum, kurgu içinde hacimce 
nispeten daha fazla imkân tanıdığını düşündüğüm için. Anlatıyı 
kurgularken aile faktörünü nasıl konumlandırıyorsunuz?

Aile her şeydir, aile biziz. İnsan cami avlusuna bırakılmamışsa 
eğer, bir ailenin içine doğar. Ailesi insanın yapı taşıdır. Anne baba-
daki şiddete eğilim, babanın bencilliği, sorumsuzluğu (anneler çok 
daha az bencil oluyor) ezik ya da güçlü, itaatkâr ya da başkaldırıcı, 
çözümcü ya da sorun çıkarıcı oluşları; kıskanç, haris, kötücül, saf, 
iyimser, akıllı, aptal olmak gibi kısmen çocuklarına da taşıdıkla-
rı karakter özellikleri, ki bunların en azından bir kısmına genetik 
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miras diyebiliriz, ailede süreklilik halidir. Bu genetik miras yabana 
atılmayacak bir faktördür. Bir de hayatın yaşattıkları var. Ailenin ya-
şadığı maddi manevi acılar, kayıplar; ailenin hayattan ne anladığı, 
ayakta kalma mücadelesi; anne babanın toplumsal olarak dayatılan 
kimliklerle uyumu, benimsemesi veya çatışması; ailenin ait olduğu 
çevre, bu çevrenin şiddeti, zorbalığı; ailenin çocuğa bakışı, çocuğu 
ne olarak gördüğü, ekonomik bir değer mi, sevgi kaynağı mı, mec-
buriyet mi, bela mı, kendi istediği şekilde biçimlendirilmesi gereken 
bir hamur mu, devamlılığının gereği mi; bütün bu unsurlar insanı 
yetişkinliğe taşır. Aile özellikle bizim gibi baskıcı toplumlarda bir 
travma yuvasıdır, çocuk örselenerek, hırpalanarak büyür, bunun her 
zaman fiziksel şiddet olması gerekmez, ki çoğunlukla öyledir. Ço-
cuğun kişiliği sürekli ezilir, kişilikli olmak itaat temelli toplumlarda 
en sevilmeyen özelliktir. Zaten toplumumuzun kişilikten anladığı 
da toplumsal normlara uyma becerisidir. Değil çocuğun, anne ba-
banın bile toplumsal normları sorgulamasına izin vermez. Sürekli 
ahlakı vazeden bu toplumda ahlaklı olmak ciddi bir sorundur, ah-
laklı insan sevilmez, olaylar karşısında dürüstçe tutum almak ço-
ğunluğun çıkarlarına aykırı düşüyorsa travma sebebidir, ahlaklı kişi 
karalanmaya, bak o da ahlaksız denmeye çalışılır. Ayrıca anne baba 
da kendi travmalarıyla yetişkin olmuşlardır ve bu travmaların ya-
rattığı sakatlıkları çocuklarına istemeyerek bile olsa yansıtırlar. Öte 
yandan bizimki gibi çocuk kalmış, güvensiz toplumlarda yetişkinler 
de çocuktur, büyüyemezler, olgunluğa erişemezler, çocuklarının da 
olgunluğa erişmesine izin vermezler. Ne hakkıyla anne baba olabi-
lirler, ne de çocuklarının olmasını sağlarlar. Benim edebiyatım da 
bu travmalardan doğuyor, bu travmaların örselediği ve yaralı birer 
yetişkin yaptığı karakterler yazıyorum. Dolayısıyla benim edebiya-
tımda aile her şeydir.

Kitaplarınızı basan yayınevleri kapansa da, birkaç defa yayı-
nevi değiştirmiş olsanız da, yapıtlarınızın basılması konusunda 
oldukça şanslı hissettiğinizi söylüyorsunuz. Pekâlâ, bu işin mutfa-
ğında da uzun yıllar emek vermiş biri olarak, -sizin kelimelerinizi 
kullanacağım; dünya bir “kötülük küresi” haline gelmişken, yazar 
penceresinden bakıp umutsuzluğa kapıldığınız anlar oluyor mu? 
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Soruyu lafa kitapların basımından girerek sordum ama, aslında 
edebiyatın sosyolojik boyutunu, okur cephesini, hızla değişen 
kültür/sanat/edebiyat algısını da katmak istiyorum bu soruya.

Saatlerce konuşsak bitiremeyeceğimiz bir konular silsilesi bu. 
Küresel edebiyata eklemlenme arzusunun nitelikli edebiyatı nasıl 
silikleştirdiğinden, okuru yönlendiren oluşumlara, ekonomi çarkla-
rının yayıncılardan yazarlara bütün faktörleri nasıl etkilediğinden, 
yürürlükteki edebiyatı nasıl değiştirdiğine kadar bu söyleşinin sınır-
larını çok aşacak, büyük sorular, sorunlar ve değişimlerle dolu bir 
alan bu ve ne yazık ki bu alanı domine eden de yeni tanrımız ekono-
mi. Dolayısıyla çok özet geçmek durumundayım. Temel olarak şunu 
söyleyeyim: Dünyada ve Türkiye’de, ciddi bir pazarlama mantığıyla 
satılması gereken, bunun için yazarın da ciddi çaba göstermesi bek-
lenen bir ürün haline gelmiş olan edebiyatın, hâlâ soylu bir uğraş 
olduğuna inanıyorum ben, bu inancı açıkça veya içten içe gülünç 
bulanlara inat koruyorum ve korumaya devam edeceğim. Edebiyat 
soylu bir uğraştır, hayatımızı kazandığımız ve emekli olduğumuz bir 
meslek değildir; kitap iyi ya da kötü olsun yapıttır, mal değildir. Ama 
gelgelelim sonuçta piyasa değeri olan bir üründür, kitaba yükledi-
ğimiz soylu/üstün nitelikler, onu üstünde fiyat etiketi olan bir mal 
olmaktan çıkarmıyor. Dolayısıyla burada yazarın tutumu, kendi ya-
ratısının piyasada dolaşıma girerken izleyeceği yolculuğa hangi öl-
çütlerle katılacağı sorusu karşımıza çıkıyor. Yazar kitabını yazar ve işi 
biter, gerisine karışmaz, söyleşi vermez, okura ulaşıp ulaşmadığıyla 
ilgilenmez diyemiyorum, çünkü belli ölçüde okura karşı sorumlu-
luğudur bu, şu anda benim sizin sorularınıza cevap vermem gibi. 
Ama yazar kitabının ateşli bir pazarlamacısı da olmamalıdır. Küresel 
dünyada parlamış, ciddiye alınan yazarların, hatta bu umudu sadece 
taşıyanların bile yayıncılarından ayrı reklam şirketleri, stratejistler 
tuttukları; romanların cep telefonu ya da çikolata gibi dikkatle ha-
zırlanmış bir pazarlama ve reklam stratejisiyle piyasaya sürüldüğü; 
yazarların pazarlama direktörü gibi fikir yürüttükleri yeni dünyanın 
ekonomik düzeni düşünülürse, benim bakışım fazla nahif kaçıyor 
olabilir, olsun. Eski kafalılığı yeniliklere açık olmayı önleyen statik 
bir tehlike olarak görmüş olsam da, bu konuda eski kafalı olmaktan 
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memnunum. Dolayısıyla süreçteki tutumunu yazarın kendi etik de-
ğerlerinin belirlediğini düşünüyorum. Bir yazar eserinin satış yolcu-
luğuna az çok katılmak isteyebilir, adımlarını da gerekçelendirebilir. 
Benim için kıstas yazarın bu yolculukta kendine karşı dürüstlüğü-
dür, bunun da hissedilebilir bir şey olduğunu düşünüyorum, nitelikli 
okur bu dürüstlüğü hisseder. Bir yazar kitabının okura ulaşması için 
en popülist araçları bizzat kullanıyorsa, kitabının da popülist/popü-
ler ürünler rafında yer almasını kabullenmelidir. Popülist/popüler 
ürünler rafı çok mu kötüdür peki? Buna da açıklıkla cevap veremi-
yoruz, çünkü o rafta son yılların en çok satılan (okunan değil) kitabı 
Kürk Mantolu Madonna da duruyor, başka nitelikli kitaplar da. Bu 
da bizi okur kimdir sorusuna getiriyor. Bugün okurun tarifi dünden 
daha zor. Nitelikli okuru dışarıda tutarak diyorum ki, bugünün genel 
okuru listeci bir okur, edebiyat dergileri işlevlerini kaybettiği için kı-
lavuzu da yok, kitabını el yordamıyla arıyor. Çok olumlu bir gelişme 
olarak görebileceğimiz kitap kulüpleri kuruyor, ama buralarda Gri-
nin Elli Tonu’nu da okuyor, Monika Maron’un Animal Triste’sini de. 
Sorun okuması değil, sorun bu iki roman arasındaki devasa nitelik 
farkını görmemesi, çoğu zaman ikisini de aynı cümlelerle övüyor, 
oysa ya biri ya öteki yanlış. Genel okurun iyi niyetine ve okumanın 
bu kadar aşağılandığı bir dönemde bunu yüce bir uğraş görmesi-
ne saygı duyuyorum, ama öte yandan okumanın genel okurda bir 
nitelik sıçraması yaratamıyor olmasını hayretle karşılıyorum (uma-
rım yanılıyorumdur, en azından uzun vadede bir yararı vardır). Ben 
kendi yazdıklarım için melalimi anlayacak, en azından anlamaya ça-
lışacak bir okur talep ediyorum. Buluyorum da. Öte yandan ABD’de 
Trump’ın başkan seçilmesiyle “her alanda sonuna kadar popülizm” 
durumunun artık açıkça görüldüğü, bugüne kadarki alametlere ku-
lak tıkayan pek çok kişinin karşı karşıya kalınca dehşete düştüğü bir 
dönemdeyiz. Bizde yıllar önce, daha 12 Eylül’ün ertesinde başlayan 
sanatı kültürü edebiyatı aşağılama, entelektüelleri linç etme yarışı 
şimdi dünyanın her yerinde başlı başına, hayatın yarısını kaplayan 
bir mesele. Zaman, her şeyi üstünde düşünmemize bile fırsat ver-
meyecek kadar büyük bir hızla değiştiriyor. Ben de, son yıllarda en 
çok etkilendiğim romanlardan biri olan Vladimir Makanin’in Un-
derground ya da Çağımızın Bir Kahramanı adlı romanından bir alıntı 
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yapmak istiyorum: Makanin diyor ki, “Ama ya günümüzde gerçek-
ten de edebiyatsız yaşamayı öğreniyorsa insan? Ya günümüzde (ve 
her geçen gün biraz daha) yaşam kendine yeten bir devinim halini 
alıyorsa? Ya bizi ilgilendiren yalnız, her şeyin önüne geçen kendini 
koruma içgüdüsüyse? (...) Vazgeçtiysek, düşüncemiz mutlulukla eği-
lip bükülen bir satırda parıldamayacak, ışıldamayacaksa artık, he-
yecanımız suskun ve içe dönükse, ne kazanıyoruz (ve kaybettiğimiz 
nedir)?” Çok karamsar ve içimi yakan bir paragraf bu. Makanin’in 
sorusunun cevabı “Evet, insan edebiyatsız yaşamayı öğrendi,” bile 
olsa ben edebiyata devam edeceğim, çünkü başka türlü bir yaşa-
ma bilmiyorum. Umuda gelince, çok sık umutsuzluğa kapılıyorum, 
genellikle hep umutsuzum, çünkü eylemsiz umuda inanmıyorum. 
Aklın yol göstermediği ve sınırlamadığı umudun sonu daha büyük 
bir hayal kırıklığı bence. Umudun bittiği yerde ne var? Çöküş mü? 
Umudu yeniden tanımlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Umudu 
aklın sınırları içinde bir yere yerleştirmeliyiz; belirsiz, bulutsu, ze-
mini olmayan, hayalci bir yere değil. Öte yandan zamana ve insana 
inanıyorum, zaman ve insan umuttan daha somuttur; insan aklı, dibi 
görünce tekrar insanlaşmaya başlayacaktır. Bu da bir tür umut elbet-
te, ama daha uzakta bir yerde duruyor. 

Daha önceki söyleşilerinizden, akademiyi takip ettiğinizi ve 
verilen akademik eğitimin iyi bir yerde olmadığını düşündüğü-
nüzü biliyoruz. Türkiye’deki Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde 
2017 yılında değişen bir şey var mı sizce? Sayıları hızla artan ede-
biyat ürünleriyle yarışırcasına türeyen edebiyat fakülteleri, kon-
tenjanı devamlı artan lisansüstü programları ve bunlarla doğru 
orantılı olarak muazzam sayıda tez. Bunlara bütüncül bir pence-
reden bakılacak olursa, nedir sizce vaziyet? Bu bölümlerin Tür-
kiye’deki edebiyat eleştirisiyle bağını nasıl görüyorsunuz? Hem 
yazar, hem de yayıncı kimliğinizle, mevcut akademi ortamını iyi-
leştirmek/güçlendirmek adına önerileriniz var mı?

Yayıncıyken akademiyi daha yakından takip ediyordum, ya-
yımlanması isteğiyle sayısız tez ve akademik çalışma elimden geçi-
yordu, akademisyenlerle konuşma, sorunları kaynağından öğrenme 
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fırsatı buluyordum. Ama artık yayıncılık yapmıyorum, dolayısıyla 
akademik dünyaya eskisi kadar vakıf olduğumu söyleyemem. Hâlâ 
tek tük de olsa nitelikli çalışmaların yapıldığı üniversiteler, bölümler 
var sanırım. Ama bu bir şey demek değil, ülkemizde çalışma ve liya-
kat görüldüğü yerde başı ezilmesi gereken özellikler haline geldiği, 
akademik mevkiler büyük ölçüde değerini kaybettiği, ulufe türün-
den dağıtılır bir şey olduğu için akademik dünyaya ilişkin umut-
larımı taze tutmam çok zor. Akademik ortamı güçlendirme yolları 
hakkında da fikir yürütemiyorum doğrusunu isterseniz, şu anda 
üniversitelerin genel durumunun hiç parlak olmadığı sır değil, ede-
biyat fakülteleri, kontenjanları, akıl almaz sayıda ve içleri bomboş 
tezler... Bunlar buzdağının görünen kısmı bence. 

Akademik eleştirinin dışına çıkacak olursak, şu an Türki-
ye’deki eleştiri ortamı sizce nasıl? Edebiyat eleştirisi yalnızca aka-
demisyenlerin yazılarından ibaret değil kuşkusuz. Güzellemeler-
le dolu kitap ekleri, kitap tanıtımları, sosyal medyanın sunduğu 
tanıtım ve reklam imkânları, kimi yazarlara giydirilen “eleştiri-
lemezlik” pelerini… Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Her yıl 
Türkiye’de bir sürü jüri tarafından bir sürü ödül veriliyor, piya-
saya baktığımızda neredeyse her edibin özgeçmişinde en az bir 
ödül görmek mümkün. “Edebiyat ödülü” kavramı sizin yazarlık 
serüveninizde nasıl bir yere sahip?

Söze eleştiri nedir diye başlamak çok ağırıma gidiyor, ama bu-
gün on beş yaşında meraklı bir okur olsaydım, önce eleştirinin ne 
olduğunu anlamaya çalışırdım. On beş yaşındayken meraklı bir 
okurdum ve güzelleme yazısıyla eleştiri yazısını daha ilk cümlesin-
den ayırt edebilirdim. Bugün bunu yapmak çok zor, çünkü nitelikli 
bir eleştiriye rastlamak çok zor; dolayısıyla tanıtım, parlatma, güzel-
leme yazıları çoğunluk tarafından eleştiri sanılıyor ya da tam tersi, 
eleştirinin kötüleme, sorun arama, sorunları ifşa etme olduğu yanıl-
gısı hakim. Oysa eleştiri yazarın ihtiyaç duyduğu bir şeydir, metnin 
yorumlanmasıdır, otopsisidir, eleştirmen metni parçalarına ayırır, 
arasındaki ilişkileri ortaya koyar, parçaların birbiriyle etkileşimini, 
derdini, anlamını araştırır, metni tarihselliği içinde ve/veya benzer-
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leri arasında bir yere yerleştirir, metnin öncü niteliklerini keşfeder 
veya bozuk kısımlarına teşhis koyar, sorular sorar. Bu da emek ve 
bilgi demektir, edebiyatın kendisi kadar, hatta bence daha zor ve kıy-
metlidir. Bugün bir metne bu emeği verecek yetkin eleştirmenler çok 
azaldı, daha da azalacak. Çünkü edebiyat kültür-sanatın pek çok ala-
nı gibi, giderek değersizleşen/değersizleştirilen bir alan. Harcanacak 
emeğin boşa gideceği duygusu hakim, eleştirinin maddi bir getirisi 
yok, zaten hiç olmamıştı ama en azından eleştirmene bir saygınlık 
kazandırıyor, zihinsel tatmin sağlıyordu, edebiyatın geliştiği ve bunda 
eleştirmenlerin de önemli bir rolü olduğu hissini veriyordu ve her za-
man olmasa da doğruydu. Bugün böyle bir şey yok. Çalıştığınız alan 
giderek değersizleşiyorsa manevi getiri de bekleyemezsiniz. Edebi-
yatın değersizleşmesi/değersizleştirilmesi çağımıza kabus gibi çöken 
popülistleşme/popülerleşme durumunun çok şiddetli bir yan etkisi. 
Estetik içeren her alanda çok derin bir değer kaybı var, sadece edebi-
yatta değil. Bu derece bayağılaşan, kitsch’leşen bir dünyada edebiyat 
eleştirisi de daracık bir alana sıkışmak durumunda. Eleştirinin içler 
acısı halini eleştirmenleri sorumlu tutarak eleştirmeye hakkım yok, 
mevcut olana, elinden geldiğince eleştiri işinin gereklerini yerine ge-
tirmeye çalışanlara, güzelleme bile yazıyorsa inanarak, maddi çıkar 
beklemeden yazanlara saygı duymakla yetiniyorum bugün. Çok acık-
lı. Ama çirkin bir dünyada yaşıyoruz, değerlerin çöktüğü bir dünya-
da. Eleştirilemezlik pelerini, ulufe gibi dağıtılan ödüller, al gülüm ver 
gülüm ilişkileriyle yazılan eleştiri süsü verilmiş yazılar, bunlar beni 
hiç ilgilendirmiyor, çünkü bunlar genel çöküşün, büyüklüğüne oran-
la çok küçük görüntüleri sadece. Mesele çok daha derin ve çok daha 
vahim. Edebiyat etkisini ve değerini kaybederken, pay kapma yarışı 
bana çok zavallıca ve acıklı görünüyor. Çok iyi değilseniz birilerine 
“işte en iyisi bu” dedirtmenin nasıl anlamı olabilir, aklım almıyor. Öte 
yandan çağın gerektirdiği tam da bu, kendini övdür, parsayı topla, 
yarışı kazan, kazanmak için ne gerekiyorsa yap. Hangi yarış? Edebiyat 
bir yarış değil ki. Edebiyat insan olma belirtisi sadece. O pelerinler 
uçar, ödüller toz olur, güzellemeler unutulur, tarih yapar bunu. Tari-
he torpil işlemez. Ha, tarih zedelenir, yaralanır, insanlık çöker, ayrı, 
bizim yaşadığımız da bu. Hayatım boyunca sadece iki ödül aldım, 
biri edebiyata başlamamı sağlayan Yunus Nadi Öykü Armağanı, di-
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ğeri yayınevimin başvurduğu Uluslararası Balkanika ödülü. Yunus 
Nadi’den başka ödüle katılmadım, o da kendime sorduğum “acaba” 
sorusunun cevabını aramak içindi, o cevabı aldım, evet ve böylece de-
vam ettim. Sonrasında hiçbir ödüle katılmadım. Edebiyatın bizatihi 
kendisinden başka edebiyatta beni mutlu eden bir şey yok. Edebiyat 
dünyasını çevreleyen, süsleyen, teşvik eder görünen olgular, eylemler 
beni hiç ilgilendirmiyor. Haldun Taner Öykü Ödülü’nün jüri üyesiy-
dim, sadece Haldun Taner adına duyduğum saygı nedeniyle, geçen 
yıl verdiğimiz ödül hâlâ, nedenini bilmediğimiz şekilde duyurulma-
dı, açıklanmadı. Nedenini öğrenme çabalarım sonuçsuz kaldı. Gel bu 
yıl yine jüri üyemiz ol diyen yok, ama belki niyetleri vardır, bu söyleşi 
vesilesiyle duyurmuş olayım, artık Haldun Taner Öykü Ödülü’nün 
jüri üyesi değilim. Gerçi öyle bir ödül kaldı mı, onu da bilmiyorum. 
Bir dokun bin ah işit türünden bir cevap verdim size, ama şu anda ya-
şadığımız kayıpların öfke evresindeyiz. Hayatımız şiddetli bir değer 
kaybı yaşıyor, bu da tıpkı travma sonrası yas sürecini andırıyor, inkârı 
geçtik, öfkeyi yaşıyoruz. Bunu pazarlık, depresyon ve kabullenme iz-
leyecek, izlememeli. Öfkeyi canlı tutmakta fayda var. 

