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Nişantaşı İle Fatih’in İmkânsız  
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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.
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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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