
IS
SN

 2
14

8-
34

42

monograf
edebiyat eleştirisi dergisi

i d e o l o j i
dipnot :  lat i fe  tekin

2 0 1 7  S a y ı :  8





monograf
edebiyat eleştirisi dergisi
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Language, Aesthetics, and Ideology: 
Conceptual Frameworks for Turkish Literary Criticism
Nalan Erbil

"Türk Kahramanı"nı Yeniden Yazmak: 
Ziya Gökalp’in Politik Övgü Şiirleri
Özcan Kaya

Ahmet Hamdi Tanpınar Metinlerinin İdeolojik Arka Planı: 
Mâhur Beste’nin Parabasis İşlevi
Cemile Odunkıran
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Sunuş 

Eleştiriyi masum olmayan bir disiplin olarak görmek güçtür. 
Kökenleri kendiliğinden, varoluşu doğal gelir bize: edebiyat vardır, 

dolayısıyla -onu anlamak ve takdir etmek istediğimize göre- 
eleştiri de olacaktır.

T. Eagleton

Monograf, bu sayısında “İdeoloji” konusunu ele alıyor. Odak’ta 
ilk olarak Mustafa Demirtaş, “Yok Oluş Arzusu Olarak Yazar” baş-
lıklı makalesinde, yazarın kendi benliğini, kendi yüzünü kaybederek 
yazmasının “yok olmak” anlamına geldiğini söyleyip “yazar”ın adın-
dan, sahip olduğu işlevlerden ve edindiği rollerden yok oluşuna doğ-
ru nasıl bir değişim geçirdiğini gösteriyor. “Language, Aesthetics, 
and Ideology: Conceptual Frameworks for Turkish Literary Criti-
cism” başlıklı çalışmasında Nalan Erbil, Türkçe edebiyat eleştirisinin 
estetik ve ideolojik bağlamda nasıl işlediğini araştırarak verili “Türk-
çe Edebiyat” kategorisinin ulusallığını sorunsallaştırıyor; dil, estetik 
ve ideoloji kavramlarını sosyoloji ve tarih çalışmalarının yardımıyla 
inceleyip Türkçe Edebiyat eleştirisinin belirgin özelliklerini ortaya 
çıkarıyor. Özcan Kaya, ““Türk Kahramanı”nı Yeniden Yazmak: Ziya 
Gökalp’in Politik Övgü Şiirleri” başlıklı makalesinde Ziya Gökalp’in 
Enver Paşa, Talat Paşa ve Mustafa Kemal için yazdığı politik övgü 
şiirlerinde tasavvur edilen “Türk Kahramanı” idealinin tarihsel ve 
bağlamsal olarak değişimine odaklanıyor; Ziya Gökalp’in, ideolo-
jik söylemlerini tarihsel bağlama, güncel epik kahraman modeline 
koşut olarak dönüştürdüğünü ve “Türk Kahramanı” tahayyülünü 
şiirler ve söylemler arası düzeylerde kopuşlar ve geçişlerle yeniden 
yazdığını ileri sürüyor. “Ahmet Hamdi Tanpınar Metinlerinin İdeo-



lojik Arka Planı: Mâhur Beste’nin Parabasis İşlevi” başlıklı çalışma-
sında Cemile Odunkıran, edebiyatın toplumsalla bağlantısına vurgu 
yapan parabasis kavramı bağlamında Mâhur Beste romanını ele alı-
yor; romandaki birtakım örtük gönderme, alegori ve vurguları esas 
alarak değerlendirmede bulunuyor. M. Sevgi Şen, ““Virüs Virüsle-
şebilirdi”: Buzul Çağının Virüsü’nde Sona Açılmak” başlıklı makale-
sinde Vüs’at O. Bener’in Buzul Çağının Virüsü romanında fragman, 
beden ve entropi üzerinden nasıl bir bilme biçiminin ve dünyayı 
tanıma hâlinin açılmış olduğunu tartışarak, romanın yapısının inşa 
edilirken neyi bilebilmenin ihtimalini kendi estetik dilinin sınırları/
imkânları üzerinden sorgulattığını gösteriyor. ““What is Concatena-
tion?”: An Existentialist Reading of Eva Trout, or Changing Scenes” 
başlıklı çalışmasında Emre Koyuncu, Elizabeth Bowen’ın son roma-
nı Eva Trout, or Changing Scenes’i Sartre’ın varoluşçuluğu açısından 
yorumlayıp romanın ana karakterlerinden Eva’nın mutlak özgürlük 
yanılsamasından uzaklaşarak olgusallık ile aşkınlık arasında nasıl 
yeni bir denge kurduğunu tartışıyor. Odak’ta iki de çeviri yer alı-
yor. Donna Haraway’in “Bir Marksist Sözlük İçin Toplumsal Cinsi-
yet Denemesi: Bir Kelimenin Cinsel Politikası” başlıklı çalışmasını 
Murat Göç, Toril Moi’nin “Ibsen, Tiyatro ve Modernizm İdeolojisi” 
başlıklı çalışmasını Eylem Ejder Türkçeye çevirdi. Her iki çeviriyi de 
Türkçe literatüre katkı olarak sunuyoruz.

Türkçe edebiyatın çağdaş yazarlarına yer verdiğimiz Dipnot 
bölümünde, bu sayı Latife Tekin edebiyatı ele alınıyor. İlk olarak 
Ahmet Duran Arslan “Merkezî Figürün “Melez Dil” ile Sunumu: 
Berci Kristin Çöp Masalları’nda Mekân” başlıklı makalesinde, Berci 
Kristin Çöp Masalları’nı “Çiçektepe gecekondu mahallesi” özelinde 
kurgulanan başkarakterin doğumu, geçirdiği değişim/dönüşümler 
ve bunların sonucunda yaşadığı kimlik karmaşası ile bütün bu sü-
reçlerin ifadesinde kullanılan melez dil özelliklerini analiz ederek 
anlatıbilimsel bir inceleme sunuyor. “Gecekondudan Modern Ha-
yata Uzanan Yolda Kadın Tezahürü” başlıklı makalesinde Merve 
Sürükli, Berci Kristin Çöp Masalları romanı üzerinden “modern-
leşme” ile beraber değişen ve dönüşen gecekondu hayatında kadın 
figürlerini, masumiyet-fahişelik, kıyafet, kamusal alan ve mahremi-
yet kavramları üzerinden ele alıyor.  Zeliha Dişci, “Berci Kristin Çöp 



Masalları’nda Mekânın Varlık Tarzı Üzerine Bir İnceleme” başlıklı 
çalışmasında Berci Kristin Çöp Masalları bağlamında mekânın na-
sıl bir varlık tarzına sahip olduğu ve kendisini nasıl açığa vurduğu 
sorularından yola çıkarak, anlatının kahramanı olarak Çiçektepe 
Mahallesi’nin, yani bir mekânın öne çıkmasının, mahalleye odakla-
narak mekânsal varlığın niteliğini açığa çıkarmaya imkân verdiğini 
gösteriyor. İpek Şahbenderoğlu’nun Latife Tekin’le gerçekleştirdiği, 
Tekin’in yazarlığı, kullandığı izlekler, kurduğu dil ve ses ile ilişkisi, 
yazma süreçleri gibi konuları kapsayan söyleşi ise “İmgeler Yoluyla 
Konuşmamız Mümkün Olabilse Keşke.” başlığını taşıyor.

Pasaj bölümünde, Savaş Kılıç “Soluğunda Nükte Dans Eden”: Ye-
ni-Saussurecü Bir Üslup İncelemesi” başlıklı yazısıyla çevirmen Seda 
Ersavcı’nın çeşitli kitap dergilerinde ve sitelerinde yayınladığı yazı-
ların üslubu üstüne bir değerlendirme sunuyor. “Bir Tefrika Roman 
Tarihi Projesi Sergüzeşti” başlıklı yazısında Ali Serdar, yürütücülü-
ğünü yaptığı “Türk Edebiyatında Tefrika Roman Tarihi (1831-1928)” 
projesinin kapsamı, planlaması, hazırlığı, uygulaması ve sonuçlarıyla 
ilgili deneyimlerini aktarıyor.

Bu sayı, makalelerin değerlendirilme sürecinde Olcay Akyıldız, 
Esra Almas, Ruken Alp, Zekiye Antakyalıoğlu, Hakan Atay, Hivren 
Demir Atay, Yunus Balcı, Esra Dicle Başbuğ, Hülya Bulut, Fırat Ca-
ner, Günil Özlem Ayaydın Cebe, Hakan Çörekçioğlu, Besim F. Del-
laloğlu, Papatya Alkan Genca, Gökçen Başaran İnce, Nevzat Kaya, 
Mine Krause, Senem Kurtar, Emrah Pelvanoğlu, Cemal Sakallı, Hale 
Sert, Zeynep Seviner, Hafize Şahin, Seval Şahin, Şehnaz Şişmanoğlu 
Şimşek, Reyhan Tutumlu ve Veli Uğur katkı sundular, destek oldu-
lar; teşekkür ederiz.

Monograf’ın 9. sayısında Odak’ta “Göç” konusu ele alınacak; 
Dipnot’ta ise Ayhan Geçgin edebiyatı değerlendirilecek. Destek ve 
önerilerinizi bekliyoruz.