Konunun bir de okur yüzü var. Sosyal medyanın sağladığı 
imkânlar neticesinde okurun tepkisini gözlemlemek günümüzde 
gerçekten kolaylaştı. Handan İnci ile gerçekleştirdiğiniz söyleşi-
de; bir yazarın, kitabının okur tarafından nasıl alımlandığını bil-
mediği ölçüde özgür olduğunu söylüyorsunuz4

3. Çeşitli kesimler-
den binlerce okurdan binlerce yoruma ulaşmak tek bir tıka bağlı 
günümüzde artık. Okur cephesi sizin için –yine sizin kelimeleri-
nizle söyleyecek olursam- akıl çelmek, yoldan döndürmek min-
valinde ne ölçüde etkili veya etkili oldu mu hiç? 

Hiç etkilenmiyorum diyemiyorum, elbette beni düşündürüyor 
ama yolumu değiştirmiyorum. Okur benim aklımı çelemez, çünkü 
okuru düşünerek yazmıyorum, okuru düşünsem satır yazamam. 
Okurun benden ne beklediğini bilmek istemiyorum. Dünya Ağrısı bu 
anlamda bir kerteriz oldu benim için. Nefret edenler, okurken içi ba-

4 İnci, H. (2014). Ayfer Tunç’la Karanlıkta Kelimeler. İstanbul: Can, s. 105.
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yılanlar, yarıda bırakanlar, benden bunu değil, Suzan Defter gibi Aziz 
Bey Hadisesi gibi metinler beklediklerini yazanlar var. Benden kendi 
istekleri gibi kitaplar beklemek ve taleplerini bana iletmek hakları. 
Mı? Ondan da emin değilim gerçi. Okur tarafından ulaşılamaz olma-
yı tercih ederdim, ama çağın iletişim olanakları buna izin vermiyor. 

Okul yıllarınızda edebiyat dergilerini takip ettiğinizi söy-
lüyorsunuz. İçinde edebiyata dair nitelikli bir şeyler yapmak is-
teyenlerin dergi çıkardığı, nice edibin ilk ürünlerinin ev sahibi 
dergiler… Peki günümüzdeki dergicilik hakkında ne düşünüyor-
sunuz? Çok tartışıldı bu konu, şu an piyasada etiketi “edebiyat 
kültür sanat” dergisi olan bir sürü dergi bulmak mümkün. Bun-
ların arasında takip ettikleriniz var mı? Türkiye’de sayısı artan bir 
başka şey olan dergiciliği, kültür sanat ve dahi eleştiri ortamıyla 
nasıl ilişkilendirebiliriz sizce?

Birkaç yıldır söylediğim gibi, bir parçalanma çağını yaşıyoruz. 
Dijital devrim denilen şey bir metafor olarak çağımızı mükemmelen 
ifade ediyor aslında. Dijital parçalar, milyarlarca pikseller, bu mil-
yarlardan oluşan sahte bütünlükler. Her şey parçalanıyor, küçülüyor, 
küçükler çoğalıyor. Bu sıralar sanırım Stalin’e ait olan “nicelik nite-
liktir” sözü çok sık aklıma düşüyor. Korkutuyor beni bu. Niceliğin 
nitelik olması korkutucu bir şey ve ne yazık ki tam da çağımızı ifade 
ediyor. İyi dergiler, edebiyat hayatta bir ağırlık taşırken, edebiyat bizi 
daha insan yaparken vardı, değersizleşme sözünü ettiğim parçalan-
manın da bir sonucu. Parçalanan şey değerini kaybeder. Bu çağ aynı 
zamanda, parçalanmanın bir sonucu olarak, popülistleşmenin de 
akıl almaz ölçüde hızlandırdığı bir vasatlaşma çağı. Vasatlık dünya-
nın imparatoru oldu. Böyle bir dönemde nitelikli edebiyatı sürdürme 
ve yorumlama amacı taşıyan az sayıda dergiye büyük saygı duyuyo-
rum, tümünü okuma fırsatım olmasa bile almaya gayret ediyorum. 
Ama kültür-edebiyat başlığı altında sunulan yeni nesil dergilerle bir 
ünsiyet kurmuş değilim. Edebiyat değilse bile kültür dergisi olduğu 
iddiasıyla çıkan pek çok dergi sadece vasatı parlatıyor, sığlığı derin-
leştiriyor. Bu türden derin değişim dönemleri herkes üstünde farklı 
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etkiler yapar. Ben okumaya daha çok ağırlık verdim, okuma listemi 
sıkılaştırdım, büyük yazarların büyük yapıtlarını, bazılarını ikinci 
kez okuyorum. Büyük yapıtlar içimdeki umutsuzluğu bir parça gi-
deriyor, insanlığın bilgeliğiyle yazılmışlar, insana tekrar inanmamı, 
tarihin bir tekerrür olduğunu tekrar görmemi ve her karanlığı bir 
aydınlığın takip edeceğini bilmemi sağlıyorlar. 

Bir Türkiye panoraması olarak okunabilen Deliler Evi 2009’da, 
Türkiye’deki linç kültürünü sayfa sayfa içinde taşıyarak bütün 
trajikliğiyle gözler önüne seren Dünya Ağrısı ise 2013’te basıldı. 
Dünya Ağrısı’nın da, içine sızmış aile içi cinsel şiddet, tecavüz, 
linç, kötücüllük, hafızasızlık gibi güncelliğini hiç yitirmeyen me-
selelerle sosyolojik açıdan Deliler Evi kadar çarpıcı nitelikte oldu-
ğunu düşünüyorum. 2013’ten şu an yaşadığımız zaman dilimine 
kadar, 4 yılı binlerce kere doldurup taşıracak kadar çok şey ya-
şandı Türkiye’de. Bolca malzeme içeren günümüz Türkiye’sinden, 
biçimi arka plana alıp aslen konuya odaklanan bir yazar olarak 
neler çekeceksiniz içinize? Zihninizde belirmiş şeyler var mı bu 
minvalde?

Bu derin değişim dönemi beni insan hakkında, insanın yüceliği 
hakkında, eşrefi mahlukat olup olmadığı hakkında daha çok düşün-
dürür oldu. Nitelik gibi algılanan sefil bir nicelik dönemi. Öte yan-
dan varoluşundan bu yana muazzam bir gelişme kaydeden insana 
inanıyorum ve insana odaklanıyorum. Ülkemizin ve dünyamızın 
arka planı gelip geçicidir, aslolan insandır. Gündelik malzeme oldum 
olası beni fazla ilgilendirmedi, hele toz bulutu arasından görmeye 
çalıştığımız geçicilik nitelikli edebiyatı taşıyamayacak kadar zayıf. 
Daha kalıcı, daha zaman dışı sorunlarla meşgulüm, ama bundan ne 
çıkacak, ben de bilmiyorum. 
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Öz
Bu makale ilk baskısını 1973 yılında yapmış olan Oğuz Atay’ın Tehlikeli Oyun-
lar romanı ile 2015 yılında Türkiye’de bir ulusal kanal tarafından yayınlanmaya 
başlayan ve senaryosu Ethem Özışık ve ekibi tarafından gerçekleştirilen Poyraz 
Karayel dizisini beraber okumayı amaçlamaktadır. Dizinin romanla bir diya-
log sürdürerek 1973’te sorulan soruların bugün nasıl yeniden ele alınabilece-
ği yazının çıkış noktasını oluşturmaktadır. Makale, romandan esinlendiği açık 
olan dizinin 2010’lar Türkiye’sinin ‘ruhu’nu hangi anlatı biçimleriyle vermeye 
çalıştığını ortaya çıkarmaya ve bu anlatı biçimlerini romandaki anlatı biçimiyle 
karşılaştırmaya çalışmaktadır.  Hem roman hem dizinin temsil biçimini sorun 
etmesini bu ‘ruh’ ya da atmosferin nasıl iletileceği sorununa bağlayan makale, 
iki metnin de melodram yazmakla oyun yazmak arasındaki gidiş gelişlerini iz-
lemektedir. Makale, adil bir çözüm ihtimalini ufukta tutan melodramın içine, 
çözümü sorun bile edinmeyen oyun biçimini yerleştirmesinin yazarın da sena-
ristin de melodramı hangi sınıra kadar var etmek istediklerini ve böylece adaleti 
yeniden tesis etme arayışlarını gösterdiğini ileri sürmektedir.
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Melodrama and Play: The Question of 
the Regime of Representation in Tehlikeli 

Oyunlar and Poyraz Karayel

Abstract
This paper is an exercise in reading together Tehlikeli Oyunlar, a novel written 
by Oğuz Atay in 1973 and Poyraz Karayel (screenplay: Ethem Özışık and his 
team), a TV serial aired from 2015 to the present.  The paper starts by looking 
into the ways in which questions which could be posed in 1973 can, in a dialo-
gue with those questions, be reframed today. It tries to do this by comparing the 
narrative forms used by the serial and the novel to depict the ‘soul’ of Turkey in 
2010 and 1973 respectively.  The paper explains the preoccupation of both texts 
with the issue of representation in terms of the problem of finding a way to best 
render this soul, or atmosphere. Both texts, the novel and the serial, avowedly 
influenced by the novel, use interchangeably the form of melodrama and the 
form of a game and/or play to pose the question of justice. The paper argues that 
in both texts, melodrama as a form that holds the promise of keeping justice on 
the horizon of possibility is pitted against play or the game as a form that does 
not even pose the question of justice or resolution of conflict. The paper claims 
that by situating the game within the ambit of melodrama, the writer of the 
novel and the writer of the screenplay want to show the limits of melodrama as 
a narrative form and that the search for narrative forms to re-establish justice 
is not over. 

Key Words: Melodrama, play, representation, television, novel.

Bu makale 2015’ten beri ulusal bir kanalda haftalık olarak ya-
yınlanan Poyraz Karayel dizisini 42 yıl önce yazılmış bir roman-
la karşılaştırma çabasıdır.  Bir edebiyat dergisinde, yani üst kültür 
ürünlerinin tartışıldığı bir mecrada popüler kültürün en alt formla-
rından biri addedilen bir diziyi tartışmaya açmak biraz cesaret isti-
yor.  Ama biz bu cesareti hem dizinin kendisinin  içerik ve biçimin-
den; hem de Türkiye’de yerli dizilerin başat formatı olan melodramın 
Vasudevan’ın (2011) belirttiği gibi son çalışmalarla tekrardan analize 
değer bir biçim olduğunun teslim edilmesinden alıyoruz. Poyraz Ka-
rayel (Kanal D, 2015-devam),  Oğuz Atay’ın Tehlikeli Oyunlar (1973) 
romanı ile ilişkili olarak yazılagelen bir anlatıdır. İki metnin ilişkisi, 
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bir romanın diziye aktarılması, uyarlanması, ya da oradan bir esin-
lemesinden ibaret değildir. Aksine Poyraz Karayel senaryo ekibinin, 
Türkiye’de görmeye pek alışık olmadığımız bir şey denediğini dü-
şünüyoruz. Dizi; kahramanı, karakterleri, olay örgüsü ve metniyle 
romanla konuşur, romanın sorduğu soruları yeniden gündeme geti-
rir, ya da bugünün bağlamında cevabını bulmuş soruları aktarmaya, 
halen cevapsız bıraktığı soruları da sormaya devam eder. Dizinin 
romanla diyaloğu hem içerik açısından hem de biçim açısından iler-
lemektedir. Romanın Nurdan Gürbilek’in (1997) tabiriyle ironik dili 
dizi sahnelerine aktarılınca ne kazanılır ne kaybedilir sorusu biçimi 
konu ederken; bir tür olarak oyun ile adalet aramanın bir biçimi diye 
özetleyebileceğimiz melodram yan yana durur mu sorusu da içerik 
açısından bu diyaloğu sürdürmektedir. Farklı değer rejimlerine tabi 
olan iki tür arasındaki bu ilişkiyi kurmak oldukça zor olsa gerek. Bu 
makale, metinlerarası bir diyaloğun gündeme getirdiği soruları, bu 
iki metni anlatı, biçim ve içerikleri üzerine odaklanarak yeniden ko-
nuşturarak tartışmaya açma çabasıdır.

Poyraz Karayel iki farklı anlatı biçiminin, iki farklı formülün; 
hatta iki farklı siyaset biçiminin sınırında duran bir dizi: melodram 
ve oyun. Türkiye’de yerli dizilerde en sık kullanılan melodram formü-
lünün içine oyun biçimi sokularak yazılmış, iyiyle kötünün, adaletle 
zulmün farkını yeniden düşündüren, bu açıdan yenilikçi bir formül-
le yazılmış bir anlatıdır. Tehlikeli Oyunlar ise melodramların, oyun-
ların ve başka kamusal temsil biçimlerinin ironik bir dille üst üste yı-
ğıldığı, bu haliyle temsiliyetin sınırlarını görünür kılan ve zorlayan,  
temsiliyetin içerdiği şiddeti romanın kahramanı Hikmet’in ruhuna 
ayna tutarak gösteren bir romandır. Oyunla adaletin, başka bir ta-
birle oyunla melodramın farklı dengelerini kuran bu iki metin türü, 
Poyraz Karayel’de bir araya gelir. Dizinin baş kahramanı Poyraz’ın 
kitaplığında Oğuz Atay’ın özel bir yeri vardır. Poyraz kitaplıktan sık-
lıkla Tehlikeli Oyunlar kitabını çekip alır. Kitap, hem Poyraz’ın oyna-
dığı ve Poyraz’a oynanan oyunların içinde adeta bir karakter olarak 
yer alır; hem de dizide birbirine aşık olan Poyraz’la Ayşegül arasında 
bir bağ oluşturur. İkisi de Oğuz Atay hayranıdır, romanlardan ezbe-
re pasajlar okurlar. Ayşegül Poyraz’a Tutunamayanlar’ın ilk baskısını 
hediye eder. 
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Poyraz Karayel ve Tehlikeli Oyunlar ilişkisi romanın figüran-
lığından ibaret değildir. Dizinin başından itibaren senaryo ekibini 
yöneten Ethem Özışık, Poyraz Karayel’i Oğuz Atay etkisiyle yazdı-
ğını belirtmiştir. Poyraz Karayel’in Poyraz’ı ve Tehlikeli Oyunlar’ın 
Hikmet’i üç katlı bir apartmanda yaşarlar ve  her ikisi de dul bir 
kadın ve emekli bir Albay’la komşudurlar. Dizide Poyraz’ın yaşa-
dığı apartman Poyraz’ın halk adamı oluşunu ve mütevazılığını gös-
terirken romandaki apartman Hikmet’in düşmüşlüğünü gösterir. 
Romanda Hikmet hayatı bir oyun olarak ve Türkiye’yi de büyük bir 
sahne olarak görür. Poyraz’sa kendi kurmadığı oyunların kurbanı 
olarak oyun kurmaya zorlanmış bir antikahramandır. Poyraz’ın dizi 
boyunca Oğuz Atay kahramanlarınınkine benzeyen veya onlardan 
uyarlanan ve onlara cevap olarak okunabilecek olan uzun tiratları 
vardır. Bu yapısal benzerliklerin, uyarlamaların ve diyaloğun sonucu 
olarak; birbirinden farklı bağlamlarda, farklı dönemlerde, farklı kit-
lelere yönelik olarak üretilmiş olsalar da; her iki anlatının da bildik 
yazma, temsil etme, düşünme ve duygulanım biçimlerinin sınırları-
nı zorlayan metinler olduklarını söylemek yanlış olmaz. 

