
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.
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