Melek Aydoğan
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Yok Oluş Arzusu Olarak Yazar

Mustafa Demirtaş*1

Öz
Bu çalışmada, yazar adının nasıl bir işleve sahip olduğu belirtilerek yazarın ta-
rihsel süreç içerisinde özellikle edebiyatta edindiği roller üzerinde durulacak-
tır. Yazarın on sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıldaki rolüyle yirminci yüzyı-
lın başlarında açığa çıkan yeni rolü tartışmaya açılacaktır. Yazarın geleneksel 
rolleri ve bu rollerden sıyrılma çabasını içeren, kendisini devamlı dönüştüren 
yeni bir yazar figürü ele alınacaktır. Bu figür yazarak yazardan başka bir şey 
olmayı, kendisini devamlı dönüştürerek yok olmayı arzular. Yazıda yok olmak, 
yazarın kendi benliğini, kendi yüzünü kaybederek yazması anlamına gelir. Bu 
çalışmada, yazarın adından, sahip olduğu işlevlerden ve edindiği rollerden yok 
oluşuna doğru nasıl bir değişim sergilediği gösterilmeye çalışılacaktır. Yazarın 
edebiyat uzamının özgünlüğü içinde edindiği bu yeni rolün yok oluş arzusuyla 
nasıl açığa çıktığı incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Yazarın rolü, edebiyat kurumu, yazı, oluş, tanınmaz olmak.

* Uludağ Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Araştırma Görevlisi. 
mustafademirtas35@gmail.com
Makalenin gönderim tarihi: 05/04/2017. Makalenin kabul tarihi: 03/07/2017.
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Writer as a Desire for Annihilation

Abstract
By determining the function of being named as a writer, this study will dwell on 
the roles that the writer has gained especially in literature throughout history. 
The role of the writer in the eighteenth and in the nineteenth centuries will be 
compared with her/his new role that has emerged at the beginning of twenti-
eth century. A new figure of the writer who tries to free her/himself from the 
traditional roles and who constantly transforms her/himself will be analyzed. 
This new figure actually desires to become something else from the “writer” 
and desires to be annihilated by transforming her/himself continuously. To be 
annihilated in writing means that the author writes by losing her/his personality 
and individuality. This study will show the transformation from being named as 
writer, from her/his functions and roles to the annihilation of the writer. It will 
examine how this new role within the originality of literary space has emerged 
through the desire of annihilation.

Key Words: The role of the writer, the institution of literary, writing, becoming, 
become unrecognizable.

Eğer edebiyat yaratıcısıyla ilgiliyse, bizzat yazan kişinin ölümü,
sessizliği, ortadan kayboluşu ile de ziyadesiyle ilgilidir. 

(Foucault, 2006, 11). 

Michel Foucault, 22 Şubat 1969 tarihinde “Yazar nedir” başlıklı 
bir konuşma gerçekleştirir. Konuşmasına bir Beckett alıntısıyla (“Ki-
min konuştuğunun ne önemi var?”) başlayarak yazara gösterilen il-
gisizliğin çağdaş yazının en temel etik ilkelerinden ya da savlarından 
birisi olduğunu belirtir. Bu ilgisizliğin içinde, pratik olarak yazıya 
hâkim olan, yazan öznenin sürekli olarak yitip gittiği bir uzamın açı-
lımı söz konusudur. Yazının ve eserin bu uzamdaki varlığı yazarın 
ölüm ilanının habercisidir. Yazı sahnesinde yazarın ölü rolü oyna-
ması gerekir: “Yazarın alamet-i farikası, yokluğunun tekilliğinden 
başka bir şey değildir” (Foucault, 2006a, 229). Yazarın bu yok oluşu 
ya da ölümü edebiyat eleştirisi alanında uzun zamandır bilinmekte-
dir. Bu durum eserin çeşitli yazıların birbirleriyle diyalog kurduğu 
bir alan olarak görülmesiyle eşzamanlı gelişmiştir. Yazarın, eserin 
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üretim eyleminin hiçbir düzeyinde yer almadığının düşünülmesi, 
esere yönelik hâkimiyetini yitirmesine yol açmıştır. O halde burada 
hemen şu sorularla karşılaşılır: Eser nedir? Yazarın varlığını gerek-
tirir mi? Eğer bir kişi yazar değilse, onun yazdığı şeyler eser olarak 
değerlendirebilir mi? Bir eseri sadece daha önceki eserlerin gösterge 
dizgelerinin bir toplamı olarak görmek mümkün müdür? Bu soru-
ların yanıtları tam olarak verilemese de şu ileri sürülebilir: Bir eser 
başka eserlere ait parçaların dağıtıldığı devingen bir uzam olsa da, 
her eserin son tahlilde bir yazarı, yani bir imzalayanı vardır. Romeo 
ve Juliet biricik, tekil bir eserdir; ona biricikliğini kazandıran en 
önemli referans noktalarından biri yazarının olması, Shakespeare’in 
imzasını taşımasıdır. Bir eseri yazarı bir kenara bırakarak, yaratıcıyı 
ayrı bir tarafa koyarak incelemek yeterli olmayan bir değerlendirme 
gibi görünür. “Kimin konuştuğunun ne önemi var?” sözünün bile 
tanınmış bir yazar tarafından dile getirildiği unutulmamalıdır. Bu 
bakımdan, “yazarın adını” umursamayıp salt eserin kendisine yö-
nelmek, eserin kendisiyle sınırlı bir incelemede bulunmak, edebiyat 
uzamında yetersiz bir girişimi temsil eder.

Bu çalışmada, yazar adının nasıl bir işleve sahip olduğu belirti-
lerek, yazarın edebiyat uzamında edindiği roller üzerinde durulacak-
tır. Tarihsel süreç içerisinde yazarın genel itibariyle kendi otoritesini 
geri planda tutarak okuruyla özgürce diyaloğa giren bir role sahip 
olduğu, fakat bu rolün okuru karşısında otoriter sesini açığa çıkaran 
başka bir yazar rolüyle yer değiştirdiği ifade edilecektir. Bu rollerin, 
yazarın ölümünün ilanıyla sonlandığı gerçeği bir kenara bırakılarak, 
yazarın edindiği yeni rolün ya da yazarın geri dönüşünün nasıl bir 
gerçekliğe sahip olduğu gösterilmeye çalışılacaktır. Yirminci yüzyıl-
daki kimi yazarların bu yeni “rolü” yazarak başka bir şey olma arzu-
suyla, yani yok oluş arzusuyla birlikte düşünülebilir. Zira bu yazarlar 
kendilerine atfedilen geleneksel rollerden sıyrılma çabasını içeren, 
kendilerini devamlı dönüştüren ve yazarak yok oluşa sürükleyen bir 
arzudan beslenirler. Her şeyi gören ve bilen anlatıcılar ya da söylem-
lerin düzeni içinde ortaya çıkan ideolojik figürler olmaktan ziyade, 
yok oluş arzusunu duyumsayan kişiler olarak yazarlar. Yok oluş ar-
zusu, yazarı tanınmaz olana dek götürebilir. Yazarın adından, sahip 
olduğu işlevlerden ve tarihsel süreç içerisinde üstlendiği rollerden 



13

Yok Oluş Arzusu Olarak Yazar

monograf 2017/8

yazarın tanınmazlığına doğru yol alış, bir kurum olarak edebiyat 
uzamında yazarın değişen rolünün irdelenmesine imkân tanıyabilir.

Yazar Adının İşlevi
Bir yazarın adı nedir? Nasıl bir işleve sahiptir? Yazarın adı, ad-

landırma düzeyinde diğer adlar gibi bir özel ad değildir. Örneğin, Pi-
erre Dupont’un gözlerinin mavi olmadığı ya da sanıldığı gibi Paris’te 
doğmadığı ya da hekimlik mesleğini icra etmediği fark edilirse ondan 
söz edildiğinde kullanılan Pierre Dupont özel adı, yine de aynı kişiye 
göndermede bulunmaya devam edecektir. Ama eğer Shakespeare’in, 
ona atfedilen Sonneler’i değil de Bacon’ın Organon’unu yazdığı ka-
nıtlanırsa, bu, yazarın adının işlevini değiştiren bir değişim olur 
(Foucault, 2006a, 233). Yazarın adı sadece medeni durumunu ifade 
etmez ya da yazar sadece adıyla kendisini öteki kişilerden ayırmaz. 
Yazar adı belli bir söylemler bütününün sürekliliğiyle ilişkilidir. Bu 
nedenle, yazar adına sahip bir sözün hızlıca tüketilebilir, geçici ve 
gündelik bir söz olmadığı, belli bir biçimde algılanması ve üzerin-
de düşünülmesi gereken bir söz olduğu kabul edilir. “Uzun zaman, 
geceleri erken yattım.” Kayıp Zamanın İzinde’nin ilk cümlesi budur. 
Bu cümle diyelim ki yazar olmayan herhangi bir kişi tarafından söy-
lendi. Bu cümlenin kelimelerinin tekinin bile kendinde edebi bir 
niteliği yoktur, ama Proust’un eserine bu kelimeleri yazmasından iti-
baren, onlar gündelik hayatta atfedilen anlamlarının ötesine geçer; 
derinlemesine farklı anlamlar kazanarak edebi bir niteliğe bürünür. 
Dolayısıyla, yazar adının yazara istediği sözlere belli bir statü kazan-
dırabileceği bir tekilliği söz konusudur. 