Nurdan Gürbilek, Oğuz Atay’ın romanlarının 1970’lerde ilk 
defa basıldığında hak ettiği ilgiyi bulamayıp, ancak 1980’lerin Tür-
kiye’sinde geniş bir okur kitlesine ulaşabilmesini, 70’lerde fazlasıyla 
gayriciddi bulunan oyun biçiminin ancak bu dönemde kültürel alan-
da kendine yer bulmuş olmasına bağlar. Gürbilek’e (1997) göre bu 
dönemde “Ağır politik sorumlulukların, katı bir düşünsel ortamın, 
toplumsal görevleri her şeyin önüne koyan bir anlayışın ardından 
hayatın hep görev olarak değil, bazen oyun olarak da yaşanabilece-
ğini keşfeden bir kuşak yetişmişti” (s. 132). Bu dönem aynı zaman-
da Türkiye’de devlet televizyonu tekelinin son demleridir. 1990’ların 
başında özel televizyonlarla birlikte Yeşilçam’dan, Hollywood’dan ve 
romanlardan gelen melodram türü, televizyon dizilerine dönüşecek 
ve aile ortamlarının bir numaralı eğlencesi olacaktır. Poyraz Karayel, 
2015’te yayınlanmaya başlar. Bu dönem reality show türünün ekranı 
dönüştürdüğü ve melodram ve oyun türlerinin, dizi-yarışma-reality 
show formatlarının izlenme oranları savaşları üzerinden rekabete 
girdiği bir dönemdir. Aynı zamanda dünyada savaşın, barışın, de-
mokrasinin, iktidarın ve mağduriyetin tanımlarının yeniden yapıl-
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dığı, adaletin terazisini kurmak üzere icad edilen evrensel anlaşma-
ların ve siyasi sistemlerin altının oyulduğu, güvensizlik duygusunun 
tüm dünyayı sardığı zor bir dönemde insanları eğlendirme vazifesini 
üstlenen popüler kültür metinlerinden sadece biridir Poyraz Kara-
yel. Biz ise bu makalede dizinin eğlendirme misyonundan taşarak, 
2010’ların Türkiye’sinden Tehlikeli Oyunlar’ın karamsar ve oyunbaz 
tarihselliğine nasıl eklemlendiğinin izini sürmek istiyoruz. Roman 
biçimini Jale Parla’nın (2001) da dediği gibi ‘ipin ucundaki söz’ ola-
rak tanımlarsak, bu kadar zaman sonra Poyraz Karayel romanla nasıl 
bir diyalog geliştirir; Tehlikeli Oyunlar, Poyraz Karayel’in neresinde 
durur gibi sorular sormak istiyoruz. Bu dizide, eğlenceden fazla ve 
daha ciddi ne vardır? Bu soruya, her iki anlatının biçim ve içerik 
açısından nasıl bir diyaloğa girdiğini, temsiliyet, melodram ve oyun 
kavramları üzerinden inceleyeceğiz. 

Temsiliyet:
Temsiliyet, en basit haliyle sosyal bilimlerin farklı toplumsallık-

ları anlamak için kullandığı analitik bir araç. Sosyal bilimin kendisi 
de bir temsil biçimi. Bir fikrin, bir ideolojinin, gerçekliğin, hayalin, 
bilinçaltının estetik temsili dediğimiz zaman sanattan, güç ilişkile-
ri bağlamında temsili dediğimiz zaman siyasetten, analitik temsili  
dediğimiz zaman bilimden bahsetmiş oluruz. Bunların hepsi ken-
di kodları, yani anlaşılabilirlik kuralları olan birer temsil sistemi-
dir. Bütün bu sistemleri oluşturan kural, işaret ettiği fikir, ideoloji, 
gerçeklik, hayal, bilinçaltı, ne olursa olsun temsilin temsil edilenden 
ayrı bir işaretler ve kodlar bütünü olmasıdır. O halde temsil varsa 
temsil edilen yoktur (McQuire, 1998). Bu makalede ele aldığımız 
roman ve dizi de birer temsildir; temsiliyetse bu metinlerin yaptık-
ları işin adıdır. Bu işlevin, temsiliyetin sınırlarını zorlamak, temsilin 
toplumsal işlevini sorgulamak ve farklı biçimleri keşfe çıkmak ol-
duğunu düşünüyoruz. Her ikisinin de hem birer temsil olarak nasıl 
iş gördüklerini, hem de temsiliyetin sınırlarını nasıl zorladıklarını 
anlatarak biçim-içerik tartışmasına bir alan açacağız. 

Televizyon Türkiye’ye yabancı bir teknoloji ve bir devlet projesi 
olarak gelmiştir. Evlerin içine kadar girerek milleti temsil etme im-
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kanına sahip en yaygın ve en popüler araç televizyondur. 30 yıldan 
fazla tek yayıncı olan TRT, televizyonla izleyici arasındaki ilişkiyi bir 
temsil eden-temsil edilen ilişkisi olarak kurmuştur. Diğer yandan 
yabancı bir teknoloji olduğu için nasıl içerileceği, nasıl kullanılaca-
ğı, milletin değerlerini tehdit etmeden nasıl kullanılacağı her zaman 
bir problem olarak ortaya çıkmıştır (Öncü, 2000).  Modernleşme-
nin özgün bir Batılılaşma projesi olarak devlet eliyle yürütüldüğü 
Türkiye’de, temsiliyet, bu problemi popüler kültür biçimlerine (der-
gilere, romanlara, radyo tiyatrolarına, filmlere, dizilere) dönüştüre-
rek çözüm formülleri üretir, bu sayede millet için iyi, doğru ve gü-
zelin ne olacağı temize çekilir. Gündelik hayatın gerilimi, karmaşası, 
şiddeti ve konuşulamaz bütün yönleri, bir temsiliyet rejimi içinde 
eritilir. 

“Devlet televizyonu” siyasi, estetik ve kültürel temsilin üst üste 
bindiği bir mecradır. Sınırları hegemonik temsiliyet rejimi içinde çi-
zilmiş olan siyaset, görsellik, sanat, estetik, anlatı üst üste biner ve 
kamusal konuşma, söyleme, anlatma, gösterme biçimleri kurarlar. 
Cumhuriyet, temsiliyetin gösterenle gösterilen arasında kurduğu 
farkı, millet temsiliyle o temsile hiç ulaşamayacak olan kitlelerin 
arasındaki farka tercüme eder. Doğruyu tanımlayan temsiliyet re-
jimi, içinde yaşanılan hakikatin ne olduğunu tanımlayan bir haki-
kat rejimi kurar. Bu rejimle kurduğu millet hakikati, hiçbir zaman 
izleyenlerin gündeliğini, çatışmalarını, çekişmelerini gösteremeyen, 
kapsayamayan millet temsilinden başka bir şey değildir. 

Televizyon yayıncılığında devlet tekeli, sansür  ve kontrolün ol-
duğu dönem 90’lara kadar geçerlidir. 90’larda özel televizyonlar açı-
lır ve bu temsiliyet rejiminin altı oyulmaya başlanır. TRT’nin çizdiği 
çerçeveler ve sınırlar aşılınca milletin gerçekliği ne olacak sorusu ile 
birlikte çok ciddi bir çatışma ve kriz dönemi ortaya çıkar. Sabahlara 
kadar izlenen tartışma programları, yerli diziler, daha önce TRT’de 
sansürlenmiş olan  çeşitli filmler televizyonda gösterilir. İnsanlar da 
90’larda ekranlara yansıyan bu yeni hâlleri - melodramatik çatışmala-
rı, toplumsal sorunları, gerilimli tartışmaları - sorgulamaya başlarlar: 
‘Bu izlediklerimiz gerçek mi? Bu insanlar, bu garip hâller, bu tartışma 
programlarında anlatılanlar, bu dizilerde sunulan çatışmalar gerçek 
olamaz’ (Akınerdem, 2015). Zira devlet televizyonunun kendilerine 
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biçtiği vatandaş-izleyici rolünü üstlenenlerin  gördüğünü yaşadığın-
dan daha gerçek kabul etme gibi bir izleme alışkanlığı vardır. 

Poyraz Karayel dizisi bu açılan alanda, 2010’ların atmosferine 
uygun bir dizi olarak karşımıza çıkar. Melodramatik bir anlatı ol-
masının yanı sıra, realist bir anlatı tutturan melodramlardan farklı-
dır. Kurduğu hikaye dünyasının dışına çıkan kamera hareketleri, ani 
donmalar, sesin görüntüden bağımsız hareket edebilmesi, renklerin 
birden solması, ani duygu değişiklikleri ve ani zaman değişiklikle-
riyle Poyraz Karayel, izleyicisine bir kurmacanın içinde olduğunu 
her an hatırlatır. Bunların yanı sıra dizi, Oğuz Atay romanlarının ka-
musal temsil biçimleriyle uğraşan dilini ödünç alarak TRT temsille-
rinin tersine çevrildiği sahneleriyle dikkat çeker. Bunlar arasında en 
ilgi çekici olanları, oğlu Sinan’ın ve komşusu Ümran hanımın oğlu 
İsa’nın ödevlerine yardım ettiği sahnelerdir. Dizinin ilk bölümünde 
yer alan Cumhuriyet ödevi iyi bir örnektir:

Poyraz: Konumuz ne?
Sinan: Cumhuriyetin şeyleri...
Poyraz: Neyleri?
Sinan: Hani biz geri kaldık ya sonra cumhuriyet oldu, ilerledik. İşte 
onların en önemlileri. O şeyler. Hangisi daha önemlidir?
Poyraz: Haa, haa... Tamam. Sen ne yazdın?
Sinan: Ben padişahlık kalktı, demokrasi geldi dedim. En önemlisi 
hangisi?
Poyraz: En önemlisi miladi takvimin kabulü.
Sinan: Neden?
Poyraz: Neden? Çünkü şimdi hicri takvimi kullanıyorduk tamam mı? 
Yani, 1300’lü yıllarda yaşıyorduk. Sonra o takvim değişince bir sabah 
bir kalktık 20. yüzyıldayız. E şimdi sen tek bir gecede 600 sene gel-
mişsin, o kadar yılı ilerlemişsin e bir bakıyorsun herkesin kafasında 
hala fes var falan filan. Olur mu? Olur mu? Olmaz! Hemen tak, şapka 
kanunu çıkarıyorsun. Ne yapıyorsun? Böyle böyle ilerliyorsun, arayı 
kapatıyorsun yani.

Cumhuriyet’in en önemli değerlerinden olan çekirdek aileyi ise 
Poyraz şöyle tarif eder: 

Poyraz: Aile... Tamam yaz bakalım. Anne, baba, çocuk ve televizyon-
dan oluşan toplumun en küçük yapısına aile-i çekirdek veya çekirdek 
aile denir. Türk tipi aile modelinde önem sırasına göre başrol babanın-
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dır. Sonra kaç yaşında olursa olsun erkek çocuk gelir. Daha sonra sı-
rasıyla televizyon, beyaz eşyalar, mobilyalar, portmanto, gardırop, per-
deler, tabaklar, çanaklar, bardaklar ve son olarak da annelerimiz gelir.
Ümran: Doğru valla. Annelerin kıymetini hiç kimse bilmiyor. 
Poyraz: Doğru.

Oğuz Atay’a selam niteliği taşıyan bu oyun-vari ödevler dizide 
sürekli tekrarlanır. Dizideki çatışma ve iç içe geçen oyunlar, ödevler-
de altı oyulan Cumhuriyet değerlerinin ürettiği çatışmanın önemsiz-
leştirilmesiyle kurulur. Zira Poyraz da Tehlikeli Oyunlar’ın Hikmeti 
gibi Cumhuriyet ideali denilen temsil biçiminden rahatsızdır, ama 
bu temsilden de tamamen vazgeçmez. Poyraz Karayel’in de Hikmet 
Benol gibi emekli albay komşusu vardır.  Romanda adı Hüsamettin 
Tambay olan bu albayın dizide adı Cevher’dir.  Albaylar hem Poyraz’a 
hem Hikmet’e eski Türkiye ya da Cumhuriyet’in düzeninin içinden 
konuşurlar.  Ve Poyraz da Hikmet gibi her başı sıkıştığında, her buh-
rana girdiğinde ya Albay’ın yanına koşar ya da Albay’ı yanında hayal 
eder.  Cumhuriyet’in düzen verme halinin o yasaların hala geçerli 
olduğu bir dönemde Oğuz Atay tarafından eleştirirken, dizinin o 
normların altının çok ciddi bir biçimde oyulduğu bir atmosferde 
yayınlandığını da unutmamak lazım. Dolayısıyla, Hikmet’in alba-
yı onu mevcut düzene; Poyraz’ın albayı ise unutulmaya yüz tutmuş 
değerlere çağırır.  Bu yüzden adı Cevher’dir. Bu adlandırma, diziyle 
roman arasındaki metinlerarası diyalogun en görünür olduğu yer-
lerden biridir; zira temsiliyetin parodisini yaparak temsili göstermek 
Oğuz Atay’ın en belirgin tarzıdır.

Buradan hareketle, Tehlikeli Oyunlar’ın bu temsiliyet rejimiyle 
nasıl uğraştığına bakmak gerekir. Televizyonun yeni yeni evlere gir-
meye başladığı dönemlerde Tutunamayanlar romanıyla TRT ödü-
lünü kazanan Oğuz Atay, yüksek edebiyat ve sol siyaset çevrelerinin 
ilgisini çekmek için 10 yıl kadar bekleyecektir. İlerlemeci siyasetin 
80 darbesiyle ağır yara aldığı bu dönem, aynı zamanda Türkiye’nin 
liberal ekonomiyle dışarı açıldığı, bununla birlikte süregelen temsil 
biçimlerinin kendini yeni türlere açtığı, devlet televizyonunun bu 
yeni ortama uyum sağlamaya çalıştığı ve özel yayıncılıkla rekabete 
girmek zorunda kaldığı bir bağlamda ilgi toplayan Oğuz Atay’ın iro-
nik romanlarının kaderi de bizzat bu ironi olsa gerek. Oyunun popü-
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lerleştiği ve Cumhuriyet’in temsil rejiminin sınırlarını piyasa lehine 
zorladığı bir dönemde, bu rejimi ironik bir dille sorgulayıp yeni bir 
adalet anlayışı arayışına çıkan Atay romanları büyük ilgi görmüştür. 
Zira bu dönem, dışa açılmanın yanında umutsuzluk, yeni kültürel 
biçimlerin heyecanının yanında yeni siyasi arayışlar dönemidir. 

O halde Oğuz Atay’ın edebiyatı, televizyondan ve daha geniş 
çerçevede popüler kültürden farklı olarak temsiliyetin sınırlarını na-
sıl zorlar? Tehlikeli Oyunlar, en başından itibaren temsili görünür 
hale getirerek sorunsallaştırır. Bu da gündelik hayatın tam içinden 
bir sahneyle başlar. Roman, Hikmet’in çocukluğunda duymadığı 
varsayılarak yapılan, duymak istemediği halde maruz kaldığı bir ko-
nuşmayla başlar. Evlerinde kaldığı akraba kadın Necmiye Hanım ve 
kızı Asuman şikayetlenmektedir. İkisi de normalde Hikmet’e dav-
randıkları, konuştukları gibi değildirler. Hikmet, nezaketen, usulen 
söylenenlerle arkadan konuşulanlar arasındaki farkı duymak iste-
mese de duymuştur: “Seni dinlemiyorum işte; başka şeyler düşünü-
yorum. Duyuyorsun. Bir kelimesini bile kaçırmadın. Peki nasıl olu-
yor? Duymak istediğim sözleri de hep kaçırırım” (s.16). 

Dolayısıyla romanın başından itibaren Hikmet sahnede söyle-
nenlerle arkasında fısıldaşılanlar arasındaki farka dayanamaz. Aslın-
da bütün bir Cumhuriyet ideolojisi aynı mekanizmayla işlemektedir. 
TRT’nin haberleri, kahramanlık anlatıları, okul kitapları, Andımız, 
Halkevleri’ndeki piyesler… Bu piyeslerde Hikmet nasıl figüranlık 
yaptığını anlatırken, “isim tamlaması gibi bir roldeydim” (Atay, s. 
61)  der.  Başı ve sonu olmayan, ancak temsilin çerçevesinde anlam 
kazanacak bir söz öbeğidir Hikmet. Bunu da kabullenen tek oyuncu-
dur. Zira temsili gerçekleştiren oyuncular hep tahta perdenin ardın-
dan izler taşır, onların geride süregiden bir hayatları vardır. Hikmet 
o hayatın temsile olan etkilerinden hayrete düşer, şaşırır ve kandırıl-
mış hisseder:

Oysa ben bütün cümlelerin baş tarafını kaçırdığımı çok iyi biliyor-
dum; oyuna geliyordum. Bütün oyuncular, provaya gelmeden önce ya-
şadıkları maceraların izlerini taşıyorlardı. İyi ezberleyemedikleri rol-
lerini oynarlarken de ayrıca özel bir yaşantıları vardı. Ben bu geçişleri 
bir türlü sezemiyordum; benim hayatım sürekli bir oyundan ibaretti. 
(Atay, 2016,  s. 62-63). 
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Hikmet, kendi hayatını birbirine eklenen piyeslerle, temsiller-
le, kamusal anlatma biçimleriyle anlatırken; kendini temsilin içine 
tüm bedeni ve ruhuyla yerleştirir. Sıradan hayatlarına dönerek her 
şeyi birbirine karıştıran oyuncuların aksine Hikmet’in ezberi de 
iyidir, zira ezber dışında bir sözü, oyun dışında bir hayatı yoktur. 
Foucault’nun Velasquez’in kendini resmin içine yerleştirdiği Las 
Meninas tablosu  için temsilin temsili demesi gibi, Hikmet de temsi-
lin temsili olmuştur. “Ülkemiz bir haritaya benzer” (s. 111) derken, 
temsilin bir türlü hakikat olamayışını açık eder. İsminin anlamı da, 
bir ismin anlamı olmaktan ibarettir: 

Oysa, düşünün bir kere beyefendiciğim: ‘Hikmet’ ve ‘Sevgi’. İki ilahi 
isim. (Gerçekten de şimdiye kadar aklıma gelmemişti.) Sayın Bil-
ge, ‘Wisdom’ ve Love’ demek istiyorum senin anlayacağın. Sen de 
‘Bilge’sin, yani ‘Sage’. (Yahu nasıl oldu bunları daha önce düşüneme-
dim?) Fakat, sevinmeyelim beyefendiciğim; bizim ülkede anlamlı 
isimler o kadar çok ki. Evet, ben ‘Hikmet’im; senin ‘Bilge’ olduğun 
kadar. (s. 449). 

Roman boyunca temsilin kurduğu hakikati; hem kendi isminin 
anlamını hem de sevdiği kadınların isimlerinin anlamlarını bede-
ninde bir imkansızlık gibi taşır. İsimlere haddinden fazla anlam yük-
leyen ve oyunla hayatı karıştıran okur da kandırılmaktan nasibini 
almıştır. Halbuki mesele, isimlerin derin anlamları değil, anlamla-
rın birer isimden ibaret kalmasıdır. Okur, Hikmet’in oyunlarındaki 
başrol oyuncuları ve diğer bütün insanlar, temsile hak ettiği değeri 
vermedikleri için oyuna gelmektedirler.  Herkes rolünü oynadıktan 
sonra kendi vasat gündeliğine döner. Hikmet hariç. Tüm kamusal 
temsil biçimleri, hakikati bir ideal olarak tasvir ederken, Hikmet bu-
nun ideal olarak kalmasına dayanamaz. Çünkü, Hikmet temsilin ha-
kikate tekabül etmesini arzular. Bunun imkansız bir arzu olduğunun 
da farkındadır. 

Hikmet’in bu imkansızlık içindeki boğuşması bir noktaya kadar 
romanın biçiminin bir etkisi olarak görülebilir. Orhan Pamuk (2007) 
“Oğuz Atay’ın herkesi şaşırtan yanı, anlatım biçimini okuyucunun 
gözüne sokmasıdır” (s. 275) der. Poyraz Karayel’in biçimi görünür 
kılan kurgusal özellikleri gibi, Oğuz Atay da romanda biçimin tabi 
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olduğu rejimi sorgulamaktadır. Gösterenlerle gösterilenleri ayıran 
olaylar ve hareketler, Pamuk’a göre yerini kemiğinden sıyrılıp her 
yere yayılan bir ete, bir dokuya bırakmıştır: romanın biçimini göz-
ler önüne seren bir bilinç hali. Pamuk’un işaret ettiği bilinç halinin, 
temsilin sınırlarının gösterilmesine imkan verdiğini düşünebiliriz. 
Ancak Atay’ın temsiliyeti sorgulama yöntemi sadece biçimi anlatı-
nın önüne geçirmesi değildir. Daha doğrusu biçim anlatının önüne 
geçtikçe temsil edenle edilenin ayrılığı kuralı işlemez olur: temsili-
yet, temsili içselleştirerek bedeninde taşıyan özne tarafından, bizzat 
kendine yönelerek eleştirilmektedir. İçselleştirilmiş  kamusal temsil 
biçimlerinin ironisinden oluşan bu anlatım, Gürbilek’e (2007) göre 
esas olarak bir adalet arayışı serüvenidir. Hikmet, Cumhuriyetin 
verdiği adalet sözünü yerine getirememesinden muzdariptir. Cum-
huriyet bir temsiliyet rejimi olarak temsille hakikat arasında boşluk 
bırakmayan dümdüz bir Batılılığı, soğuk İngilizliği referans alır, ama 
bu temsiliyet sürekli kendisi hakkında yalanlar söyleyen bir kamu-
sallıktan öteye gidemez: “Ülkemizde güneş olmasaydı toz olmazdı” 
(s. 115) gibi basitçe, çocukça yalanlardır bunlar. 

Peki o zaman Hikmet adaleti nerede aramaktadır? Cumhuri-
yetin verdiği sözü tutmaması nasıl çözülecektir? Hikmet bunun için 
çeşitli yollar dener. Öncelikle ‘gecekondu’ dediği üç katlı apartma-
na taşınır. Temsilin dışında kalanlarla yeni bir temsil kuracak, bu 
temsilin içinde bir yaratıcı olarak kahramanlarıyla birlikte yaşaya-
caktır. Burada komşusu emekli albay Hüsamettin Tambay’la oyunlar 
yazar. Albay bir asker olarak Cumhuriyet’in değerlerinin taşıyıcısı 
olduğu halde, bir bildiriye imza attığı için erken emekliye ayrılarak, 
tüm hakikat gibi kendini temsilin dışında buluvermiştir. Taşındığı 
eski apartman dairesinde, gündeliğin üzerine sindiği, apartmanda 
üç yere birden astığı yaldızlı isim plakasına rağmen - ya da tam da 
bu nedenle - artık asker temsilinin dışına çıktığı yerde Hikmet’le bir-
likte oyunlar yazar. Tarihi ve gündelik hayatı temsilin içine sokarak, 
temsili hakikat yapmanın yolunu arayacaktır. Bu yazma çabasında 
Tambay, tarihin taşıyıcısıdır: “Siz de tarih adına araya girin albayım. 
Tarihin heybetini duyurun bize.” (s. 272). 

Tarih Hikmet’e oyunlarında hem hakikate referans verme, hem 
de doğrusal bir zamansallık kurma imkanı verir. Oyunlarla bir yer-
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den bir yere gitmek, adaleti temsille inşa etmek ister.  Ancak albayla 
yazdıkları oyunlar da yalandan öteye gitmeyecektir. Tarih, zaman, 
olaylar, her şey titizlikle akarken General Shlick’in mektup yazma 
sahnesinde Hikmet’in hevesi kırılır: 

(Schlick yazar ve yüksek sesle okur.)
Hikmet, “Bu tiyatro sahte birşey albayım,” dedi. “İnsan, tek başına, 
yüksek sesle yazar mı?”
Hüsamettin Bey “Başka çaremiz yok,” diye karşılık verdi. “Seyirci me-
rak eder. Mektubu okumayacaksak, yazıldığını neden gösterdik?” (s. 
274-275). 

İşte Hikmet’in dayanamadığı tam olarak bu imkansızlıktır. 
Oyun, mektubun yazıldığını göstermekten ibarettir. Mektupsa mek-
tup yazma sahnesi olmaktan çıkıp hakiki bir mektup olmayacaktır. 
Temsil, yani gösterenle gösterilenin arasındaki mesafe buna müsaa-
de etmez. 

Oyunların temsili hakikat kılmaktaki yetersizliğini gören Hik-
met, bu sefer bir ansiklopedi yazma fikriyle oynamaya başlar. Bütün 
hayatı, bütün ihtimalleri, geçmişi ve geleceği kuşatan bir ansiklope-
di. Böylece temsille hakikat arasındaki boşluk kapanacaktır:

Kendisi gibi yaşamasını bilmeyenler için büyük bir boşluğu, “hayat 
kadar büyük bir boşluğu” doldurarak yüzlerce ciltlik bir “hayat bilgisi” 
ansiklopedisi çıkarmayı tasarlıyor... [B]ütün durumlar ayrıntılarıyla, 
mümkün olan bütün çözüm yollarıyla aydınlatıldığında kendini yal-
nız hissetmeyecek, kimse delirmeyecektir. (Gürbilek, 1997, s. 245). 

Hikmet’e göre yapılması gereken bu temsil biçimini kabul et-
mek, hatta temsilin dışında hiçbir şey bırakmamaktır. Ansiklopedi 
temsili yaşam haline getirecektir. Fakat bütün bu beklenti içindeki 
imkansızlığı da görür Hikmet. Bütün bu çabanın içinde hakikati be-
lirleyen normatif eksen, elbette ki Batı’dır. Etten kemikten insanın, 
içinde derinlerinde kurulan bir Batı fikriyle, Hikmet’in temsile daya-
lı projeleri hiçbir zaman uymayacaktır. Zira Batı, temsilin yasasıyla 
değil psikanalizin yasasıyla işler. Buna uygun olarak ansiklopedinin 
Hikmet maddesi psikanaliz yoluyla yazılacaktır. Fakat Hikmet’in 
oyunbazlığı buna müsaade etmez: “Önce biraz direnirim tabii: Onla-
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rı yanlış yollara sevk ederim” (s. 330). Zaten İngilizler de bu Hikmet 
maddesini yazmaya pek meraklı değildirler, “Geri kalmış ülke insa-
nının iç dünyası olamaz” (s. 334) diye bu işten vazgeçerler. Hikmet 
bunun dayanılmazlığını da ironiyle aşar ve psikanalizi de parodiye 
çevirir. İngilizler gibi psikanalize para dökeceğine, Hüsamettin al-
baya gider ve oyunlarına devam eder. Yani temsilden vazgeçemez. 
Batı’nın hakikatini arzular ama sevmez. 

Böylece Hikmet, arzusunu yönelttiği Batı’yı sürekli ironik 
bir dille geri iteliyordur. Temsiliyeti yıkarak açtığı alanda yeniden 
Batı’nın, modernliğin, Cumhuriyetin yasasına boyun eğmek iste-
mez. Bu durumda hala Hikmet’in adaleti nerede bulacağı meçhul-
dür. Dünyanın tüm yalanlarının bedelini oyun yazıp oyun yaşayarak 
ödeyebilir mi? Altına girdiği yükün büyüklüğü Albay’la oynadığı 
psikanaliz seansında görünür olur: 

[B]ütün mahviyetkâr görünüşüne rağmen haysiyetini korumayı ve 
sana karşı cephe alınmamasını beceriyorsun bu arada. İnsan senin 
hakkında ne düşüneceğini bilmiyor. Karşı tarafı yeteri kadar kötüle-
mediğin için seni dinleyenler, senden yana olmuyorlar. Hiç olmazsa 
içlerinden seni küçük görmelerine, seni beğenmemelerine sebep ola-
cak kadar da açığa vurmuyorsun kendini. Seni ne yapsınlar? Mütercim 
Arif ’in dediği gibi, ‘Nev-i beşer maişetini merak ve tecessüsle temin 
eder.’ (s.333). 

Hikmet bir roman kahramanı olmak ister ama tam da roman 
biçiminin gerekliliklerinden ötürü bu yükün altından kalkamaz, zira 
okurlar onun iyi mi kötü mü olduğunu bilmek isterler. Hikayenin 
kodları işlesin, merak uyandırsın, bir sonu olsun isterler. Adalet bil-
dik bir biçimin içinde tesis edilirken, okur da iyinin ve kötünün pe-
şinden gitmek, iyiyi sevmek, kötüyü cezalandırılırken görmek ister. 

Tehlikeli Oyunlar bu kodlarla işleyen bir roman değildir, trajik 
bir anlatıdır. Hikmet’in yükselişi ve düşüşüdür; çatışma Hikmet’in 
dışsal bir çatışmayı içselleştirip bedeninin parçası yapmasından çı-
kar. İyi olmaya çalışırken yok olmasının hikayesidir. Bu noktada ipin 
diğer ucundaki anlatıya, bir melodram olan Poyraz Karayel’e dön-
mek gerekir. Zira melodram, bu karmaşanın içinden çıkmanın bi-
çimidir ve dizi de adalet sorunsalını, melodramatik bir çatışmanın 
içine yerleştirerek çözmeye çalışır. 
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Melodram:
Hem Poyraz Karayel hem de Tehlikeli Oyunlar, adalet arayışını 

temsiliyetin sınırlarını zorlayarak sürdürür. Roman bunu yaparken 
biçimi görünür kılan bir bilinç halinin eseriyse, dizi de aynı şekilde 
melodramı görünür kılan bir anlatı arayışının eseridir. 

Melodram; edebiyat, film ve televizyonda kendisine farklı ifade 
biçimleri bulmuş bir türdür. Peter Brooks (1972), melodramın aşırı 
duygu yüklü, ahlakî çatışmaya ve kutuplaşmaya dayalı, kötülüğün ve 
iyiliğin oldukça belirgin olduğu ve iyiliğin ödüllendirildiği bir anla-
tı biçimi olduğunu vurgularken, esas işlevinin ahlakı temellendiren 
temsiller üretmek olduğunu söyler. Bu işlev, bir adalet arayışı olarak 
da görülebilir. Herhangi bir toplumsal gerilimin temsilin alanına 
girmesi ve konuşulabilir olması için o toplumu kuran genel normla-
ra göre anlatılabilmesi gerekir. Toplumun kurduğu normatif anlayış 
ve değer nosyonu çatışmayı da tanımlar. Çatışma durumunda kimin 
haklı kimin haksız olacağını ve haklının nasıl bir zafer kazanacağını 
da genel toplumsal değerler ve normatif yapı belirler. Bu normları en 
iyi temsil eden kişi, kim olduğu önemli olmaksızın, en inanılır kişi 
olur. Dolayısıyla bir katil iyi bir babaysa ve suçunu da bu babalığı 
üzerinden işlemişse babalığın önemli bir değer olduğu toplumlarda, 
masum ve haklı bir pozisyona gelebilir. Belli bir toplum muhayyile-
sinin ürettiği norm, kişinin toplumdaki değerini belirler. Dizilerde 
haklılığın ve haksızlığın, bu normatif kategorilerin tanımladığı hak-
lılık ve haksızlık ölçütlerine göre anlatılabilmesi gerekir. 

Türkiye’de devlet televizyonu ve sonrasında gelen özel kanallar-
da kâh Hollywood filmlerinden, edebiyattan ve Yeşilçam’dan esin-
lenme ve uyarlamalarla, kâh kendine özgü anlatılarla üretilen tele-
vizyon melodramları, iyiyle kötünün çatışmasını toplumsal karşılığı 
olan çatışmalara tercüme eder. İyinin kötüyü yenmesiyle, modernle 
gelenekselin çatışması çözülür, yeni bir ahlakî/normatif düzen kuru-
lur.  Televizyon yayıncılığı başladığından beri, ancak daha çok 90’lar-
da özel televizyonlar kurulduğundan beri bu formatta modernlikle 
gelenekselliği, Doğululukla Batılılığı, geri kalmışlıkla ilerlemeyi, çe-
kirdek aileyle geniş aileyi çarpıştıran ve sonunda bir iyi kurgulayan 
ve kötü karşısında iyiyi kazandıran diziler yapıldı. Burada önemli bir 
nokta da, bu dizilerin gündemi sıkı sıkıya takip etmesidir. Yükselen 
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bir çatışma olduğunda ya da bir şey konuşulabilir olmaya başladı-
ğında onunla ilgili bir dizi de ortaya çıkar. Örneğin Alevi açılımı pa-
keti gündeme geldiğinde Alevilerle ilgili diziler yapılır; zira temsili 
zor olan bir konu temsilin alanına girmiştir.  Ancak bu zor konular, 
rafa kalkan reformlarla birlikte yarıda bırakılır, genellikle çözüme 
erişemez. 

Ancak 2010’lardan sonra Cumhuriyetin hem temsilinin hem 
de siyasetinin sınırlarının zorlanmaya başlamasıyla hem TV’de yeni 
formlar ortaya çıkar, hem de melodramlarda ciddi bir dönüşüm 
meydana gelmeye başlar.  Gündelik hayatı eğlendirerek temsil eden 
seyircili komedi programları ve bedenlerin, hikayelerin ve kişilik-
lerin çarpıştırıldığı reality show’lar televizyon akışının önde gelen 
türleri haline gelirken, her daim popüler olan dizilerde de melod-
ramdan ziyade karşılıklı oyun kurmaya dayanan polisiye türü yeni 
biçimler ortaya çıkar.  Bu biçimlerin ortaya çıkmasında yeni tekno-
lojilerle birlikte globalleşen dizi pazarında dolaşıma giren türlerin 
etkisi olsa da, bu diziler Amerikan, İskandinav ya da Kore dizilerinin 
basitçe taklidinden epey öteye gitmişlerdir. Türkiye’de bu dönemde 
yapılan dizilerde, sıradan hayatları olan ve başına gelen bir felaket 
yüzünden düşmanlarla savaşmaya mecbur kalan erkekler  soyut bir 
haklı olma durumu dışında hiç bir şeyin temsiline açıkça soyunmaz-
lar.  Sürekli bir buhran atmosferi çizen bu dizilerin adalet arayışı gibi 
bir sorunları da yoktur (Sirman, 2016).  O buhran, o kriz, normal 
hayat koşuluna dönüşmüştür.  Modernleşme meselesi geride bırakıl-
mış, yerine de normatif bir çatışma sorunsalı henüz yerleşmemiştir.  
Dolayısıyla artık melodrama yer yoktur.  Çatışma olmadığına göre 
çözüm de aramak gerekmez.  Kimin kimden daha zeki olduğu etra-
fında dönen ve sonsuza kadar uzayabilme potansiyeli olan bu diziler 
temsil sorunundan oldukça uzakta seyreden bir çeşit oyundur.  