Yazar adına sahip olunmasıyla yazar edebiyat uzamında, her 
şeyi kamuya açık olarak söyleyebilecek bir güç edinir, çünkü yazar 
kurmaca bahanesiyle her şeyin söylenmesine izin verilen bir kurum-
da sözünü söyler. Bu hususta Jacques Derrida (2009) şunu ifade eder: 
“Edebiyat uzamı, yalnızca bir kurumsallaşmış kurgunun değil, ayrıca 
ilkece insanın her şeyi söylemesine olanak tanıyan bir kurgusal kuru-
mun alanıdır” (s.38). Kurgusal bir bakışla her şeyi söylemenin gücü 
şüphesiz ki yazarın kendisini bu kurumdaki yasaklardan kurtarmaya 
olanak tanır. Ama bunun için öncelikle bir yazar adına sahip olun-
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ması gerekir. Yazar adının tekilliği, ilk ve son kez gerçekleşen ese-
riyle birlikte kazanılır. “Beckett” dendiğinde Godot’yu Beklerken’in 
ya da Murphy’nin imzasını taşıyan bir yazarın adı akla gelir. Yine 
de, bu adın kazanılması için sadece orijinal bir eserin imzasını ta-
şımak yeterli değildir, edebiyat kurumu tarafından onaylanması da 
gerekir. Edebiyat kurumunda kurgu kisvesi altında her şeyin söylen-
mesine izin verilse de, bu söylenen şeylerin yazarın adıyla anılması 
ve edebi bir niteliğe sahip olması için yazarın dışında başka unsurla-
rın –ödüllerin, jüri üyelerinin, edebiyat eleştirmenlerinin, okurların, 
yayın evlerinin ve toplumsal ilişkilerden kaynaklanan başka birçok 
nedenin− belirleyiciliği ön plandadır. Edebi olarak adlandırılan me-
tinlerin bir özü yoktur; onları değerlendirmek için başvurulan öl-
çütler ise pek de evrensel değildir. Derrida’nın (2009) söylediği gibi, 
“kendinde edebi olan hiçbir metin yoktur. Edebilik metnin doğal bir 
özü, içsel bir niteliği değildir. Metinle yönelimsel bir ilişkinin, bir 
bileşen ya da bir yönelimsel tabaka olarak, uylaşımsal ya da kurum-
sal –her hâlükârda toplumsal– kuralların örtük bilincini kendisinde 
birleştiren yönelimsel bir ilişkinin bağlaşığıdır” (s.47). Bir metnin 
edebi bir metin niteliği kazanabilmesi için edebiyat kurumunca ka-
bul görmesi, edebiyat dünyasının yasasından geçmesi beklenir. Aynı 
şekilde, kişinin bir yazar adına sahip olması için yürürlükteki yasa-
nın kurallarına uyması istenir. Yazar bu kurallara uymaya yönele-
bileceği gibi, başkaldırmaya da eğilim gösterebilir. Edebiyatın belki 
de diğer kurumlardan farklılığı burada yatmaktadır. Yani, edebiyatın 
yasasını ya da bir kurum olarak edebiyatı özgün kılan şey, yasanın 
sınırlarının dışına çıkabilme, kurumun dışına taşabilme niteliğidir. 
Edebiyatın yasası, “kurumun dışına taşma eğilimi gösteren bir ku-
rumdur” (Derrida, 2009, s.38). O halde, edebiyat hem kurumsal bir 
uzam hem de bir karşı-kurumsal kurumdur; koruyucu ve yıkıcı ola-
bilir. Derrida’nın (2009) vurguladığı gibi edebiyat:

Hem kurumsal hem vahşi bir yer, ilkece bütün kurumun tartışmaya 
açılmasına, her hâlükârda askıya alınmasına izin verilen kurumsal bir 
yer. Bir karşı-kurumsal kurum, hem yıkıcı hem de muhafazakâr olabi-
lir. Muhafazakâr olabilir, çünkü kurumsaldır, ancak yine muhafazakâr 
olabilir, çünkü anti-kurumsaldır, çünkü “anarşist”tir ve belirli bir 
anarşizmin muhafazakâr olabildiği ölçüde (s. 61).
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Kendisine ihanet edebilecek kurumsal bir uzam olan edebiyat, 
ilkesel olarak her şeyin söylenmesine izin verilen, geri plana atılan 
ya da bastırılan soruların sorulma imkânını sağlayan özel bir ku-
rumdur.

Yazarın Rolü
Bu tarz bir kurumsal uzamda yazar adına sahip olanlar han-

gi rolleri üstlenmektedirler? Bu sorunun yanıtı, tarihsel süreç içe-
risinde yazarın bazı şeyleri belli bir biçimde söylemeyi seçmesiyle 
edindiği konum kabaca tasnif edilerek verilebilir. On sekizinci yüz-
yıla kadar yazmanın birisine bir şey öğretmek ya da eğlendirmek 
için yazmak anlamına geldiği bilinmektedir. Foucault’nun (2006b) 
gösterdiği gibi, “yazmak, bir toplumsal grubun içinde dolaşmayı 
hedeflemiş olan bir sözün destekçisinden başka bir şey değildi” (s. 
271); genellikle sorumlu olma çerçevesinde tanımlanmaktaydı. On 
sekizinci yüzyılda ise, okur kitlesi olarak eski soylulara yükselen orta 
sınıfın dâhil olmasıyla yazarlar kendi anlatılarını okurun muhtemel 
sorularıyla keserek okuru anlamaya çaba gösterdiler. Yazarın sesi 
okuruyla söyleşen, özgürce diyaloğa giren ve okuru karşısında ken-
di otoritesini geri planda tutmaya çalışan bir sesti. On dokuzuncu 
yüzyılda, yazarın her şeyi kuşatan bir bakış açısıyla bütünleyici bir 
anlatı oluşturmaya çalıştığı ve eserinin anlamına ilişkin yegâne oto-
riteyi temsil ettiği görülmektedir. Bu yüzyılda, yazar otoriter sesini 
açığa çıkarır; yazıya ve okuyucuya herhangi bir alan açmayarak mo-
nolojik anlatısıyla söylemsel bir bütünlük ortaya koyar. Jale Parla’nın 
(2005) belirttiği gibi, on dokuzuncu yüzyılda yazarın sesi “gördüğü 
gerçeği iletmek üzere anlatısını baştan sona planlamış, sapmalara 
ve kesintilere izin vermeyen, bu gerçeği gösterecek olayları, tipleri, 
nedensel ilişkileri tüm tutarlılığıyla sergilemek üzere yazan, tam, 
bütün, büyük anlatılara yönelen bir yazara aittir” (s.164). Bu yazar 
sesinin yirminci yüzyılın başlarından itibaren değişikliğe uğradığı 
görülmektedir.

Bu değişiklik, yirminci yüzyılın başlarında kendini gösteren 
bir takım unsurlarla (çağın gerçeklik anlayışının giderek değişmeye 
başlamasıyla, bilincin olduğu kadar bilinçdışının da yazar üzerinde-
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ki etkisinin fark edilmesiyle, söylemsel alanda bütünselliğin reddi ve 
parçalılığın benimsenmesiyle, yazınsal söylemin temel özelliğinin 
metinlerarasılık üzerinden kurulmaya başlanmasıyla) birlikte ger-
çekleşmiştir. Bilhassa, metinlerarasılık nosyonunun edebiyat eleşti-
risi alanında giderek daha fazla kabul görmesiyle, Julia Kristeva ve 
Roland Barthes gibi metinlerarasılığa vurgu yapan edebiyat eleştir-
menleri tarafından bir eserin otoriter sese sahip yazarın mesajı değil 
de türlü metinlerin birbirleriyle iç içe geçtiği, kendi içlerinde daima 
kendilerine gönderme yaptığı bir alan olduğu düşüncesi güçlü bir 
biçimde savunuldu. Yazar, dil sistemi içerisinde önceden var olan 
imkânların bir derleyicisi ve düzenleyicisi rolüne yerleştirildi. Hiç-
bir edebi eserin yazarın niyetlerine dayandırılamayacağı, çünkü dilin 
herhangi bir kişinin bilinçli söyleme eylemi tarafından yönlendiri-
lemeyecek olan gösterenlerin sürekli bir etkinliğinden ibaret olduğu 
düşünüldü. Böylelikle, yazarın eserinde icra ettiği kelimelerin anla-
mının kendisinin sahip olduğu eşsiz bilinçlilikten kaynaklanmadığı, 
bunun yerine dil sistemi, hatta kültür sistemi içerisindeki konumun-
dan kaynaklandığı ileri sürüldü. “Edebiyat eserinin fikirlerle değil, 
güzellikle değil, duygularla değil sadece dille –demek ki bir gösterge 
sistemiyle− yapıldığının” (Foucault, 2015, s.90) keşfedilmeye başlan-
dığı bir döneme girildi. Bu dönemde, edebiyat eleştirileri de eserin 
yaradılışı gibi psikolojik bir anla ya da eserin yazara yaptığı gönder-
melerle artık ilgilenmeyip yazının ne olduğuyla giderek daha fazla il-
gilenmeye başladı. Sonuç olarak, yazar yerini dile, yani yazıya bıraktı; 
yazı açık bir şekilde salt kendisi için var olmaya başladı. Bu hususta 
Barthes’ın (2008) belirttiği gibi, “ses kökenini kaybeder, yazar kendi 
ölümüyle karşılaşır, yazı başlar” (s.62). Farklı bir yöne ilerleyebilen 
yazı kendi alanında sürekli anlamlar üretir; kesin ve son bir anlam 
yüklemeyi reddeder. Oysa yazar on dokuzuncu yüzyılda genel itiba-
riyle anlamların sonsuzca çoğalmasını engelleyen bir role sahipti. Ya-
zarın bu geleneksel rolü anlamların yayılmasının sınırlandırılmasını 
mümkün kılmıştı. Bu bakımdan Foucault (2006a) şunu söyler:

Yazarın, anlam bakımından tükenmez bir dünyayı sonsuz bir zengin-
lik ve cömertlikle içine yerleştirdiği bir eserden fışkıran yaratıcı merci 
olduğunu söyleriz genelde. Yazarın tüm diğer insanlardan öylesine 
farklı, tüm dillerden öylesine aşkın biri olduğunu, o konuşur konuş-
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maz anlamın sonsuzca çoğalıverdiğini düşünmeye alışmışızdır. Haki-
kat çok başkadır: Yazar, eseri dolduracak olan anlamların tanımsız bir 
kaynağı değildir… Yazarı deha olarak, yeniliğin sürekli ortaya çıkışı 
olarak sunma eğilimimizin olması, gerçekten onu tamamen ters bir 
kipte işletiyor olmamızdandır. Yazarın gerçek tarihsel işlevine dair ter-
sine dönmüş bir temsilimiz olduğu ölçüde yazarın ideolojik bir ürün 
olduğunu söyleyebiliriz. Yazar, anlam çoğalmasının defedilmesini sağ-
layan ideolojik figürdür (s.248).

Yine de, belirli bir söylem kipini niteleyen ideolojik bir figür ya 
da egemen bir bakış açısının her an hissedildiği monolojik anlatı-
ya sahip otoriter bir sesin sahibi olarak yazar nosyonunun yirminci 
yüzyılın başlarında edebiyat uzamından çekilmesinde, −biçim ve 
içerikte özgün yaklaşımlar sunan− bazı yazarların önemli çabalar 
gösterdikleri görülmektedir.1 Örneğin, Fransa’da Mallermé bu çaba-
yı ilk gösterenlerdendir. Dilin tek sahibi olarak düşünülen kişinin, 
yani yazarın yerine dilin kendisini koyma gerekliliğini fark etmiştir. 
Dil, yazarın yadsınışından hiç durmamacasına yeniden doğmakta-
dır: “Mallermé, bizim gibi yazarın değil, dilin konuştuğunu düşü-
nür… Mallermé’nin edebiyat anlayışı, yazı’nın varlığını göstermek 
için yazarı ortadan kaldırmaya odaklanır” (Barthes, 2008, s.63). 
Mallermé’den bu yana yazarın yok oluşu çeşitli biçimlerde, farklı 
yazma deneyimleriyle devamlı bir olay olarak gerçekleşir, zira yaz-
manın kendisi artık bir olaydır. Yazmak demek bir şeyi göstermek 
ya da öğretmek değildir, yazılan metinde sonu gelmeyen bir gözden 
kaybolma, metnin ardında yok olma olayının, benliğin ya da şeyle-
rin gözden kaybolmasının sağlanmasıdır. Yazar, yazıyı olaydan ayır-
mayan, eserinde yok olmaya yönelen –elbette ki, olay olarak yazarın 
imzasının mutlak tekilliği daima meydana gelmektedir− yeni bir rol 
üstlenmeye başlamıştır. Bu bakımdan, yazarın geleneksel rolündeki 
değişikliğin nedeni sadece dilbilimde sunulan yeni araçlarla açık-
lanamaz. Yazar bu yeni rolünü arzulamakta ve eserinde yazıyı bir 

1 Elbette bu durum belirtilirken, Cervantes ve Dostoyevski gibi çokseslilik ya da çokan-
lamlılıkla ilişkili olan yazarların on altıncı yüzyıldan on dokuzuncu yüzyıla kadar ede-
biyat uzamındaki varlıklarını vurgulamak gerekiyor. Yine de, Bakhtinci bir yaklaşımla 
bakıldığında her roman, roman olmasından kaynaklı çokseslilik ve çokanlamlılık özelliği 
taşısa da, klasik roman anlayışında bu çoksesliliğin ve çokanlamlılığın güçlü bir şekilde 
vuku bulmadığı dile getirilmelidir.
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dağılma talimi olarak tatbik ederek kendi yok oluşunu gerçekleştir-
mektedir. Peki, yazarın bu yok oluşu nasıl bir tarzda ortaya çıkmak-
tadır?

Yazarın Yok Oluş Stratejileri
Yazar, yok oluş için yazan, yazıyı bir kaybolma veya benliğin 

dağılma süreci olarak deneyimleyen bir figür olarak açığa çıktığında, 
yazara atfedilen geleneksel rolün değişikliğe uğradığı görülmektedir. 
Artaud, Woolf, Melville ve Beckett gibi yazarlar, yok oluş arzusuy-
la “ben” demek iktidarından vazgeçmeye yönelirler; deneyimlerle 
bağlantılı bir uzamın içerisinde farklı bir şeyi ortaya çıkarmak için 
yok olmaya çabalayarak yazma eylemini gerçekleştirirler. Görünür 
olmayı bırakmayı, yazıları ardında silinmeyi amaçlarlar. Bu hususta 
Foucault (2014), Bilginin Arkeolojisi’nde şunu söyler:

Eh şimdi, düşünüyor musunuz ki ben, bunca sıkıntıyı ve bunca sevinci 
yazmaya başlayacağım, inanıyor musunuz ki biraz ateşli bir elle beni 
maceraya götürecek, sözümün yerini değiştirecek, ona yeraltı geçitleri 
açacak, onu kendinden uzaklaştıracak, onun güzergâhını özetleyen ve 
bazen çıkıntıları onda bulacak olan, kendisinde kaybolacağım ve so-
nuç olarak artık hiçbir zaman rastlamak zorunda olmayacağımın göze 
göründüğü labirenti eğer hazırladıysam, bunda başı eğik olarak ayak 
direyeceğim. Hiç kuşkusuz, benim gibi daha pek çok kişi, artık belirli 
bir yüzün sahibi olmamak için yazıyor (s.29).

Yazarın yok oluş arzusu ölümde değil, yaşamda gerçekleşir; ya-
zar yazarken yok oluşu dener. Pierre Zaoui’nin (2014) belirttiği gibi, 
“yalnızca, kendini (iyi bir) yüz olarak sunmak zorunluluğundan 
kurtulmuş bir yaşam, tanı(n)ma oyununu (kendini şeylerde tanımak 
veya başkalarına tanıttırmak) bertaraf edebilir” (s.158). Peki, yaşam-
da nasıl yok olunabilir? Gilles Deleuze’ün yaptığı gibi, tırnaklarını 
uzatarak ve parmak izi olmadığını iddia ederek veya Foucault’nun 
ifade ettiği gibi, kimlik belgelerine sahip olmayı reddederek yok olu-
nabilir (Zaoui, 2014, s.153). Bunlar yaşamdaki yok oluşlardır; kişi 
bu yok oluşlarla kendine dayatılan buyruklardan kaçınma imkânını 
icat edebilir. Eserde nasıl yok olunabilir? Kimi yazarlar arzuyu esere 
dâhil edip yeni algıları ve yeni yaşamları mümkün kılan duygular 
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yaratarak, herkesin kendinden başka bir şeye dönüştüğü ilişkilere, 
yani “oluş”lara girerek yok olabilir. Örneğin, Franz Kafka’nın Değişim 
adlı öyküsünde Gregor bir sabah aniden bir böceğe dönüşür. Yani, 
Deleuze ve Guattari’nin belirttikleri üzere, bir “oluş”u gerçekleştirir. 
Deleuze ve Guattari açısından bu oluşta ne Gregor böcekliği taklit 
eder ne de böceklik Gregor’a benzer hale gelir; daha çok Gregor’la 
böcekler arasında bir şey geçer, karşılıklı bir oluş açığa çıkar. Burada 
oluş, asla taklit anlamına gelmez, ayrıca herhangi bir modele de ben-
zemez. Daha çok kişinin kendisinden başka bir şey olma haline işa-
ret eder: Kişi kendini ötekine açar, öteki olma arzusunu duyumsar. 
İnsan ve hayvan arasında bir ayırt edilemezlik alanının yaratıldığı 
edebi bir oluş vuku bulur. Bu süreç, bedenin ve benliğin sınırlarının 
yok oluşu ve kimliksizleşmeye doğru yol alır. Kafka’nın dışında, Her-
man Melville’in Moby Dick’inde de kendinden başka bir şey olma 
hali ya da ötekine açılma arzusu açık bir biçimde görülür. Kaptan 
Ahab ile beyaz balina arasındaki ilişki Gregor’un oluşundaki gibi, ne 
bir taklit ne de bir özdeşleşmeyi içerir. Kaptan Ahab, balinayı taklit 
etmekle ilgisi olmayan bir oluşu duyumsar. Ahab Moby Dickleşir, 
kendisini Moby Dick’ten ayıramayacağı, balinayı vururken kendini 
vurmuş olacağı bir noktaya ulaştığı ayırt edilemezlik bölgesine dâhil 
olur. Ahab’ın bir balina-oluş içinde olması gibi, balina da başka bir 
şeyleşir: “Beyaz Balina, benim dört bir yanımı saran o zindan duva-
rıdır işte. Bunun ötesinde hiçbir şey yok sandığım da oluyor zaman 
zaman” (Melville, 1999, s.223). Ahab ve Moby Dick, her birinin baş-
ka bir şey olduğu bir karşılaşma içinde ayırt edilemezlik bölgesinde 
yeni alanlar yaratır ve sonuçta bu alanlar tanınmazlığa doğru yol alır. 
Deleuze ve Guattari (1987), Bin Yayla’nın girişinde tanınmaz olmay-
la ilgili şunu söylerler:

Anti-Oedipus’u iki kişi yazdık. Her birimiz birden çok olduğumuz için, 
çoktan bu bir sürü insan yapıyordu. Burada bize yakınlaşan her şeyi, 
en uzakta olduğu gibi en yakında olanı kullandık. Tanınmaz olmak 
için kurnazca takma adlar tahsis ettik. Peki, isimlerimizi niye koru-
duk? Alışkanlıktan, tamamıyla alışkanlıktan. Kendimizi sırasıyla ta-
nınmaz yapmak için. Bizzat kendimizi değil, ancak bizi harekete ge-
çiren, duyumsatan ve düşündüren şeyi algılanamaz kılmak için (s.3).
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Edebiyatın büyük yazarları kendilerini tanınmaz kılarlarken 
içinde yaşadıkları ana dillerine, memleketlerine, cinsiyetlerine, sı-
nıflarına, kimliklerine ve edebiyatlarının ticari biçimlerine karşı 
çıkabilmeyi bilmelidirler, diğer bir ifadeyle “yazıya” hainlik yapabil-
melidirler. Yazıya hainlik yapmak yazmak için önemli bir nedendir. 
Deleuze’ün (2010) vurguladığı gibi aslında, “başka hangi nedenle 
yazılır ki? Yazıya hainlik yapmaktan başka? Pek çok kişi hain olma-
yı düşler. […] İhanet etmek zordur, bu yaratmak demektir. Yazıda 
kimliğini, yüzünü kaybetmek gerekir. Kaybolmak gerekir, tanınmaz 
olmak” (s.69). Bu eğilimdeki yazarların kendi benliklerini, kendi 
yüzlerini kaybederek yazardan başka bir şey oldukları ve tanınmaz-
oluşa doğru farklı ilişkiselliklere girdikleri görülür.

Tabii bu oluş türü ilişkiselliklerin önkoşulu, şüphesiz ki yaza-
rın kendi üzerine yaptığı bir sorgulamadan geçer. Örneğin Beckett 
(2011), Adlandırılamayan’da “Neredeyim şimdi? Kimim şimdi? Ne 
zaman şimdi” (s.301) diye sorar. Bu sorularla Descartes’cı cogito dü-
şüncesinin altını oyarak modern özneyi yıkıma uğratır. Ayrıca Bec-
kett (2011), “ben neyim, neredeyim, sözcüklerin arasında sözcük-
lerden mi oluşuyorum, yoksa sessizliğin içinde sessizlik miyim tüm 
bunlar bir kesinliğe kavuşturulmadı henüz” (s.406) der. Bu cümleleri 
aktarırken bir benlik ya da kimlik arayışı içinde bulunmaz, aksine 
onlardan kaçar. Benliğin anlatılabilir bir bütün olduğunu reddeder. 
Ben ve Ben-olmayan arasındaki bütün sınırları ortadan kaldırarak 
benliğin ötesine geçmeye çalışır:

İnsanlara uzanmaktan söz ediyorsunuz, anladıkları yalnızca bedenin 
uzanması oluyor. Benim insansız krallığımda önemli olan düşünsel 
dinlence, tinsel uzanış, benliğin ve benlik dışı denen iğrenç aldatma-
cadan geride kalan tortunun, hatta kısacası dünyanın silinip gitmesiy-
di; bedenin rahatlamasına gelince, çok basit ve gereksiz bir olaydı bu 
(Beckett, 2010, s.15).

Kafka, Melville ve Beckett’ın yanı sıra, Virginia Woolf ’un ve 
Antonin Artaud’nun eserlerinde de sırasıyla dayanılmaz bir kadın-
oluşa sürüklenen ve organik bedenin hiyerarşik yapılanmasının 
dağıldığı bir yaşam süreci öne çıkmaktadır; benliğin algılarına in-
dirgenemeyecek, ideolojik sınırlamaların hoş görmeyeceği kimlik-
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sizleşmeye doğru bir “oluş” ve “arzu”dan söz edilmektedir. Tüm bu 
yazarlar eserlerinde kendilerini dilbilimsel gelişmeler, okur ya da 
eser adına öldürmezler; kendilerini başka hayatlara, arzu deneyim-
lerine ve oluşlara yer açmak için yok ederler. Yaşamı ve kendilerini 
sürekli yeniden yaratarak, verili kimliklerinden sıyrılarak yok oluş-
larını gerçekleştirirler. O halde şu ileri sürülebilir: Yazarın ölümü-
nün ilanından sonra kimi yazarların geri dönüşü oluşla, özellikle 
de geleneksel yazardan başka bir şey olma arzusuyla açığa çıkar. Bu 
arzu, Deleuze’ün kavramsal alet çantasından ödünç alındığı biçimiy-
le, tanınmaz-oluşa ya da algılanamaz-oluşa dek götürülebilir. Algı-
lanamaz-oluş, “özgürlük ve algılamanın meydan okumasıdır: ken-
dimizi, bizi kuşatan, içimizden akıp giden hayata açmanın meydan 
okumasıdır” (Colebrook, 2009, s. 180). Bu meydan okuma, kaçak bir 
gizliliğin edinilmesi ile kişisel olmayan bir yaşam sürecini oluşturur. 
Bu nedenle edebiyat, yaşamın temsil edilmesi olarak değil, henüz var 
olmayan şeyin yaratımı olarak görülebilir. Edebiyata böyle bir yakla-
şım, yeni bir olumlama ve potansiyellik gücünü açığa vurur. Kişisel-
olmayan yeni bağlantıları, yeni bir yaşam olasılığını meydana getirir. 
Yaşanmışı boydan boya kat eden bu yaşam olasılığı ise bir oluş, diğer 
bir ifadeyle bir yazı meselesidir. Deleuze, yazmanın kendi oluşu olan 
daima başka bir şeyle kendini birleştirdiğini ve bu birleşimin de ya-
zarı ne ise o olduğunu reddetmeye sevk ettiğini söyler. Yazı oluştan 
ayrılmaz; çünkü yazarak aynı anda yazardan başka bir şey olma sü-
recine girilir. Yazı kişisiz olanın gücünün keşfidir. Deleuze’ün (2007) 
Kritik ve Klinik’te belirttiği gibi, “yazmak, yaşanmış malzemeye bir 
biçim, bir ifade biçimi dayatmak değildir elbette. Edebiyat… daha 
ziyade biçimsizden ya da tamamlanmamışlıktan yanadır. Yazmak, 
asla tamamlanmayan, her zaman meydana gelmekte olan ve her ya-
şanabilir ya da yaşanmış malzemeyi aşan bir oluş meselesidir” (s.9). 
Yazarak yazardan başka bir şey olma arzusudur; karakterlerin yüzü-
nü kaybetmesi, yazarın yok oluş arzusudur. Yaşamın başka hayatlara 
açılan bir yönelimle dönüştürülebilmesinde, bireylerin kendilerini 
oluşturan ideolojik formasyonlardan sıyrılarak kendilerine dayatı-
lan kimliklerinden kurtulabilmelerinde ve kendilerini farklılığa da-
yalı bir biçimde yeniden yaratabilmelerinde yok oluş arzusu olarak 
yazarın önemli bir rolü vardır.
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Dolayısıyla, verili bir kültürün içinde belli bazı söylemlerin söz-
cüsü olan ya da onlar tarafından kurulan yazar rolüne karşın, ideolo-
jik sınırlamaları aşarak yeni varoluş biçimlerini gerçekleştiren, yeni 
bir yaşam imkânını yaratan, kişiselliğin tüm göstergelerini yolundan 
saptırarak dünyayı tanımanın ve algıların sınırlarının genişlemesinin 
yaratıcısı olan yeni bir yazar rolünün yirminci yüzyılın başlarından 
itibaren edebiyat kurumunda giderek güç kazandığı ileri sürülebilir. 
Yazarın bu yeni rolü, bir kurum olarak edebiyatın sorgulanmasına 
da yol açar. Elbette edebiyatın bir kurum olduğunun, içinde fark-
lı iktidar ilişkilerinin yer aldığının, varlığını sürdürmesini sağlayan 
yasaları olduğunun unutulmaması gerekiyor. Ayrıca, yazarın adının 
tekilliğinin bu kurum tarafından onaylanması yazarı bir edebiyatçı, 
eserini edebi bir metin kategorisine taşıyan unsurlardan birisi ola-
rak halen geçerliliğini koruyor. Yine de, bir kurum olarak edebiyatın 
gücünün yaşamı dönüştürücü niteliğinde yattığının, bu gücü açığa 
çıkaran yazarların her şeyi gören ve bilen anlatıcılar ya da söylem-
lerin düzeni içinde ortaya çıkan ideolojik figürler olmaktan ziyade, 
yasaya karşı çıkan, yasanın düzeninin altüst edilmesini temsil eden 
ve yok oluş arzusunu duyumsayan kişiler oldukları vurgulanmalıdır. 
Edebiyat kurguya dayalı basit bir kurum değildir; yeni duyumsama 
ve düşünme tarzları, yeni bir dil ve başlı başına yok oluşu arzulayan 
yeni yazarlar yaratmayı bilen tehlikeli bir kurumdur.
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Dil, Estetik ve İdeoloji:  
Türkçe Edebiyat Eleştirisi İçin  