Poyraz Karayel dizisi esas olarak bir melodramdır. Poyraz, di-
zinin ilk bölümünden itibaren izleyiciye iyi, doğru, güzel ve haklı 
olarak gösterilir. İyi bir babadır, kendi çocuğunu çok sevmektedir, 
başka çocuklara karşı da babacan tavırları vardır; iyi bir sevgili, 
iyi bir arkadaş, iyi bir polis, merhametli, akıllı, dürüst, gösterişsiz, 
okumuş yazmış, orta sınıf bir hayat yaşar, orta sınıf bir iş yapar ama 
oldukça da mütevazidir. Bütün bunların yanında hem geçmişte ya-
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şadığı ihanetler, hem de hayatındaki bir takım eksiklikler hikayeyi 
başlatan çatışmanın çekirdeğini oluşturur. Poyraz babasız büyümüş-
tür, bir aile babası ve başarılı bir polisken ihanete uğramış ve polis-
likten atılmıştır. Üç katlı dökük bir apartmanın orta katında tek ba-
şına yaşamaktadır. Taksicilik yaparken tesadüfen hayatını kurtardığı 
mafya babası Bahri Umman’ın iş teklifiyle karşılaşır. Bu iş teklifini 
duyan polis amiri Mümtaz, mafya babasının yanındaki işe Poyraz’ın 
resmi görevlendirmeyle muhbir olarak girmesini söyler. Bu Poyraz 
için polisliğe de dönüş olur. Böylece Poyraz, kendisini kurmadığı bir 
oyunun içinde bulur. Zira resmi görevlendirme zannettiği iş aslında 
bir resmi görevlendirme değil; Mümtaz’ın ona kurduğu bir tuzaktır. 
Bu oyunun içine düşer ve bir mücadele başlar. Bir taraftan da bu 
mafya babasının kızı olan Ayşegül’le tesadüfen tanışır ve birbirlerine 
aşık olurlar. Aynı zamanda Bahri Umman’da da hayatında yaşama-
dığı baba yakınlığını bulmuştur. Dizi Poyraz ve Ayşegül’ün ilişkileri 
ve her ikisinin Bahri Umman ile olan ilişkisi ve bunların arasında 
adaleti arama çabalarıyla ilerler. 

Poyraz Karayel dizisinde iyiler ve kötüler tam olmasa da nispe-
ten nettir. Şüphesiz ki Poyraz iyidir, kötüler tarafından mağdur edil-
miştir ve onlarla mücadelesi esnasında adaleti tesis etmeye çalışır. 
Ancak bunu yaparken de zaman zaman kanun dışına düşer - zira ka-
nunun içindeki amiri, milletvekili olan babası İsmail Karayel ve ni-
hayet öz babası Adil Topal kötü taraftadır. Ne hukukun, ne devletin 
ne de ailenin yasası bir adalet zemini teşkil eder. İyinin kanun dışına 
düştüğü durumlarda izleyici Poyraz’ı ‘o kadar da suçlu’ bulmayacak-
tır. Çünkü adalet terazisini yeniden kurma çabası içindedir. Adaletin 
peşinde öyle bir koşar ki o koşma biçiminde adalet kavramını yeni-
den düşündürtür. Zira yasayla yasadışı arasındaki sınır bulanıklaşın-
ca, adalete dayalı bir çatışmayı çözmek o kadar kolay olmayacaktır. 
Temsiliyetin diliyle söylersek, gösterenle gösterilen arasındaki fark 
bariz bir şekilde kaldığı müddetçe adaleti tesis etmek daha mümkün 
görünür. Herkes – iyiler ve kötüler – yerini bilir. Ancak aradaki fark 
muğlaklaştıkça adaletin ne olduğu da sorun haline gelir (Derrida ve 
Ronell, 1980). 

Bu noktada Poyraz Karayel’in aynı saatlerde yayına giren diğer 
melodramlardan oldukça farklı olduğunu söyleyebiliriz.  Poyraz Ka-
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rayel, melodramın zamanının bittiğini gören ama bitmesine dayana-
mayan, sonsuz oyun formülünü kullanan ama oyunun melodramın 
sınırlarını çok zorladığında tavrını melodramdan yana koyan bir 
dizidir.  Başka bir deyişle, Oğuz Atay yazının biçimine içeriği kadar 
önem vermiş ve kendi zamanını ve içinde bulunduğu şartları ancak 
ironik bir anlatım tarzıyla melodramatik bir roman yapısı arasında 
gidip gelerek iletebilmişse, dizinin senaristi Ethem Özışık da o ölçü-
de kendi zamanını ve zeminini anlatan hikayesinin biçimini melod-
ramla oyun arasına yerleştirmiştir.  Adeta seyirci ile konuşmaktadır 
dizi: melodram mı, oyun mu?  Adalet ve çatışma mı, komploya kadar 
gidebilecek biteviyelik mi?  Oğuz Atay nasıl temsille oyun arasında 
kararsız kalır gibi iken temsilden vazgeçemiyorsa, Poyraz Karayel  
dizisinde de oyun üzerine oyun kurulurken tüm bu oyunlar melod-
ramın ana çatısı altına yerleştirilir. 

Bunu dizinin ikinci sezonunda yaşanan babalar çatışması üze-
rinden anlayabiliriz. Melodram türünün içinde aile bağları en önem-
li değer rejimidir. Karakterlerin çatışmaları genellikle bu rejime göre 
belirlenir. Babalığın güçlü bir değer olduğu bir toplumsal bağlamda, 
Poyraz Karayel pek alışılmadık bir şey yapar ve bütün babalık po-
zisyonlarının değerini kırar. Poyraz’ın öz babası Adil Topal, tam da 
adaletin aksadığı, babalığın ters yüz edildiği karakterdir. Poyraz’la 
aralarındaki, Poyraz’ın sonradan öğrendiği baba-oğul ilişkisi onları 
iyi kötü çatışmasında yan yana değil, karşı karşıya getirir. Zira Adil 
Topal, ezeli düşmanı Bahri Umman’ın kızından bir torunu olmasını 
engellemek için Poyraz’la Ayşegül’ü tuzağa düşürür. Poyraz ne yapar-
sa yapsın bu tuzaktan Ayşegül’ü kurtaramaz ve Adil Topal Ayşegül’ü 
Poyraz’ın hayatı karşılığında kürtaja zorlar. Karşılıklı oyunların en 
sert hamlesi bu kürtajdır. Görünüşte Adil Topal oyunu kazanmıştır.  
Ancak bu kayıp, aynı zamanda Ayşegül ve Poyraz arasında kopmaz 
bir bağ oluşturmuştur. Klasik bir melodramda bebek sahibi olmak 
bir  bağ yaratırken, bu sefer bebeği kaybetmek aynı işlevi üstlenir. 
Melodramın formülü hala iş görmektedir, ancak dayandığı normlar 
ters yüz edilmiştir. Bütün yasalar tersine dönse de, aşkın yasası de-
vam eder. 

Gelelim Tehlikeli Oyunlar’a. Hikmet, Poyraz gibi melodramla 
oyun arasında gidip gelmez. O daha çok melodramla ironi arasında 
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gidip gelir.  Bir yandan Gürbilek’in söz ettiği ironi Hikmet karakte-
rinin etrafında oluşurken; diğer yandan romanın kendisi, bir başı, 
gelişmesi ve sonu olması ve bu gelişmenin yine bir çatışma üzerin-
den sürmesi itibarıyla da tipik bir melodram modeline, yani temsi-
liyetin kodlarına uymaktadır.  Hikmet, ne temsille ne de hakikatle 
yaşayamadığı için oyun yazar; oyun yazamaz, oyun içinde mektubu 
ise hiç yazamaz.  Bunu üzerine oyundan ansiklopediye, ansiklope-
diden sevgilisine yollayıp yollamadığını tam bilemediği mektubu 
yazar, kelimelerle oyun oynamaya kalkar ve yenilir.  Bu yüzden ona 
göre yaşadığı bir trajedidir.  Hikmet bunu okuyucuya bir yorum yeri 
bırakmak istemezmişcesine kitabın sonuna doğru açıkça söyler de:

[İnsanlar] benden habersiz yaşadılar. Küçük trajedimi, alçak gönüllü 
faciamı okumadılar.  ‘Hikmet’in Yükselişi ve Düşüşü’nü küçümsediler.  
Yaşantım bana da sıkıcı geldi sonunda; fakat bir de ne göreyim: Büyük 
oyunlara uygun bir serüven çıkmış ortaya. (s. 449)

İşte romanın bu şekilde ilerlemesini sağlayan, tıpkı dizide ol-
duğu gibi melodramatik kodlardır. Melodram olması için gereken 
çatışma Doğu’yla Batı, temsille temsilin dışladıkları, oyunla hakikat 
arasında süregider.  Atay’ın  “Türkiye’nin ruhu” dediği, bizim de di-
ziler için atmosfer dediğimiz de bu çatışma etrafında şekillenmiştir.  
Bu iç çatışma Hikmet’in temsille hakikat arasındaki boşlukla yaşaya-
mamasında kendini gösterir.  Hikmet oyun yazmaktan oyun oyna-
maya yöneldiğinde Oğuz Atay temsilin ironik dilinin yanına hemen 
melodramatik dünya görüşünün klasik cümlesi ‘hayatım roman’  la-
fını koyuverir:  “.. Bana roman yaz diyenler de oldu, hayatım roman 
olduğu için yazmıyorum, onu ben yaşarken okuyun, ben oyun yazı-
yorum…” (s. 319)  Başka bir deyişle, Oğuz Atay bize romancı Oğuz 
Atay’ın yazdığı romanla, kahramanı Hikmet’in yazdıklarını karıştır-
mamamız gerektiğini hatırlatır.  Roman yazarı melodram yazmıştır, 
bu da karakterinin yazdıklarında değil, hayatının akışında, hayatının 
oluşturduğu anlatıda saklıdır. 

Hikmet Batı değil, Doğu olarak görür kendini.  Sevgilisi Bilge’ye 
“Biz senin gibi değiliz Bilge; biz Doğuluyuz.  Bizde sorgu sual yok-
tur.  Bizde usta-çırak ilişkisi vardır.  Ustanın gücü tartışılmaz.  Usta 
önünde engel tanımaz” der. (s. 455)  Bu bilindik Doğu/Batı ikilemi 
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akıl/duygu ikileminde de kendini gösterir.  Ama bunların dışında 
da başka bir ikilem daha öne sürer Hikmet: yavaşlıkla aceleciliğin 
farkı.  Doğu’nun muasır medeniyet seviyesine yetişme heyecanını 
şu sözlerle eleştirir: “Bir de Batılıları aptal buluruz, değil mi alba-
yım? Onların acelesizliği, meselenin esasını öğrenmek isteyen sabırlı 
durgunluğunu, aptallıkla nitelendiririz.  Oysa acele etmek yüzün-
den kendimizi bir kere daha ele veririz.  Aptal olmalıyız albayım, 
aptal!  Bütün kurtuluşumuz buna bağlı.” (s.415)  Bu yavaşlık arzusu 
onu ansiklopedi yazmaya götürür, hayatın her alanını bu yavaşlığın 
sarmalamasını ister.  Hatta boşandığı eşiyle tekrar bir araya gelme 
fikrini hayal ederken bir araya gelirlerse çocuk yapmak gerektiğini 
ama yavaş olmak gerektiğini vurguluyor: “Evet, yavaş yavaş hamile 
kalırsın Sevgiciğim, çocuğu karnında iki yıl taşırsın.” (s.399)  Çün-
kü Hikmet’e göre “Bütün kötülükler hazırlıklı olmamaktan doğuyor.  
İlerisi için çok hesap yapmamalısın. Hesap yapmağa alışmamalısın.  
Bütün kötülükler alışkanlıklardan doğuyor.  İnsan acele etmeden 
kendini seyrederse, alışkanlıkların kölesi olup olmadığını görebilir.” 
(s.400)

Bu kendini seyretme hali aslında Hikmet’in kendi özne haliyle 
olan sorununa bir çaredir.  Batı kendi içinde tam, kendine malik, 
sözüyle hakikatinin uyum içinde olduğu bir yerdir Hikmet’e göre. 
Doğu’da ise birden çok öznellikler vardır.  Hikmet’ler birken iki, üç, 
yedi’ye kadar ürerler. Kimliksizlik korkutucudur ve ne kadar uğraş-
sak, ne kadar gerçek hayatta yavaşlarken oyun yazarak Batı’nın tari-
hini hızlıca geçerek sahnelesek, kendimizi içinde bulunduğumuz “ne 
o ne bu” durumundan kurtaramayız. 

Batı’yla Doğu’nun farkını zamansallıkla çözmeye çalışan kahra-
manın orada durmaya niyeti yoktur. Metnin ironik diline katkı sun-
masındaki büyük rolü olan akraba ve dost evlerinde gece yatısına 
kalmanın İngiltere’de yasaklanmasının İngiliz ilerlemesine yaptığı 
katkıları da şöyle açıklar: “Şöyle ki: Gece yatısına kalan ve dolayısıyla 
yiyeceğini de aynı yerden bir dereceye kadar sağlayan misafir, iş bul-
madan uzun süre dayanabiliyor ve böylece ücretlerin düşük tutul-
ması mümkün olmuyormuş.” (s. 291)  Yukarıda Poyraz Karayel’den 
anlıntılanan “Cumhuriyet’in Şeyleri” ödevinin de esin kaynağı olan 
bu geç kalmışlık korkusunu  bükme biçimi, her şeyden önce gün-
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delik hayatın toplum yaşamının nerelerine sirayet edip, nasıl etkisi 
olabileceğini vurgulaması bakımından önemlidir.

Hikmet’in etrafındaki kadınları görme biçimleri de yine ana ça-
tışma eksenini, yani Doğu-Batı karşıtlığını gündelik yaşamının or-
tasına kadar sokmanın başka bir yoludur.   Bilge Batı’dır.  Avrupa’ya 
giden, İngilizce dersi verebilen, iyi bir semtte oturan bu kadın Hik-
met için her şeyden önce hakikatle ideali, düşünceyle davranışı tu-
tarlı biçimde birlikte götürebildiği için Batı’dır.  “Sen,” der Bilge’ye 
yazdığı mektupta, “Bir varlıkkavram olarak çıkıyorsun karşıma. Ya-
şanırken düşünülmesi ve düşünürken yaşanması gereken bir mesele 
olmak istiyorsun. ... İşte bu nedenle, kurmak istediğim dünya senin 
yüzünden yıkılıyor.” (s. 326-7)  Bilge itiraz eder Batı olmaya, “Ben 
neden Batılı oluyormuşum?” diye sorar.  Hikmet’in yanıtı çok basit-
tir: “Nedeni yok. Ben öyle karar verdim.  Ben ustayım.  Sen de çırak 
oldun.” (s. 455) Bu Hikmet’in oyunlarının bir parçasıdır, hala temsili 
devam ettirmenin bir yolu, oyuna dönüşmüş bir yoludur.  Bilge is-
temez: “Gerçek biri olmak istiyorum senin için” der. İmkansızı ister.

Bilge’ye mukabil boşandığı eşi Sevgi kendi gibidir.  Yavaşlığı 
arzu etmesi, fazla bir şey istememesi, üşümesi ve uyumasıyla ve bel-
ki de en çok tavlayı Hikmet’in yazmaya çalıştığı ansiklopedinin bir 
maddesi gibi her hamlenin üzerinde dura dura oynamasıyla Sevgi 
de, Hikmet gibi, Batı’yla Doğu’nun ortasında kalmıştır, ne o ne bu.  
İkisininki de bir hareketsizlik halidir. Tam da bu yüzden, arzu nesne-
si Batı-Bilge’yi oyunlarının bir parçası haline getiremediği için, yani 
Batı’yı kavram haline getirip temsil krizine son veremeyince, yüzünü 
tekrar Sevgi’ye döner. Onu yine en iyi Sevgi anlayabilir. “Ben,” der 
Sevgiye gitmeye karar verirken “bana benzeyen birini bulabilsey-
dim, geleceğe güvenle bakabilirdim.” (s.401) “Sevgi, yakınlık, arzu, 
merak, güzellik gibi susamış olduğum bütün kavramları ellerimle 
tutmak için büyük bir gerginlikle sarılıyorum sana.” (s.327)  Ama 
boşuna.  Sonunda sıkıcıdır Sevgi, sevgisizdir, günlüğünün sığlığın-
dan da görülebileceği gibi güzellik de yaratamaz; bu ihtimal boş bir 
hayaldir ve zaten bu yüzden ondan boşanmıştır.  Varlığıyla yokluğu 
pek belirgin değildir Sevgi’nin.  Son yemeğe de, Bilge’yle birlikteyken 
eve de gelmiştir ama her iki seferinde de iz bırakmadan çekip gitmiş, 
yok olmuştur.  
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Üçüncü kadın komşu dul kadın, Nurhayat hanım. Her ne ka-
dar Hikmet Bilge’ye “Evet, ben ‘Hikmet’im; senin ‘Bilge’ olduğun 
kadar” diyerek kendini Bilge’nin Batılılığı karşında Doğu’ya oturt-
sa da, romanda Doğu aslında Nurhayat’tır.  Romanda çok bir varlık 
göstermez, yani yaşama geçmez. Doğu daha çok bir kavram olarak 
Hikmet’in kelimelerinde yer alır.  Ama yine de “Dul kadın iyi: Bana 
kahve pişiriyor, sigaramı yakıyor.  Onun yanında biraz huzura kavu-
şuyorum.” (s.387)  Ve en önemli özelliği: “Nurhayat Hanım hiç söze 
karışmaz.”  Dilsiz, kelimesiz, kavramsız, sadece eylem olan Doğu bu 
kadında vücut bulur.  İki oğlu vardır ki onlardan biri oyun yazmaya 
heves ederek  Hikmetleşme emareleri gösterir. Diğeriyse şehrin so-
kaklarını iyi kullanmayı bilen bir cingöz olmaya adaydır. Doğu’nun 
geleceğine yapılan bu göndermelerle roman, Doğu-Batı çatışma-
sının ne zamanla oynayarak, ne ironiyle, ne de yanında durulacak 
kadınları tanımlayarak hayırlı bir biçimde çözülemeyeceğini bir kez 
daha vurgulamış olur.