Kavramsal Çerçeveler

Öz
Bu çalışma, dil, estetik ve ideoloji kavramlarını sosyoloji ve tarih çalışmaları-
nın yardımıyla inceleyerek Türkçe Edebiyat eleştirisinin belirgin özelliklerini 
ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Türkçe Edebiyat Eleştirisinin estetik ve ideolojik 
bağlamda nasıl işlediğini araştırarak verili “Türkçe Edebiyat” kategorisinin ulu-
sallığını sorunsallaştırıyor. Uluslaşma tartışmaları bizi post-kolonyal kavramsal 
çerçeve bağlamında Türkçe Edebiyatı yeniden düşünmeye teşvik ederken, bu 
çerçevenin Türkçe Edebiyat çalışmaları için sınırları da tartışmaya açılıyor. Teo-
rik görüşleri Türkçe Edebiyat eleştirisine uydurmak yerine, bu incelemede, çok 
katmanlı edebi-eleştirel bir çerçeve geliştirmek için birbiriyle ilişkili kavramlar 
üzerine düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: dil, ideoloji, edebiyat eleştirisi, ulusalcılık, sömürgecilik 
(sonrası) kuramı.

Introduction
Critiquing Moretti’s “distant reading” in a seminal article tit-

led “The Object of Comparison,” Jale Parla compellingly argued that 
globalization has helped free the Ottoman-Turkish Literary scho-
larship from the Turcologists’ philological monopoly over the study 
of this body of literature (2004, p.118). Drawing on Ahmet Mithat’s 
novels, Parla also underlined that the potential for hybridity, which 
is achieved by what Moretti calls “formal compromise,” that is the 
mixing of European formal devices with local context and narrati-
ve tradition, was undermined in the Turkish literary scholarship up 
until 1970s since when the Ottoman-Turkish literary production has 
been revisited as a result of a combination of hybrid influences—as 
I derive from Parla’s suggestion—not necessarily pertaining to one 
origin (Parla, 2004, p.123-124). 

The reason I start with this inference is threefold: I seek in this 
article to analyze the key features of precisely the post-republican 
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Turkish literary production, and of the Turkish Literary Criticism 
which, I think, did not take enough issue with the interrelated con-
cepts of language, aesthetics, and ideology not only in discussing the 
literary works, but also in interrogating its own critical tools. I, the-
refore, attempted to put the critics into dialogue among themselves, 
hoping to provoke and precisely to enrich a discussion on the Tur-
kish literary-critical tradition.

In so doing, I would also like to interpose a question on the li-
mits of the existing theoretical perspectives, precisely involving the 
post-colonial literary critical framework, which is conducive for 
comparison and at the same time inadequate to lay out the diverging 
points of the post-imperial Turkish literary formation. I anticipate 
the hybridity experimented on the literary level by writers to incite 
endeavors in utilizing hybrid approaches to literature by literary cri-
tics without them necessarily having to resort to appropriate this and 
that theoretical standpoint as the sole method to analyze the Turkish 
literary production. Borrowing a post-colonial terminology, decolo-
nizing our literary-critical vocabulary as critics, however, is central to 
primarily reconstruct a perspective devoid of possible nationalist ten-
dencies, and as such to reevaluate the literary works inside and outsi-
de the literary scene through a hybrid strategy, which is both holistic 
and at the same time particular (and not only necessarily “distant”).

I uphold that the linguistic obsession with Turkish in the majo-
rity of Turkish literary works not taken as a sign but as the sacralized 
style shaping entity confines the language in one geography curtai-
ling its translative feature as Necmi Zeka (2003) ably argues for the 
poetic works; moreover such logocentric preoccupation accompan-
ying a trenchant ethnocentrism hinders the literary critic from gene-
rating formal and contextual arguments pertaining to the aesthetic 
and political dimension of the text, which would, first of all, require 
the critic to step outside of what the text’s language singularly po-
ints at. Ambiguity and at times incoherency unfolding in the trans-
lations of literary and philosophical texts from different languages 
into Turkish only work to intensify the existing problem, oftentimes 
manifesting itself in articulations of Turkish, precisely in the poets’ 
inconsistent use of images or in prose writers’ sacrificing meaning 
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and clarity for the sake of accomplishing linguistic (not necessarily 
philosophical) complexity. Teleological approach to Turkish, in fact, 
deprives both the writer and the critic of mobilizing the language to 
its fullest potential beyond its philological markers. 

Turkish Literature and the Postcolonial Literary 
Criticism? 
Modern Turkish literature has largely been shaped by its resis-

tance against the radicalized reforms of the state, particularly the 
language reforms culminating in the alphabet change in 1928. 

The state’s adoption of the Latin alphabet was a politically char-
ged social engineering plan belonging to a grander nationalist mo-
dernity project. This national project was violent in nature; it ins-
trumented violence, and stroked violent outcomes. Although what 
constitutes Turkey after the fall of the Ottoman Empire was never 
formally colonized, the new state, ironically, situated its historical 
predecessor as a colonizer, and strived to dissociate itself from the 
empire’s affiliations, which, ironically, resulted in the Republic’s ren-
dering itself a self-created post-colony. 

Turkish literary production, however, fails to be fully assimilati-
ve to the postcolonial literary framework, since, in one respect, this 
literature is still occupied by the nation state’s violent, domesticating 
reforms. Although the minor aspect of the modern Turkish literatu-
re (minority writing in a major language) can be discussed within 
the scope of the postcolonial framework of literary criticism, theo-
retical perspectives of this scheme are inadequate to explain the pe-
culiar trajectories of Turkish Literature. Yet, despite the state’s ardent 
efforts to homogenize a multilingual and multiethnic cultures under 
the rubric of nationalist modernity, Turkish literary works resist this 
violent occupation and have been generating their peculiar anti-co-
lonial, anti-national narratives, which, at the same time, contest our 
irrevocable national literary categories as well as the normative post-
colonial scholarship.

Compared to the nationalist writers of the post-colony who 
“reinvented their identities either as a self-willed return to precolo-
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nial traditions or as a conscious rejection of an imposed European 
identity”, nationalist writers of the Republic denied affiliation with 
the Ottoman multiculturalism at its dawn, and identified with a pre-
Islamic origin and with Europe as the carrier of nationalism as well 
as advanced civilization (Gikandi, 1996, p. 194). Modern Turkish Li-
terature after the early Republic has been a battleground framed by 
the anxieties, denials, confrontations and contradictions of this con-
testing nationalized landscape that disrupts its post-colonial literary 
perspectives as Bhabha (1990), writes, 

The nation is no longer the sign of modernity under which cultural 
differences are homogenized in the ‘horizontal’ view of society. The 
nation reveals, in its ambivalent and vacillating representation, the 
ethnography of its own historicity and opens up the possibility of other 
narratives of the people and their difference. (p.300)

It is not the nation per se in the Turkish case, however, which 
carries this hybridization potential, but the nation despite the nati-
onalizing (homogenizing) force. When Partha Chatterjee calls for a 
self-generated imagined community and “new forms of the modern 
state” for the post colony, modern Turkish literary imagination, one 
might suggest, disposes of fictitious affiliations with reaffirmations 
of the (colonialist) nationalist state. 

The multilingualism of the postcolonial condition is contra-
dicted by the Republican ideology via asserting monolingualism. 
Distinct from Indian modernity and literature, which, according to 
Vinay Dharwadker “were formed as writers in the networks linking 
indigenous multilingual literacy and specific zones of East-West ac-
culturation,” Turkish nationalist modernity has been shaped by the 
history of violence against its multilingual and multiethnic body of 
citizens (2003, p.218). That the first massacres of the Armenians in 
1789 followed by the Armenian Genocide of 1915 during the Otto-
man Empire culminated in the collective violence and deportation 
of most of the remaining non-Muslim minorities, largely Greeks, in 
1955 after the Republic, discloses the continuity / historicity of Tur-
kish nationalism as a means to assimilate the heterogeneous voices. 
Ethnic and religious homogenization was succeeded by linguistic 
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purification. The nation-state has internally displaced the writing 
intellectual along with its ethnic and religious others confining all in 
a homogenous time and space of an imagined nationalist modernity. 
Ertürk (2011) has judiciously pointed to the uniquely violent charac-
ter of the Turkish literary modernity as follows: 

Belonging purely neither to the imperial, nor to the anti-colonial his-
tories of nationalist language reform in the World-historical twentieth 
century, modern Turkish grammatology emerges as a limit narrative 
about the self-consummating violence of the modern: a violence that 
can no longer be either obscured, or disinherited. (p.xi)

Such persistent violence against its own citizens construes the 
radically nationalist and thus self-deprecating character of the nati-
onalist Turkish state. Literary canon in Turkish narrates a scar inf-
licted by the state violence, a scar, however, which we can no longer 
read as a deficiency but as a restoring, style shaping character of this 
narrative. 

Formations of Language and Literariness in the  
Nation
Language summarizes a large portion of one’s conceptualizati-

on of the world shedding light on one’s practices and perspectives in 
this historical presence. De/selection of words and phrases is at the 
same time blueprinted by one’s interpretation of narratives, which 
is dialectically inspired by ideological power. Written language(s) 
had to go through reformation with the promulgation of the print 
technology in different parts of the world at different times. In some 
parts of the globe, however, politics played a major role in giving 
shape to the written language(s) after nationalism. Cyrillicization of 
the majority of the languages spoken under the Soviet rule is one 
instance among many nation-state projects. Ottoman-Turkish went 
through a comparable and yet different process with its codificati-
on in many alphabets of the empire in addition to the Perso-Arabic 
script. Prevalence of the print culture particularly in the 19th cen-
tury necessitated a simplified alphabet whereby a mass production 
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and distribution became a priority. What distinguishes the language 
reforms during and after the transition from empire to republic is 
the mobilization of their potential ideological power to generate a 
national nation (ulus) from an imperial nation (millet) via ethno-
linguistic nationalism. 

Although the late Ottoman linguistic reforms, but above all, the 
republican language reform was to an extent a “catastrophic success” 
as Geoffrey Lewis puts it in its political and cultural contexts, lite-
rature and its writer against the state have, perhaps contradictorily 
and inconsistently, distanced themselves from such linguistic euge-
nics. The immediate target of such control was, at first, press, which 
was used as a nationalist propaganda tool but which also, included 
the first novel form printed as serial novels (tefrika roman) in news-
papers, and hence the current studies affirm that the first literary 
writers were both compliant and incongruous with the state during 
the mid-19th and early 20th centuries. There has been a strong literary 
magazine tradition in Turkey, which has tremendously shaped Tur-
kish literary modernity since the 19th century, and the literary circle 
in Turkey has originated and developed around this prolific peri-
odicals publishing market, the significance of which has also been 
overlooked although even the first Ottoman novels were published 
as serials in newspapers and literary magazines. This conjunctional 
ambivalence implies the Republican state policy of erasing the pre 
1928 memory.1 

Empirical consequence of such an endeavor was its detriment 
to the alphabets other than the Latinized Turkish, and to the spo-
ken languages other than the native/folk Turkish. Hobsbawm (1990) 
explains the mechanism of “nation as progress” as follows, “The 
small people, language or culture fitted into progress only insofar 
as it accepted subordinate status to some larger unit or retired from 
battle to become a repository of nostalgia and other sentiments ‒ in 
short, accepted the status of old family furniture” (p.41). The new na-

1 A recent project on “History of Serial Novels in Turkish Literature (1831-1928)”, howe-
ver, which has been initiated by Özyeğin University in Istanbul, has been made available 
on a database since January 1, 2017. The project workshop open to the public was held in 
the same university on April 7, 2017.
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tion-state of Turkey exploited literary language as power to control 
a heterogeneous society reproducing ur-narratives about the origins 
of the nation. Literary power of language aided the nation-state in 
its controversially rewriting historical narratives and (re)presenting 
them as history per se. Literary production also served to promul-
gate the nationalist agenda infusing the public with the idea of one 
nation (Turk), one language (Turkish), and one religion (Sunni-Is-
lam). Still, there has not been an outside language encroaching on 
and competing with a native language (Turkish). On the contrary, 
the major language has left no place of existence for minority lan-
guages, rendering Turkish the sole language of publication.2 There 
exists no Turkish-English Literature as does the “Indian branch” of 
English Literature as Salman Rushdie (1992) conveys; therefore, no 
such “hybridity” is formed in the auspicious homeland (p.65). 

“…but it is not Turkish Literature..!” 
A conventional response from an unspecialized reader to a 

Turkish literary text evaluated as unconventional without implica-
ting a negative/positive assessment. Yet, what is Turkish Literature, 
really? And what we talk about when we talk about Turkish Litera-
ture versus literature in Turkish? These two phrases, indeed, have 
separate semantic, aesthetic and ideological connotations when ut-
tered in Turkish—the first referring to the national formation and 
the second to literature produced in Turkish. A significant cluster of 
literary criticism in Turkish adopts Turkish Literature (“Türk Ede-
biyatı”, “literature of the Turk”) as opposed to Literature in Turkish 
(“Türkçe Edebiyat”, “literature in Turkish”) elevating the national in 
the literary category not readily discernable in English (Türk: Turk; 
Türkçe: Turkish language).3 Far from being a mere lexical inquiry, 
this linguistic/literary nationalism informs the backdrop of Turkish 
Literary Studies. 

The nation-state has been self-conscious about its Orientalism, 
which Aamir Mufti (2016) holds to be a feature of nationalism: “Ori-

2 Regardless of the publications in Kurdish, which have only recently proliferated. 
3 Literature of Turkey (“Türkiye Edebiyatı”) is among the suggestions as an alternative 
to Türkçe Edebiyat, however, it poses another difficulty with emphasizing the national 
geography, and risks obviating the imperial literary works.
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entalist theories of cultural difference are grounded in a notion of 
indigeneity as the condition of culture—a chronotope, properly spe-
aking, of deep habitation in time—and that therefore nationalism is 
fundamentally an Orientalist cultural impulse” (p.37 emphasis origi-
nal). The contemporary writers in Turkish, as a response, exploit the 
interconnectedness between nationalistic and orientalist tendencies 
in their texts in order to both lay bare the features of the political 
history of Turkey, and to form their textual aesthetics. Pamuk’s Snow 
(2002), for instance, mobilizes the nationalistic and orientalist dis-
courses to parody the art of the state as if to recontextualize “all that 
is solid melts into air” of the Communist Manifesto. The novel ins-
trumentalizes a text in the national canon such as Namık Kemal’s 
(1872) Vatan Yahut Silistre (“Homeland or Silistra”), and parodies 
the performativity of the play restaged as Vatan Yahut Türban (“Ho-
meland or Headscarf”) to reinstate the frivolous aspects of the Ke-
malist reforms in a city drifted into a chaos by the alleged “Islamic 
fundamentalists”. The play ends with a real coup, which renders pe-
ople dead at the stage. The novel, hence, reinscribes the new republic 
a deadly performance in its staging “the internal political theater of 
performance ‘under Western eyes’” (Ertürk, 2010, p.642).

In Rabelais and His World Bakhtin (1984) develops a theory of 
the “carnivalesque” to understand the development of the European 
Literature and mentions the medieval carnival time as an “escape 
from the usual official way of life” (p.8). Literature, especially the 
(European) novelistic text as Bakhtin would say, reopens this carni-
val time disregarding the official discourses. The time of the novel, 
then, becomes the time of the carnival where the language norms 
are violated, and assimilated into this free zone. Bakhtin demons-
trates a model in “Carnival and Carnivalesque” situated precisely at 
a specific period and location (medieval Europe), and although this 
particular conceptualization may work useful to evaluate modern 
Turkish literary works, I would be cautious as Bakhtin does in the 
seminal article “Discourse in the Novel” paying keen attention to 
language as an already charged world making conception itself:

As a result of the work done by all these stratifying forces in langu-
age, there are no “neutral” words and forms—words and forms that 
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can belong to “no one”; language has been completely taken over, shot 
through with intentions and accents. For any individual consciousness 
living in it, language is not an abstract system of normative forms but 
rather a concrete heteroglot conception of the world…Each word tastes of 
the context and contexts in which it has lived its socially charges life; all 
words and forms are populated by intentions. (emphasis mine, p.293).