Doğu-Batı, iyilerle kötüler çatışmalarıyla melodramatik biçimi 
sürdüren Poyraz Karayel  bir dizi olarak, Tehlikeli Oyunlar da bir ro-
man olarak bu biçimin birçok özelliğini de kırarlar. Romanda da di-
zide de iyilerle kötüler muğlaklaştırılır.  Her ikisinde de kahramanlar 
oyun seven pikaresk anti-kahramanlardır. Biçimlerle oyuncak gibi 
oynarlar. Mesela Hikmet, Bilge’ye yazdığı mektupta, yukarıda alın-
tıladığımız onca itirafın ve iç dökmenin arasında, adeta melodramı 
oyunlaştırır: 

Belki sana bu satırları yazmamalıydım. Belki de dönel bir yüze-
yin, ekseni etrafındaki hareketi sırasında çeşitli ışık kaynaklarından 
beslenmesi olayında görüldüğü gibi, benim bir an süren ışıltımın 
yansımalarını artık ilginç bulmuyorsun; görüntümün gerçekliğine 
inanmıyorsun. Fakat seni seviyorum. (Bu sözü bir yere sıkıştırmaya 
mecburdum.) (s. 328)

Poyraz Karayel’de de benzer şekilde melodramı oyunlaştıran 
sahneler vardır. Dizinin ikinci sezonunda Poyraz, yaşadıkları acı ay-
rılığın arkasından Yunan adalarından birine uzun bir tatile gitmiş 
olan Ayşegül’ü kırmızı bülten çıkartarak bulur. Sahne müthiştir, 
masmavi bir denizin ortasındaki yat, SAT komandoları tarafından 
çevrilir. Adeta Hikmet’in ‘bir an süren ışıltısı’na konuşur bu sahne.
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Melodramla oyunun bu birlikteliğinin her iki metinde de cid-
di sonuçları vardır. Hikmet romanın sonunda ölür. Poyraz da ikinci 
sezonun sonunda ölmüş, cenaze ilanı tıpkı Hikmet gibi Albay tara-
fından okunmuştur. Melodram çatışmalara çözüm bulması açısın-
dan önemli bir biçim dedik.  Hikmet için bir çözümün olmaması 
hikayesini trajik hale getirir.  Temsil hakikatle örtüşmeyecek, kuru-
lan hakikat rejimleri hiç bir zaman adil olmayacaktır.  Romanın iler-
leme hali, çözüm aramadaki ısrarı ve sondaki çözümsüzlüğü ile bir 
melodram olarak ele alınmasını mümkün kılar. Poyraz’ın ölümü de 
çözüm arayışının oyuna kurban edilmesinin bir biçimidir.  Çözüm 
arandığı yerde bulunmayacak, belki de sonunda çatışma ekseninin 
başka bir şekilde kurulması gerekecektir.   

Oyun:
Oyun, çatışmanın melodramdan farklı bir biçimidir. Bu biçimde  

adalet arayışı önemsizleşir, tarafların birbirlerine kurduğu tuzaklar ve 
bu tuzaklardan kurtulma yollarının izlenmesi ana gerilim eksenini 
oluşturur. Bir tuzak diğerini takip eder ve bu ilelebet devam edebilir.  
Yeşilçam filmlerinin entrikasından farkı da en nihayetinde bu tuzak-
ların karşısındakini yenmek dışında başka bir amaç taşımamasıdır. 

Poyraz Karayel birinci sezonda esas olarak adaleti sorun hali-
ne getirirken,  ikinci sezonda melodramatik biçimin etkisini azaltıp 
yerine daha oyuncu, pikaresk bir biçime bürünür. Pikaresk biçimin 
özelliği anlatının baş kişisi, yani Pikaro’dur. İspanyolca bir keli-
me olan pikaro, serseri anlamına gelir (Çoraklı, 2002). Pikaro gibi 
Poyraz’ın da en önemli gücü, gücü elinde bulunduran üsttekilerin 
düşünce ve davranışlarını gözleyip kavrayarak, onları yenmek için 
bu tecrübelerini ve zekasını kullanmasıdır. Pikaresk anlatıda olaylar 
genellikle toplumun alt tabakalarından insanların yaşadığı ve yasa 
dışı eylemlerin yaygın bulunduğu bir ortamda gelişir, mafya gibi. 
Poyraz’ın bu serseri halini seven ama mafyayla girdiği ilişkide ger-
çekten mafyalaşmasından korkan  Ayşegül, Poyraz’a “Beni mi daha 
çok seviyorsun; yoksa babamı mı?” diye sorarak Poyraz’ı taraf ol-
maya iter. Biz de Poyraz’ın Ayşegül’ü seçmesini isteyerek onların aş-
kından taraf oluruz. Oyunla iç içe geçmiş olan melodramatik biçim 
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de böylece devam etmiş olur; seyirci (ya da okuyucu)  eğlenceyi ve 
hazzı, oyunlarda kimin galip geleceği üzerinden yaşar. İleriye doğ-
ru giden çatışmadan ziyade sürekli tuzaklar ve tuzakların karşısında 
yeni oyunlar izleriz. 

Oyun romanda da dizide de kahramanlar tarafından bir yandan 
ciddiyetin, diğer yandan hakikatin  karşıtı olarak ele alınır.  Hikmet 
Benol, Tehlikeli Oyunlar’ın sonuna doğru, bir türlü iletişim kurama-
dığı sevgilisinin hayatından tamamen çıkması üzerine oyunla iliş-
kisini şöyle tarif eder: “Aslında kötü bir oyun oynamıştım, kötü bir 
niyetim yoktu.  Sizinle de oyunları düzeltmiyor muyduk birlikte?” 
(s. 460) Hikmet, ciddi olmaya tahammül edemediği için, hakikat 
dayanılmaz olduğu için, temsilin içinde kalmanın son bir yolu ola-
rak oyuna başvurur.  Poyraz da dizide etrafında dönen tuzakları cid-
diye almayarak, ya da almıyormuş gibi yaparak savmaktadır.  Ama 
oyun aynı zamanda sevgilisine yaşamakta olduğu içinden çıkılmaz 
durumları anlatamayacağı için de başvurduğu bir taktiktir.  Anla-
tılamayan o kadar şey vardır ki, Gürbilek’in (1997) de altını çizdiği 
gibi, anlatmaya kalkışılınca o hamaset, o kamusal dilden kopamayıp 
sadece gülünç olurlar.  Poyraz da hamasi kahramanların pozisyo-
nunu gülünç bulduğu için ve hiçbir zaman o pozisyonu üstlenmek 
istemediği için ciddiyetten uzaklaşıp oyun diline sarılır. Bu nokta-
da oyun sadece ciddiyetin tersi olmaktan da çıkar. Oyun, Poyraz’ın 
da Hikmet’in de hamasi kahramanlar dünyasına itirazıdır. Bitmek 
bilmez oyunlar, adalet arayışının önüne geçerken, Poyraz’ın ve 
Hikmet’in oyunları aynı zamanda adalet aramanın başka bir biçimi 
olarak da karşımıza çıkar.

Tehlikeli Oyunlar’da oyun sözcüğünün anlamı sürekli olarak de-
ğişir.  Bazen temsil anlamını taşır, bazen yalan ve hile, ya da  eğlence. 
Sözcüklerin anlamı bu kadar kaygan olduğu için de oyunlar “teh-
likeli oyunlar”dır.  Hikmet önceleri oyunla temsil kelimelerini aynı 
anlamda kullanır. Oğuz Atay roman boyunca Hikmet’e oyun yazdı-
rırken, adaleti sağlasa bile temsile sadakatle bağlı bir hakikate erişe-
meyeceğini görür. Temsil olarak oyun yazamadığı anda, yani temsil-
le hakikatin özdeşleşmeyeceğini anlayınca bunlara hakikatin karşıtı 
oyun diyerek önemini azaltmaya ve düzeltmeye açık hale getirmeye 
çalışır. Zira oyunun arkasında, adaletin, olayların akışını kontrol et-
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mekle ancak mümkün olabileceği inancı vardır. Oğuz Atay bu farkı 
sezdirir ama aynı zamanda temsil ile oyun arasındaki muğlak ilişkiyi 
vurgulayarak kendini ve okuyucuyu uyarır.  Bu minvalde kurduğu 
oyunları son derece ciddi ve yaralayıcıdır. Hikmet’e söylettiği gibi: 
“ Ben oyun yazıyorum, bir gün sonraya çıkabilmek için ve güneşin 
bir gün daha doğmak üzere olduğunu görebilmek için her gün yeni 
oyunlar icat etmek zorundayım.” (s. 319) 

Bu yara anlatamamak ve anlaşılamamakla başlar: “Fakat, Allah 
kahretsin, insan anlatmak istiyor albayım; böyle budalaca bir özleme 
kapılıyor.  Bir yandan da hiç konuşmak istemiyor.  Tıpkı oyunlardaki 
gibi çelişik duyguların altında eziliyor.” (s. 259)  Her ne kadar Hikmet 
oyunun kimseye zararı olmadığını söylese de (s.352) roman, sistema-
tik olarak oyunun zararlı işleyişlerini gözler önüne serer.   Bilge’den 
ayrılıp gecekonduya gidişini albaya anlatırken bir benzetme gibi baş-
layan oyun sözcüğünün anlamı, biraz sonra, hatta aynı sayfada çok 
daha güçlü bir arzuya dönüşür.  “Ben ölmek istiyorum sayın albayım, 
ölmek. Bir yandan da göz ucuyla ölümümün nasıl karşılanacağını 
seyretmek istiyorum. Tehlikeli oyunlar oynamak istiyor insan, bir 
yandan da kılına zarar gelsin istemiyor.”  Albay’la oyun yazmaya otur-
muşken lafın dağılmasına sinirlenip Hikmet’i tekrar oyunu yazmaya 
çağıran albaya, Hikmet’in “Oynayalım albayım. Tekrara düşmekten 
korkmadan oynayalım” (s. 262) diyerek yazılamayan oyunların ko-
laylıkla oyun oynamaya dönüşebileceğini gösterir. 

Hikmet’in etrafındakiler neyin oyun neyin ciddi olduğunu sü-
rekli karıştırırlar.  Mesela Albay, yatıya gitmenin ne kadar ciddi bir 
mesele olduğunu anlamaz (s. 290); Bilge Hikmet’in ne zaman ciddi 
olduğunu, ne zaman şaka yaptığını hiç bilemez ve  gecekonduya ge-
lip albay ve dul kadınla tanışınca bu karışıklık konuşmayı bile im-
kansız hale getirir.  Hikmet Bilge’nin sorduğu basit sorulara (Masa-
nın üstündeki kağıtlar nedir?) konuşmayı imkansızlaştıran yanıtlar 
(“Albayımla benim, gecekonduya ait tapu senetlerimiz.  Mütercim 
Arif ’ten miras kaldı.”) verince şaşıran Bilge için albaya “Ruhumu 
okuyor albayım” der. (s. 302)  

Ama oyun her şeyden önce bir kurtarıcı gibidir Hikmet için.  
Başa çıkamadığı durumlarda istediğini söyleme özgürlüğünü ona 
bahşeden, onu deli damgası yemekten kurtaran  bir kurtarıcı:
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“...Ciddi değil albayım,” diye durumu açıkladı Hikmet.  Biz Bilge ile 
böyle oyunlar oynarız karşılıklı.” “Karşındakini konuşturduğun yok 
ki,” dedi albay. “Bu da bir oyundur albayım.  Sessiz oyunlara karşı 
oynanır.  “Allahtan bu ‘oyun’ sözünü icat ettiniz albayım; yoksa beni 
Schlick ile birlikte kapatırlardı.” (s.302)

Ama oyun aynı zamanda Hikmet’in sonunu da getirir.  Bir çok 
Hikmet üreterek tarihi hızlandırmaya ve zamanın dümdüz akışına 
karşı farklı zamanlara, farklı var oluşlara farklı Hikmetler yerleşti-
ren oyunlarında Hikmet, oyunun gerçekten daha gerçek olduğunu 
söyler sürekli. Fakat oyuna alıştığını söyleyen albaya, “Onun için 
gerçek değilsiniz işte.  Aman yarabbi!” diye bağırır. (s. 358)  Oyunlar 
oynamak isteyen Hikmet’in kendisi oyuna gelmiştir: “Ah ne olur-
du albayım, Sevgi de, Bilge de, evlilik de sizin gibi gerçek dışı birer 
oyun olsalardı! Oysa bunların hepsi, bana oynanmış birer oyun.” (s. 
354) Gerçek hayat tuzaklarla doludur ve gerçek dışıyla arası iyi olan 
Hikmet’in tuzaklarla başı hiç hoş değildir. Güneşin bir gün daha 
doğmak üzere olduğunu görebilmek için yazılan oyunlar yazılan de-
ğil, yaşanan hayatın düşmanı haline gelmiştir.  

Hikmet’e göre Hikmet’in sonunu Bilge getirir: “Bilge’yi,  senin 
gibi hissetmemi istiyorsun.  Nasıl olur? Yani albayı da kendimi onun 
yerine koyarak mı düşüneceğim?  İşte bu nedenle kurmak istediğim 
dünya senin yüzünden yıkılıyor; bütün oyunlar anlamını yitiriyor.” 
(s.327) Oyunların yıkılmasını Bilge anlamı kaydırarak başarmıştır: 
“Sevgili Bilge, işte bu yüzden hayal ve gerçek, benim onlara verdiğim 
anlamları kaybetmek üzere.”  (s.327)   Batı-Bilge Hikmet’in oyunla-
rına direndiği için, onun oyunu oynamayıp gerçeklerle iş gördüğü 
için ve bu hali arzulamaktan da vazgeçemediği için Hikmetin sonu 
gelir. Oyunun belki sonu yok ama romanın sonu vardır.  Ve trajiktir.

Poyraz oyunların ustasıdır.  Ona tuzak kurup hem polislikten 
attırmış olan hem de muhbir olarak çalışıyorsun diyerek onu aylarca 
kandıran ve her türlü pis işe bulaşmış olan Mümtaz amirini birinci 
sezonun sonunda mükemmel bir tuzakla alt etmeyi başarır.  Poyraz, 
uyuşturucu satmayı etik bulmayan Bahri Umman’a rağmen bu işe 
kalkışan Zafer adlı kötü mafya reisi ile çekilmiş fotoğraflarını Bah-
ri Umman’ın evinin kasasına saklar.  Gerçek babası olan başka bir 
mafya babasının dosyası kasada diyerek ortaya bir yem atan Poyraz, 
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Mümtaz’ın resimlerinin savcı ve polis müdürünün önünde ortaya 
çıkmasını sağlar.  Birinci sezonun sonunda Mümtaz polislikten atıl-
mış, Poyraz ise tekrar haklarına kavuşmuştur.  Ancak küçük bir so-
run vardır: iyi mafya babası Bahri Umman tüm etrafındakilerle hap-
se atılmış, Ayşegül de Poyraz’ı terk ederek Yunanistan’a yerleşmiştir.  
Oyun, oyunu tetiklemiş, ama sonunda aşk ve melodram kaybetmiş 
gibi gözükür. Ama ikinci sezonda Poyraz, yeniden Ayşegül’ü kazan-
mayı başaracaktır. Oyunlar Poyraz’ı genellikle iki seçenek arasında 
bırakır: ya sevdiği kadın, ya mesleği, ya oğlu, ya da baba gibi kıymet 
verdiği Bahri Umman. Her zaman birinden birini seçmek zorunda-
dır ve aslında tuzak, sonunda hiçbirini koruyamayacağıdır. Ancak 
Poyraz oyun üzerine yeni oyunlar kurarak birini kaybetmeden diğe-
rini kurtarmayı başarır. 

Dizinin oyunları daha maceracı ve sürükleyicidir. Zira dizi 
seyirliktir. Her an seyirciyi kendine bağlamak mecburiyetindedir; 
bunu da belli bir hız, görsellik ve eylemlilikle yapar. Yavaşlayarak hiç 
bir şey yapamaz.  Orhan Pamuk’un (2007) roman için anlattığı gibi 
“her şeyi gülünçleştirmeye meraklı bir bilinçle” (s. 276) karşılaşmak 
dizide kolay değildir. Ne de olsa Poyraz Karayel bir melodramdır ve 
okurun biçimle uğraşacak ve üzerine düşünecek vakti yoktur. Yine 
de dizinin melodramdan aldığı mesafe, böyle bir bilincin aktarılma-
sını sağlar. Bu bilinç dizide Poyraz’ın ve diğer karakterlerin eylemle-
rinde ortaya çıkar. Poyraz Karayel, bir aşk hikayesinin ortasına gül-
dürüyü, mafyanın ortasına naifliği, çocukluğun ortasına ciddiyeti 
yerleştiren, seyircinin beklentileriyle oynayarak keyif veren bir dizi-
dir. Bahsettiğimiz bilinç hali de bu durumlarda ortaya çıkar. İki fark-
lı biçimin sınırları, o sınırlardan yayılan duygularla çizilir. Mesela eli 
kanlı katil mafya elemanı Sefer, mafya avukatı Sema’ya olan aşkını, 
hasta olduğunda ona bir file portakal götürerek göstermeye çalışır. 
Poyraz, büyük bir sırrı çözmek üzere evden çıkarken kapıda İsa’yla 
karşılaşıp önce ona ironilerle ve göndermelerle dolu ödevini yaptırır. 
Yahut içine düştüğü tuzaktan Ayşegül’ü koruyabilmek için tek çare 
ondan uzak durmasıyken ve meyhanede acı içinde dertlenirken, bir-
den ayağa fırlayıp Hikmetvari bir tirat seslendirmeye başlar:
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Poyraz: Sevgili meyhane kardeşlerim! Ayrılık acısına teselli aradığı-
mız bu güzide akşamda sözlerime kulak verin. (Meyhaneciyi işaret 
ederek) İşte, milyon tane ayrılık acısı çeken aşığın müsebbibi olan 
meyhaneciyi sizlere teşhir ediyorum!
Meyhanedekiler: Yazıklar olsun! Ne istedin gençlerden?
Poyraz: Bu vicdansız cani, her gece yatmadan önce ellerini açıp 
“Allah’ım, güzel Allah’ım yarın da bir sürü âşık, kaderin oyununa ge-
lip acı çekerek, severek ayrılsınlar inşallah!” diye dua ettiğinden mil-
yonlarca âşığın ayrılığına sebep olmuştur! Teselliyi içki kadehlerinde 
arayarak kendini helak eden gençleri gördükçe avuçlarını ovuşturan 
bu insafsızı huzurlarınızda tövbe etmeye davet ediyorum! Tövbe et!
Meyhanedekiler: Tövbe et!
Meyhaneci: Zülfikar ben döverim bunu.
Zülfikar: Kaptan, kurban olayım; bak aşk acısı çekiyor. Kafa gelgitli. 
Ne olur idare et.
Poyraz: Time dergisinin yaptığı araştırmaya göre ülkemizdeki ayrılık 
ekonomisinin en büyük rant yiyicileri işte bunlardır, sevgili meyhane 
kardeşlerim! Ayrıca bu ayrılıklardan kağıt mendil satıcıları, gsm ope-
ratörleri, gözyaşına dayanıklı rimel üreten kozmetik firmaları, alkol 
satan büfeler, post ayrılık sendromuna girip saçını kestiren kadınlar 
sebebiyle kuaförler işte bu utanç listesinin zirvesinde yer almaktadır! 
İşte gözü yaşlı âşıkların en halisane duygularını sömüren bu sermaye-
darların iki cihanda yakaları bir araya gelmesin!
Meyhanedekiler: Gelmesin!
Poyraz: Âşıkların gözyaşlarında boğulsunlar!
Meyhanedekiler: Boğulsunlar!
(Ayşegül içeri girer.)
Taşkafa: Eyvah! Ayşegül Hanım geldiğine göre birtakım havai fişekler 
patlar artık.
Poyraz: Utanmaz, arlanmazlar! Allah, cümlesinin bin belasını versin!
Ayşegül: (Poyraz’a) En başta senin mümkünse!

Bu beklentilerle oynamanın bir yolu da, melodramatik bir ça-
tışmanın taraflarının (baba-oğul, baba-kız, mafya-polis, yetişkin-ço-
cuk, kadın-erkek v.b.) tabi olduğu değer rejimlerini sarsmak ve sor-
gulamaktır.  Örneğin, mafya babasının adı Bahri Umman’dır. Suçlu 
mu yoksa adaletin, gönül adamlığının, babalığın vücut bulmuş hali 
mi belli değil. Bahri Umman, Nizam oğlu Seyit Seyfullah’ın şöyle bir 
ilahisinde geçer:

Bu aşk bir bahri ummandır,
Buna hadd-ü kenar olmaz.
Delilim sırr-ı Kur’an’dır,
Bunu bilende ar olmaz.
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İlahi der ki, “Biz gönül adamıyız, aşığız. Biz âşıklar ölmeyiz, ka-
ranlıklarda kalmayız”. Bir mafya babası olan Bahri Umman’ın ismi 
böyle bir ilahide geçmesi dizinin normları ne kadar ters yüz ettiğinin 
bir göstergesi. 

Bu beklentilerle oynamanın en önemli örneklerinden biri de 
Ayşegül ve Poyraz’la gelişen aşkları.  Dizide Poyraz’ın sevgilisi Ayşe-
gül aynı zamanda mafya babasının da kızıdır. Hep normal bir hayatı 
olsun ister ve bu yüzden annesiyle kardeşinin ölümünden sorumlu 
tuttuğu babasıyla tüm ilişkisini koparır, soyadını da değiştirir. Eği-
tim alır ve doktor olur. Kendine orta sınıf bir mahallede, orta sınıf 
bir hayat kurar. İyi bir doktor, iyi kalpli yardımsever bir insan, bunun 
yanında güzel giyinen ve hayattan keyif alan bir kadın olarak hayatı-
nı sürdürürken Poyraz’la karşılaşır. Aslında bu da bir kader gibidir; 
zira kaçmaya çalıştığı hayat, aşık olduğu adamla tekrar hayatına gi-
rer. Poyraz’ın hayatına getirdiği bütün aksiyona, felaketlere, dalga-
lanmalara karşı isteksiz ve tepkili olsa da dayanıklıdır. Zira bütün 
hayatı bunlarla geçmiştir.

Ayşegül, Poyraz’la aşkını da normal bir ilişki gibi yaşamak ister 
ama oyunlar buna müsaade etmez. Karşılarına Adil Topal gibi kötü-
lüğün vücud bulmuş hali olan bir adam çıkınca, o da oyunun kar-
şısına getirdiği tercihi babasından yana kullanır. Babasının soyadını 
geri alır. Adil Topal’ın ona yaşattığı eziyet karşısında babasını daha 
adil biri olarak görmeye başlar ve buna göre bir pozisyon alır. 

Dizide Poyraz oyun düzeninin öznesi ise, Ayşegül’e hep adalet 
ekseninin temsilcisi rolü biçilmiştir. Poyraz’ın oyunlara kendini faz-
la kaptırmasından korkan Ayşegül sürekli bununla mücadele eder. 
Meyhane sahnesinde bir yandan aşk acısı çekip bir yandan oyunbaz-
lığıyla herkese kendini dinleten Poyraz, Ayşegül’ün gelişiyle bu rolü 
sürdüremez hale gelir. Sahnenin devamı şu şekilde gelir: 

Ayşegül: Tamam, var gitmek istediğin bir yol ama o yol; yol değil! Ya 
ben meraklı mıyım “Yapma Poyraz, etme Poyraz, gitme Poyraz” de-
meye? Meraklı mıyım senin için endişelenmeye? 
Poyraz: Ben meraklı mıyım seni üzmeye Ayşegül?
Ayşegül: Bir şey soracağım, tek bir şey. Senin için benden daha değerli 
olan şey ne? Söyle şu kapıdan çıkıp gideceğim; n’olur söyle.
Poyraz: Ayşegül, sen istemedin mi ayrılmayı? “Ben bu oyunda yo-
kum.” demedin mi? 
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Ayşegül: “Yapma Ayşegül!” dersin sandım. 
Poyraz: Basit bir blöf müydü yani?
Ayşegül: Hayır, seni sevmenin bedeli bu! Yalanlar, blöfler, stratejiler… 
Kusura bakma; ben senin kadar usta değilim bu işte ya. Ben sade-
ce seni sevmek istedim. Yanımda ol istedim. Ayrılmayalım istedim! 
(Poyraz’ı kolundan tutarak) Yürü hadi gidiyoruz!
Poyraz: (Kolunu çekerek) Ben bir yere gitmiyorum Ayşegül.
Ayşegül: Poyraz, hadi gidiyoruz. Kızdırma beni. Bıktım artık ya hadi 
yürü. 
Poyraz: Bitti dedim Ayşegül. Niye anlamıyorsun? Bitti. 

Adaletin ve iyiliğin hâlâ bir üst norm olarak iş yaptığı yerde saf 
kötülüğü bertaraf etmek için girişilen bu oyunlar, iyiliğin de iyiliği-
ni tehlikeye atabilir. Ayşegül de bunu sürekli hatırlatır. Poyraz’a “Bu 
oyunun sonunda sen iyi kalamayabilirsin. Sen de gider, mafya babası 
olursun.” der. Yani, Ayşegül adaletin devamından yanadır. Adaleti 
tesis etmek için de neyin iyi neyin kötü, neyin hakikat, neyin yalan 
olduğunu gösterecek bir yasa gerekir.  Aşk böyle bir yasadır çünkü, 
insanı Hikmet’in tabiriyle gürültünün içinde kaybolmaktan kurta-
rır, ona kim olduğunu hatırlatır, bir hayat ekseni tarif eder. Dizide 
gündeme gelen diğer aidiyetler ve ilişki biçimlerinden de çok çek-
mişlerdir; tam da bu yüzden insanı çaresiz bırakan oyunların içine 
düşmüşlerdir. Poyraz Karayel’de aşk, bu ilişki biçimlerinin dışına ko-
numlanır. İnsanı imkansız arzulara boğan, sürekli kendi olmamışlı-
ğını yüzüne vuran ve bu yüzden de ciddiye alınmaması gereken bir 
duygu değildir.  Poyraz Karayel’de aşk ciddidir. Dolayısıyla bu hika-
yede Ayşegül karakterinin rolü, Poyraz’ı melodramdan oyuna akan 
hikayede yeniden melodramın düzenine çağırmaktır.

Aşkın yasası olması insanları aşkın oyunlarına açık olmaktan 
kurtarmaz.  Bir noktada aşk kontrolü kaybetmek demekse eğer, 
oyun bu kontrolü yeniden kazanmak anlamına da gelir .  Çünkü 
oyun, Winnicot’un da bize öğrettiği gibi, galibine gerçeği kurma, 
oluşturma imkanı sunar. Gerçeklik, oyunu kazananın kurguladı-
ğıdır. Mesele, bu imkanın sınırlarının olup olmadığı.  Bu sınırları, 
roman ve diziyi yeniden beraber düşünerek görebiliriz.  Poyraz’ın 
gerçeklikten uzaklaşabildiği, aklın sınırına dayandığı akıl hastanesi 
veya meyhane gibi ortamlarda attığı tiratlar, romanda Hikmet’in ak-
tardığı oyunların içine gizlenmiş. Poyraz’ınkiler ancak melodramın 
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düzeninden kaçabildiği akıl hastanesi, meyhane gibi sınır alanlarda 
seslendirilebilir. Oğuz Atay, tüm roman boyunca bu oyunları günde-
me getirerek temsille sorunu olmasına rağmen temsil edilenle temsil 
arasındaki farkı korumak istemektedir. Çünkü modernite, değerler, 
hiyerarşi hep bu ayrım üzerinden kurulur. Bu ayrım ortadan kalk-
tığı andan itibaren muğlaklık alanında kalırız. Hatta bu, Hikmet’e 
göre daha da kötü olan, sıradan, cahil insanların estetiksizliği ve 
merhametsizliği içine düşmek  anlamına gelir. Dolayısıyla roman, 
hakikat ile hakikatin temsili arasındaki farkı koruma mecburiyetini 
dönüp dolaşıp çeşitli örneklerle bize gösterir. Okurun da değer yar-
gılarının karışmasından endişelidir. Yani hakikat, hakikat olarak kal-
malı, temsil de temsilliğini bilmelidir. ‘Hakikat diye bir şey yoktur; 
zaten her şey temsildir.’ gibi post yapısalcı bir tutum, hiçbir şekilde 
Hikmet’e göre değildir. Çünkü o hakikati temsille inşa etmek iste-
mektedir. İlginç olan şu ki, Hikmet bunu ancak temsilin sınırlarına 
dayanıp oyun ile gerçekliğin nasıl birbirini kurduğunu görebildiği 
yerde fark eder.  Yani her iki karakter de sınırda durmaktadır: Poy-
raz, bu sınırda olma hâliyle Ayşegül’e olan aşkı sayesinde, yani me-
lodramın düzenine tabi olarak baş edebiliyorken, Hikmet temsilin 
yasasını korumak isterken hiçbir şeyle baş edemez. Zira aşk hakikat, 
temsilse bir yalandır. 

Melodramla oyun arasındaki önemli bir fark da, kadınların po-
zisyonudur. Aşk romanda ve dizide kadınlar için oldukça çetrefilli 
işler. Aslında tam da erkeklerin komplike, oyunbaz, ironik, maceracı 
hayatlarına karşı dümdüz, doğru, oyunsuz ve yalansız halleri onları 
oyun biçimine uyumsuz kılar. Ayşegül dizide oyun kurucu değildir, 
buna direnir, ama zaten oyunlar da Ayşegül’e tuzaklar için bir pa-
zarlık nesnesi yahut bir işlev olmaktan öte bir rol vermez. Tehlikeli 
Oyunlar’ın kadınları ise Hikmet’in tabiriyle “ uzun süre oyunlarla 
oyalanamazlar, çünkü gerçekçidirler. ” (s. 149). Poyraz Karayel’de üst 
bir norm yokmuş gibi kurulan bu oyunlarda, toplumsal cinsiyetin 
normları eskiden olduğu gibi işlediği görülür. Tehlikeli Oyunlar’da 
ise Sevgi ve Bilge, iki farklı hakikatin vücut bulmuş hali oldukları 
için oyuna gelmezler. Sevgi, Hikmet’in hakikati, olduğu halidir, Bil-
ge ise arzuladığıdır. Her ikisi de temsilin yasasıyla değil bizzat ken-
di yasalarıyla romanda konumlarını korurlar. Hikmet’in trajedisi 



242

Feyza Akınerdem - Nükhet Sirman

monograf 2017/7

ikisi arasında gidip gelirken iki hakikate de sığamamasıdır. Poyraz 
ise Ayşegül’ün onu aşkın yasasına davetine cevap verebildiği sürece 
şanslıdır.  Romanda hakikat olarak kurgunun dışında kalan kadın-
ları dizi, melodramla oyunun ilişkisi arasındaki farka yerleştirerek 
kurgunun içine almayı başarmıştır.

Sonuç:
Diziyle romanın karşılıklı konuşmasından ortaya çıkan en bü-

yük problem, adalettir. Burada sözünü ettiğimiz adalet, Derrida’nın 
(1990) tarif ettiği yolu belli olmayan, nasıl ulaşılacağı bilinmeyen, 
kanunların içine hapsolunamayan bir deneyimdir (s.947).   Bu, ne 
oyuna, ne de melodrama sığan bir problemdir. Zira melodramda ne-
yin iyi neyin kötü olduğunu yerleşik toplumsal normlara ve izleyici/
okur alışkanlıklarına göre söylemek çok kolaydır. Modern olan iyi-
dir, geleneksel olan kötüdür. Aile iyidir, aileyi bozan kötüdür. Oyun-
da ise kimin iyi kimin kötü olduğuna kafa yormadan, Gürbilek’in 
(1997) de Huizinga’dan aktardığı gibi adaletle olan bağını tamamen 
kopararak,  hamleleri, stratejileri, tuzakları ve bunları yapan/bozan 
aklı takip ederiz. Hangi akıl, hangi akıldan üstün gelecektir? Bütün 
bunların ortasında, Poyraz Karayel de, Tehlikeli Oyunlar da adalet 
sorununun peşine düşer. Her iki anlatı da adaletin ne olduğunun ar-
tık bilinemediği bir ortamda adil olma yükünü bütün güçlü ve zayıf 
vasıflarıyla taşımaya çalışan karakterlerin anlatısıdır. Hikmet/Tehli-
keli Oyunlar bunu yüksek kültürün ve modern olma sorumluluğunu 
taşıyan üst-orta sınıf öznelere seslenerek yapar. Poyraz/Poyraz Ka-
rayel bunu güncel siyasetin ve kültür savaşlarının açtığı alanda, po-
püler ve ana akım bir biçimin içinde, bir televizyon dizisinde yapar. 

Roman da dizi de düz melodramdan rahatsızdır ve bu rahat-
sızlığı roman ironi ile, dizi ise oyun formatıyla melodram formatı 
arasındaki gidiş gelişlerle gösterir. Romanın trajik sonuyla birlikte, 
adalet arayışının yerini popüler anlatılar, ucuz melodramlar alır: 
“Fakat beyefendiciğim” der Hikmet yaşantısının oyun olduğunu 
fark edince: “biraz geç kaldık: Artık herkes resimli roman okuyor” 
(s. 449). Temsili yeniden canlandırmak için başvurulan oyun, arzu 
nesnesi Bilge’nin gitmesiyle bozulunca, oyun oynayan son oyununu 
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oynayıp intihar eder. Böylece melodram oyunu bitirir ve trajediye 
döner. Poyraz Karayel’de ise, oyunlar melodramı bitirmeye soyu-
nurken, aşk sayesinde oyun melodrama yenilir. Çünkü Ayşegül’ün 
kürtaja zorlanması, Adil Topal’ın oyununda yenildikleri için değil, 
aşklarının büyüklüğünü gösteren bir temsil olması ve aşkın üstün-
lüğünü ve meşruiyetini ilan eden melodramatik bir gösteren olması 
nedeniyle önemlidir.

Hem Poyraz Karayel hem de Tehlikeli Oyunlar, temsilde adalet 
olmadığını değil; adaletin nasıl temsil edileceğini sorunlaştırır. İşte 
melodram bu zor işe soyunur. Bir temsil biçimi olarak oyun zaten 
adalet arayışında değilken, melodramın var oluşu adaletin sağlan-
masında (ya da sağlanamamasında) yatar.  Bir temsil biçimi ola-
rak melodramda olamayan, oyunun tersine adalet değil, hakikattir.  
Mutlak kötü ve mutlak iyi ya hak ettikleri payeyi ve cezayı sonunda 
elde edecekler ve adalet tesis edilecek; ya da edemeyecekler ve anla-
tılan hikaye adil olmayarak, adaletin nerede yattığını gösterecektir. 
Gerçek hayatta karşılaşılamayacağımız bu tür sonların adaleti sağla-
dıkları ise şüphelidir (Sirman 2016).  Temsiliyetin kurallarıyla sağla-
nan adaletin ise hakikate tekabül etmesi mümkün değildir. Nitekim 
bizim ele aldığımız dizide de romanda da oyunla melodram, ters yüz 
edilir. Aslında adalet arayışı olmayan ve gittikçe yaşadığımız dün-
yanın hakikati haline gelmekte olan oyun her iki metinde de adalet 
aramanın başka bir yolu olur. Hakikati dışlayan ama adalet arayışı 
olan melodram da bu zor işten vazgeçer; yaşanıp bitmiş bir tarihin 
hakikati, yani tek temsil biçimi haline dönüşür.

Diziler Hikmet’in dayanamadığı bir vasatlığın kültür ürünleridir. 
Romanın elden ele dolaştığı dönemler Türkiye’de yerli dizi sektörü-
nün büyüdüğü ve 15-20 yıl içinde global bir kültür endüstrisi oyununa 
eklenmeye hazırlandığı dönemlerdir. Giderek hızlanan bir sektörün 
şaşırtıcı ve cazip hikayelere ve bu hıza dayanabilen biçimlere ihtiyacı 
vardır. Romanlar dizilere malzeme olmaya başladıkça Oğuz Atay’ın 
çok erken gündeme getirdiği sorular da dizilere taşınmıştır. Bizce bu 
soru mevcut toplumsal ve politik atmosferi, üst bir normun kurduğu 
iyilik ve kötülükle mi yoksa oyunlarla mı anlamalı sorusudur.  Bu so-
ruya bu makalenin içinden bir cevap bulmak zor; ancak bu soru, po-
püler kültürün ciddi sorularının, bir oyuncağın parçaları gibi renga-
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renk ortaya saçıldığı ve toplanmayı beklediği bir mecra olduğunu da 
göstermesi açısından önemlidir. Bu tür sorular farklı kültürel araçlar 
ve türlerde farklı şekillerde yer alır. Örneğin gazete gerçekte ne oldu-
ğunu öğrenmek için okunur; dolayısıyla, gazetenin gerçeklikle ilişkisi 
okur için önemlidir. Romanlar ise öznenin hakikatle ilişkisini kurmak 
için yazılır ve okunurlar. Diziler ise her şeyden önce eğlencedir; an-
cak eğlenirken de izleyici bu tür soruların parçalarını sıradan, tanıdık, 
melodramatik, aşırı duygusal, fazla rastlantısal, çoğu zaman ucuz bu-
lunan bu anlatıların içinden toplamayı da sever. 

Raymond Williams (1974), bir kültürel üretim aracı olan te-
levizyonun kendisinin bir biçim olduğunu söyler. Bu biçimin en 
önemli özelliği de özdüşünümselliğidir. Televizyon metinlerini 
oluşturan aktörler (yazarıyla, senaristiyle, oyuncusuyla, izleyicisiy-
le) hem toplumsal sorunlar üzerine, hem de bu sorunlarla diziler 
arasındaki ilişki üzerine düşünürler. Televizyon çeşitli yöntemlerle 
izleyiciyle oynadığı oyunları açık eder. İzleyici de gönüllü olarak bu 
oyuna katılır ve bu oyunla eğlenir. Hikmet’in beğenmediği kitlesel 
izleyici, televizyon dizilerinin kodlarını iyi okuyan, internet sitele-
rinde ve sosyal medyada üzerine konuşan ve böylece dizinin mecra-
sını genişleten bir aktördür. Tüm bunların oyun ve temsilin dünyası 
olduğunun oldukça farkındadır ve melodramla oyun arasındaki bu 
tehlikeli oyunda bizimle birlikte şu soruyu da sorar: Bu kadar kırıl-
gan ve kaygan bir zeminde bildik normların iş görmediği bir anlatı-
da iyiler nasıl kazanacak? Neye göre kazanacak? Bütün bu oyunların 
sonu nereye bağlanacak? 
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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” 
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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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Monograf, sekizinci sayısında ideoloji kavramına odaklanıyor. İde-
oloji kavramını disiplinler arası bir bağlamda tartışmayı, kavramın 
edebiyat ve sanat ile kesiştiği alanların sınırlarını incelemeyi hedef-
liyor. Birbirini farklı biçimlerde etkileyen, dönüştüren veya üreten 
edebiyat ve ideoloji arasındaki ilişkiyi estetik, tarih, felsefe ve sosyo-
loji gibi disiplinler ışığında irdelemek istiyor. 

Monograf, aşağıdakilere eklenebilecek diğer alt başlıklarla ideolo ji 
kavramına ayırdığı sekizinci sayısı için özgün fikirlere dayalı metinle-
ri en geç 15 Nisan 2017 tarihine kadar info@monografjournal.com 
adresine bekliyor.  

• İdeolojinin edebiyat ve sanattaki sınırları
• İdeolojinin estetik tartışmalarındaki yeri
• Edebiyat kuramları ve ideoloji
• Edebî türlerde ideoloji ve gerçekliğin kuruluşu
• İdeoloji ve ütopya tartışmaları
• Ulusal anlatılarda kurucu öğe olarak ideoloji
• Roman ve ideoloji 
• Edebiyat tarihi ve eleştirisinde yazarın ideolojisi 
• Ulusal bilinç ve ideoloji yaratma aracı olarak edebiyat
• “Üçüncü Dünya Edebiyatı”nda ideoloji tartışmaları
• Estetik kaygılar, dil ve kültürel kodların kurulumunda ideolojinin 
rolü
• Geleneksel romanlarda ideal tiplerin kuruluşunda devrin ideolo-
jisinin tesiri
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The eighth issue of Monograf will discuss the concept of ideology. We 
are seeking to discuss this concept in an inter-disciplinary context and to 
study the limits of how it intersects with literature and art. With reference 
to disciplines such as aesthetics, history, philosophy and sociology, this 
issue aims to study the relationship between literature and ideology that 
influences, transforms and produces each other.

Monograf invites original articles to be sent to info@monografjournal.com 
by April 15, 2017 for its eighth issue that will concentrate on ideology. Sub-
topics in which contributions are sought include, but are not limited to, the 
following:

• The limits of ideology in literature and art
• Ideology in topics in aesthetics
• Literary theory and ideology
• Ideology in genres and establishing reality
• Ideology and utopias
• Ideology as a foundational component in national narratives
• The novel and ideology 
• The writer’s ideology in the history and criticism of literature
• Literature as means to establishing national consciousness and 
ideology
• Topics in the ideology of “Third-World Literature”
• Ideology in the establishment of aesthetic concerns, and linguistic or 
cultural codes
• The influence of ideology in ideal character types in traditional 
novels
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Dipnot: Latife Tekin
2017 Sayı: 8

Monograf, sekizinci sayısında Latife Tekin edebiyatına dipnotlar dü-
şüyor. Latife Tekin’in edebiyatını; içsel gelişimi, temel eğilimleri ve Türkçe 
edebiyattaki konumu gibi ana sorular üzerinden karşılaştırmalı ve derin-
lemesine bir şekilde değerlendirmek istiyor.

Monograf, dosyanın temel sorularına işaret eden aşağıdaki konu baş-
lıkları etrafında, Latife Tekin edebiyatına yönelik başka yaklaşımları da 
ele alan özgün fikirlere dayalı makaleleri, en geç 15 Nisan 2017 tarihine 
kadar info@monografjournal.com adresine bekliyor.

• Başka metinler ve edebiyatlarla etkileşimi açısından Latife Tekin ede-
biyatı
• Büyülü gerçekçilik ve Latife Tekin edebiyatının yakınsamaları ve geri-
limleri
• Latife Tekin edebiyatının biçimsel ve izleksel süreklilikleri ve kesinti-
leri
• 80 sonrası Türkçe edebiyat tarihi içerisinde Latife Tekin’in konumu
• Latife Tekin’de doğa ve canlılar
• Nesnelerin Latife Tekin edebiyatında failliği
• Latife Tekin edebiyatının cinsiyet politikası
• Latife Tekin’de tür seçiminin dinamikleri
• Latife Tekin edebiyatını kendi içinde tarihselleştirme
• Latife Tekin’de edebiyat, yoksulluk ve maduniyet 
• Latife Tekin’in başka dillerde alımlanışı ve çeviri süreci
• Ekofeminizm ile ilişkisi içerisinde Latife Tekin
• Latife Tekin edebiyatının kolektif ve/ya tekil deneyimleri
• Latife Tekin’in anlatı söyleminin heterojen kökenleri
• Latife Tekin’de Edebiyat ve Politika
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Footnote: Latife Tekin
2017 Issue: 8

In its eighth issue of Monograf will give footnotes to Latife Tekin’s works. 
The Footnote to this issue would like to evaluate Latife Tekin’s works through 
a comparative and in-depth analysis based on main issues such as its internal 
development, basic tendencies and position in Turkish literature. 

Monograf invites original articles to be sent to info@monografjournal.com 
by April 15, 2017 for its eighth issue that will focus on the literature of Latife 
Tekin. Subtopics in which contributions are sought include, but are not limi-
ted to, the following:

• Latife Tekin’s works with reference to different texts and literatures
• Magical-realism and the convergences and tensions in Latife Tekin’s 
works
• The continuities and discontinuities of form and theme in Latife 
Tekin’s works 
• Latife Tekin’s place in the history of Turkish literature after the ‘80s 
• Nature and living beings in Latife Tekin’s works
• Agency of objects in Latife Tekin’s works
• Gender politics in Latife Tekin’s works
• The dynamics of Latife Tekin’s choice of genre
• Historicizing Latife Tekin’s works among themselves
• Literature, povert y and subalternity in Latife Tekin’s works
• The reception of Latife Tekin’s works in different languages and the 
translation process 
• Latife Tekin’s relation to ecofeminisim
• Collective and/or singular experience in Latife Tekin’s works
• The heterogeneous origins of Latife Tekin’s narrative discourse
• Literature and politics in Latife Tekin’s works
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Genel Kurallar

Değerlendirilmek üzere Monograf ’a gönderilen metinler Times New Roman 
yazı tipinde 1,5 satır aralığıyla, 12 punto olarak yazılmalıdır. Belirlenen sözcük 
sayısı, makale türündeki metinler için 3000-12.000, kitap eleştirisi gibi değer-
lendirme türündeki metinler için 1000-3000 arasıdır. Makalelerin dili Türkçe 
ya da İngilizce olmalıdır.

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

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

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

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

Öz: Makaledeki bilginin ana hatlarıyla tanıtılmasıdır. Türkçe ve İngilizce 
dillerinde, birer paragraf halinde yazılmalı ve makalenin başında bulunmalıdır. 
Öz, en fazla 250 kelime olmalı, 10 punto ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır. 

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

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

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

Kaynakça
• Metinde değinilen kaynaklar, yazar soyadlarına göre alfabetik sırayla dü-

zenlenerek yazılmalıdır.
• Kitap türündeki kaynakların künye bilgilerinde “yayınevi”, “kitabevi”, “ya-

yınları” gibi ibareler yer almamalı, sadece isim belirtilmelidir. 
Örnek: İstanbul: İletişim 
  London: Routledge
• Klasik eserlerin ilk yayım tarihleri biliniyorsa kaynağın sonunda parantez 

içinde “Özgün eser 1876 tarihlidir” şeklinde not düşülür.
Kaynakçada yer alan metinlerin künye bilgileri, aşağıda verilen örnekler esas 

alınarak yazılmalıdır.

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

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

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

E-Kitap:
Barry, P. (2002). Beginning theory: An introduction to literary and cultural theory. 
[Adobe Digital Editions version]. http://libgen.org/book/index.php?md5=4AA8
553A1EB6CCB988011B28BA4FE19C
Taylor, C. (2001). Radical enlightenment. Sources of the self: The making of the 
modern identity (Vol. IV, pp. 321-354). http://books.google.com/books

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Örnek: Gürsel Korat’a göre (2014)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Articles submitted to Monograf must use 12 pt. Times New Roman, with 
1,5 lines spacing. Required number of words is 3000-12.000 for argumentative 
papers and 1000-3000 for book reviews and similar articles. All articles must be 
written in either Turkish or English.

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

Formatting Guidelines
Title: The title of must reflect the essential concepts and arguments of the 

article. It must not consist of more than 10-12 words and must be written in 14 
pt. bold font. The first letter of each word must be capitalized.

Name of the Author: Author’s name must be placed underneath the title. 
Author’s institution and e-mail adress must be included as a footnote to the title.

Abstract: The abstract must be placed above the main body of text, in Tur-
kish and English, one paragraph each. It must be a maximum of 250 words long 
and use 10 pt. font with single spacing.

Key Words: 5 key words must be given underneath both the Turkish and the 
English versions of the abstract, in respective languages.

Main Body: The main body of text must use 12 pt. Times New Roman with 
1,5 spacing.

Tables, Graphics, Pictures and Schemes: Visuals used in the text must be 
numbered (e.g. Table 1, Table 2 or Graphic 1, Graphic 2) and placed in corres-
ponding parts of the text.

References
• References should be cited alphabetically, based on authors’ last names.
• In citing the publisher of a book, words like “press” or “books” must be 

omitted from the publisher’s name.
Example: İstanbul: İletişim
 London: Routledge
• If the original publication date of a classic work is known, then the phrase 

“First published in [year]” is included at the end of the citation entry in parent-
heses.

Below are some basic rules for writing your list of references.

Book with Single Author: 
Gürbilek, N. (1999). Ev Ödevi. İstanbul: Metis.
Huch, R. (2005). Alman Romantizmi. Gürsel Aytaç (Trans.). İstanbul: Doğu Batı.

Book with Multiple Authors:
Bilkan, A. F. ve Aydın, Ş. (2007). Sebk-i Hindi ve Türk Edebiyatında Hint Tarzı. 
İstanbul: 3F.
Karakaşlı, K., Kentel, F., Özdoğan, G. G., Üstel, F. (2009). Türkiye’de Ermeniler: 
Cemaat-Birey-Yurttaş. İstanbul: Bilgi Üniversitesi.
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Book with Editor:
Irzık, S. ve Parla, J. (Ed.) (2014). Kadınlar Dile Düşünce. İstanbul: İletişim.

Chapter from a Book with Editor:
Holbrook, V. R. (1999). Alegorinin Ölümü, Hüsn ü Aşk’ın Özgünlüğü. Mehmet Kal-
paklı (Ed.), Osmanlı Divan Şiiri Üzerine Metinler (p. 403-412). İstanbul: Yapı Kredi.

E-Book:
Barry, P. (2002). Beginning theory: An introduction to literary and cultural theory. 
[Adobe Digital Editions version]. http://libgen.org/book/index.php?md5=4AA855
3A1EB6CCB988011B28BA4FE19C
Taylor, C. (2001). Radical enlightenment. Sources of the self: The making of the mo-
dern identity (Vol. IV, pp. 321-354). http://books.google.com/books

Article from Periodical:
Köroğlu, E. (2011). Yahya Kemal Şiirinde Anlatısallık, Kapanışlar ve Tarih Anlayışı. 
Yeniyazı, 11, 60-70.

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

Encyclopedia:
Uçman, A. (1989). Akif Paşa. İslam ansiklopedisi (Vol. 2, pp. 261-263). İstanbul: 
Türkiye Diyanet Vakfı.

Dictionaries:
Contemplation. (1989). The Oxford English dictionary, Vol. III. (2nd Edition, Vol. 
3). Oxford: Clarenden Press.
-In-text: (Contemplation, 1989)

Unpublished Dissertation:
Atabağsoy, N. (2010). Edip Cansever Şiirinde Tek Seslilik: Tragedyalar ve Ben Ruhi 
Bey Nasılım. (Unpublished master’s thesis). Bilkent Üniversitesi / Ekonomi ve Sos-
yal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Newspaper article:
Belge, M. (2008, 4 January). Tarih niçin sevilir? Radikal, p.7.

Article from online newspaper:
Tuğal, C. (2014, 13 January). İki nehrin arası bir yere dökülebilir mi? www.t24.
com.tr

Source with Unknown Author:
Strong afterchocks continiue in California. (2003, 26 December). New York Times 
[National Edition]. p.23.

Interview:
Aydoğan, Melek. (2014). From elifba to alphabet: The history of learning to read. 
Interview with Benjamin C. Fortna. Monograf. January 2014. Link http://www.mo-
nografjournal.com/wp-content/uploads/2015/01/7-fortna.pdf 
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Film:
Erdem, R. (Yönetmen). (2010). Kosmos [Film]. TR: Atlantik.
-In-text: (Kosmos, 2010)

In-Text Citations
• Source with single author:
Author’s last name, the year of publication of their work and page number 

are cited respectively, in parentheses.
Example: (Eagleton, 2014, p. 203)
• Source with two authors:
Last names of both authors are cited. 
Example: (Gilbert ve Gubar, 2000, p.37)
• Source with multiple authors:
For sources with multiple authors, the last name of the author that comes 

first in alphabetical order is followed by the abbreviation “et al.”
Example: (Brooker et al., 2005, p.126) 
To differentiate between sources whose first authors are the same, names of 

the other authors must be cited.
• Anonymous source:
For sources with unknown authors, the first two or three words of title are 

cited in italics, along with the publication date.
Example: As we see in another source (College Cost Book, 1983)... 
As we see in College Cost Book (1983)...
• Multiple sources by the same author:
Multiple works of an author are cited in chronological order.
Example: (Dellaloğlu, 2012) (Dellaloğlu, 2013)
• Footnotes:
Please always use footnotes and never endnotes.
• Titles of the sources:
Titles of books, journals, newspapers, encyclopedia, films, and video are ci-

ted in italics.
Example: In Mahmut Mutman’s (2014) book The Politics of Writing Islam: 

Voicing Difference  (…)
Titles of articles are given in quotation marks. Example: Şerif Mardin (2002) 

argues in his article “Tanzimattan Sonra Aşırı Batılılaşma” (...)
• Long in-text citations:
Quotations consisting of more than 40 words are given in the form of block 

quotations. Block quotations must be 11 pt, single spaced and indented 1 tab 
from the left margin. Block quotations must not be put in quotation marks. 

Örnek:  According to Franco Moretti (2013)

This syntony between modernism and and the metropolis arises first and fo-
remost out of a common enthusiasm for the growing division of labour. In 
the theoretical field, it’s the analytical breakthrough of the Formalist school; in 
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the artistic field, techniques such as polyphony, rooted in the proliferation of 
professional jargons and sectorial codes. Specialism, for this happy generation, 
is freedom; freedom from the (narrow) measure of the (bad) taste of the (bour-
geois) nineteenth century. (p.34).

• Short in-text citations:
Quotations that are 40 words or fewer are included in the main body and 

enclosed in quotation marks.
Example: When talking about narratives centred around female middle-class 

protagonists Susan Fraiman (1993) observes that they “tend to insist that perso-
nal destiny evolves in dialectical relation to historical events, social structures, 
and other people.” (p. 10)

• Quotations from secondary sources
When using information from a source cited in another source, the secon-

dary source is cited.
Example: Interpersonal relationships during childhood can form the basis of 

various complexes and may take part in the formation of all levels of the psyche 
such as emotion, attitude and behaviour (Laplanche and Pontalis as cited in 
Koçak, 1996).

• Paraphrasing sources
If a source is paraphrased without using a direct quotation, author’s last 

name and  date of publication must be given in parentheses. 
Example: However, collective memory is not a summation of individual me-

mories but different forms of memories that breed and determine one another 
(Halbwachs, 1994).

If the name of the author is integrated into the sentence, date of publication 
is given in parentheses after the name, and the page number is given at the end.

Example: According to Rudolf Arnheim (1974) photography helps humans 
view themselves, maintain and expand their experiences, and exchange impor-
tant messages (p. 160).

Örnek: According to Douwe Draaisma (2007) against the impermanence 
that is implicitly existent in the mortality of memory, we secure ourselves by de-
veloping artifical memories in opposition to the existing inpermanence (p.19).

• Authors with the same last name:
When citing two or more authors with the same last name, their first names 

must be given as well.
Example: Tanıl Bora (2011), Aksu Bora (2014).
• In-text citation of two or more sources
Authors’ last names and dates of publication are enclosed in the same pa-

rentheses. 
Example: (Armağan 2011; Esen 2006).