Having argued for the organic heterogeneity of language and 
its situatedness, Bakhtin of “Discourse” will make more sense than 
that of “Carnival” in critiquing the style of the literary text in ot-
her contexts, which is itself formed by the “internal dialogism of the 
word” (p.279). Snow as a novel, I would say, forms a concept of snow 
through exploiting the dialogic potential of the word dispersed in 
its thematic and formal workings regardless of the actual dialogues 
between its characters.4

We can, thus, claim that Snow is an anti-allegory contrary to 
the Jameson’s suggested third world literary model. It is not the third 
world writer that carries the potential to allegorize as the contempo-
rary literary works evince, conversely, the literary writer resists aga-
inst the nation-state’s allegorizing tendency to homogenize a hetero-
geneous society. Sibel Irzık (2003) complicates Jameson’s argument 
exemplifying from iconic post 1950 novels, including The Discon-
nected, where expectation to allegorize is downgraded in a parodic 
mode, and highlights that the urge to allegorize and at the same time 
to resist against it “originates not in some situational, materialist 
consciousness of community, but in the official ideology itself, in its 
need to mobilize individual lives in the process of imagining the na-
tion in its own terms” (p.559). 

4 “Discourse”, thus, will render a more fruitful discussion in Turkish literary criticism if 
Bakhtin’s theorization of language in the novel (versus in poetry for instance) is given due 
attention. Poetic language, for Bakhtin, has already forgotten about its context, and so the 
poet cannot speak beyond the context of which she has now generated (p. 297). Poetic 
style is agreeably a working of one persona’s reification; however, the poetry of Edip Can-
sever (1928-1986), and particularly the poetry collection Oteller Kenti (1985) (“The City 
of Hotels”), among other poetic works, for instance, operates on a level to negate Bakhtin’s 
bifurcation between the discourses in these genres. One can indeed read Oteller Kenti as 
a prosaic text with its stratification of discourse and orchestrations of consciousness in 
its poetic personas. Cansever, then, novelizes Oteller Kenti elevating the (prose) poems to 
speak “through language not in a given language” (Bakhtin, 2002, p.299). 
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Referring to the nature of art, which resists against nation-state’s 
homogenizing force, and thus putting into question the concept’s fo-
undation, Venkat Mani notes that Pamuk’s The New Life “does not ask 
to be inserted in the list of nations as metaphors that Bhabha creates 
in his essay. On the contrary, it disentitles the nation of its metaphor” 
(p.181-2). If The New Life like other modern literary works “disen-
titles the nation of its metaphor,” then, the question Gikandi (1996) 
posed referring to Rushdie’s writing, whether we repeat the “natio-
nalist myth of return” even renouncing it, does not reverberate in the 
Turkish context as this body of literature already lacks an outside to 
return except a self-generated one (p.200). Trauma of the territorial 
loss, in the Turkish national history, could only be recovered thro-
ugh a persistent nationalization and reimagining a self-constituted 
by an “original” inside to preserve and a “Western” outside to prog-
ress as Meltem Ahıska writes, “By constantly pointing to what is lost, 
but also by denying coming to terms with it, and instead projecting it 
as a ‘lack’ for which others are to be blamed, occidentalism becomes 
a trope of both memory and violence” (p.141).

In the introduction of New Perspectives on Turkey: “Literature 
and the Nation: Confronting the Unhealed Wounds”, the editors, ac-
cordingly, highlight some of the characteristics of the early Repub-
lican Turkish Literature one of which is identified as the gendered 
representation question of the nation: “While the Anatolian land 
that was to make up the fabric of the nation is represented as female 
in its simultaneous desirability and elusiveness, the national prota-
gonist is male…whose quest to live up to the example of the father 
(of the nation) was repeatedly frustrated, a subject whose pathos was 
latent in the early republican novels…” (Köroğlu et al., 2007, p.8). 
This interpretation reads a continuity in the gendered nationalizati-
on of the land in the literary works stretching from the early 20th cen-
tury onwards all the same stressing in other parts of the introduction 
that there has been a shift in these narratives towards challenging the 
nationalist representation of the land after 1970s (p.7).

The question of what entitles “Turkish Literature” as a national 
formation with its inclusions, omissions, and contradictions, per-
haps, has not been a common inquiry in the Turkish literary scho-
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larship except the latest intrusions by a cluster of scholars who claim 
that “national” inclinations do not necessarily harbor in the literary 
works (referring particularly to the literature of the World War 1 pe-
riod) themselves but in the scholars’ “nationalist” approach to these 
works once considered the castles of the Turkish national literature. 
“Denationalized” rereading of the literary works belonging to the 
late 19th and early 20th centuries, on the other hand, unveiled a cri-
tical set of narratives which according to Adak and Altınay (2010) 
result first of all from a “radical shift in scholarship… “enabling them 
[the critics] to notice and engage with moments of resistance (to of-
ficial history) and history writing from different perspectives (such 
as not taking the Turkish protagonist or the allegory of the Turkish 
nation as the norm)” (p.25-26). 

Another reason for this change in the literary scholarship sug-
gested by Adak and Altınay is allegedly a transformation in history 
writing which has welcomed the testimonies and autobiographies as 
“monuments” in themselves “not subservient to an outside, external, 
objective history imposed as ‘official truth’” (p.26). Analyzed thro-
ugh this lens, these scholars argue that “Turkish memoirs and fiction 
do not singlehandedly serve the interests of the national imaginary. 
Even those that have been show-cased as perfect examples of ‘nati-
onal literature’ (for instance, Halide Edib’s Ateşten Gömlek) harbor 
contradictions and inconsistencies that unsettle the ‘republican de-
fensive narrative’ of 1915” (p.26). 

Although limited in the temporal scope i.e. considering a pe-
riod of wars and catastrophes particularly, according to this argu-
ment, there exists more of a problem of reading by the scholars 
than writing by the authors per se. This methodological insight also 
pinpoints the lexical nationalism mentioned in the beginning pre-
valent in (still) using literature of the Turk (Türk Edebiyatı) instead 
of literature in Turkish (Türkçe Edebiyat) or even literature of Turkey 
(Türkiye Edebiyatı). This has been a recent debate in Turkish literary 
circles, which indicates the latent nationalist tendency by (a majority 
of) literary scholars in intentionally indiscriminating overt concepts 
like Turk and Turkish language insisting that “Turk” in “literature of 
the Turk” has been naturalized to include all in Turkey despite their 
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ethnic differences, thus promoting and perpetuating the nationalist 
argument on the literary stage.5 

Another strand in the discussion of Turkish Literature as a na-
tional formation unfolds, on the other hand, in writers’, specifically, 
poets’ excessive linguistic obsession with Turkish in a way to obstruct 
them from participating in comparative literary exchanges with ot-
her languages as the literary critic and poet Necmi Zeka observed 
(p.533). Snow also disconcertedly thematizes this language issue in 
the narrator’s commentary on a poet named Fahir, whose “poems 
influenced by his poetry translations into an artificial pure Turkish 
were dearth of inspiration, poor and incomprehensible” (p.56). Fa-
hir, what may seem paradoxical, is also an ardent supporter of Wes-
tern poetry, who studied at Saint Joseph, and not surprisingly, also 
went to Paris just as the later Ottoman and early Republican intellec-
tuals were meant to do. What is interesting in this account is the fact 
that poetry translations into Turkish from “Western” languages did 
not necessarily enrich Turkish; conversely, translation mechanism as 
is construed by the “purists” deprived the language of its organically 
historical richness. Translations of world classics into Turkish, ho-
wever, which were conducted in the early republican period, sought 
to enrich the Turkish language as argued by Hasan Ali Yücel, the 
pioneer of the translation project and the founder of the Translation 
Bureau (1939). The World Classics series bearing Yücel’s name is the 
first and still the most comprehensive world classic series in Turkish 
published by Turkey’s first national bank İş Bankası (1924). The se-
ries hallmarks the republican humanist idealism as highlighted on 
the cover of each translated work: “The first phase of insight and 
perception of humanist spirit begins with adoption of art works that 
are most tangible expression of human existence. Among the branc-
hes of art, literature owns this expression with richest intelligence 
elements”, and Yücel continues to state that reading these works in 
Turkish is essential for their civilizational project (2007, epilogue). 
One can notice at first the ambivalent endeavor of purifying Tur-

5 See http://t24.com.tr/k24/yazi/konusmalar-dilici-ceviri1,1152 for the most recent de-
bate on this topic.

http://t24.com.tr/k24/yazi/konusmalar-dilici-ceviri1,1152
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kish of Arabic and Persian loanwords while at the same time trans-
lating the European and to a lesser extent Asian classics into Turkish 
for civilization’s sake. We can read the divergence of this nationalist 
translation project from that of Auerbach who was a contemporary 
of Yücel and contributor to the nationalist humanist project during 
his exile in Istanbul.6 Emphasis on reading the classics in Turkish 
only chimes in with the assimilative objective of the language re-
forms, which systematically controlled the unofficial language use. 
Turkish humanism, then, was an attempt to appropriate humanism 
for the nationalist project, which corresponds to the republic’s asser-
ting a right over the ancient Anatolian cultures.

If we read Turkish linguistic reforms in the light of such Turkish 
“humanistic” nationalism, then its applause by the majority inclu-
ding the literary circles render at least comprehensible. Yet, such a 
grand linguistic project should anticipate a literary loss. The lingu-
istic pride, Zeka reminds us, resulting from a false belief in natio-
nalistic superiority endorsed over a century invokes an obstacle in 
front of literary innovation in Turkish, and purports in “A Prisoner 
of Language” that modern Turkish poets unjustifiably believe that 
the peculiarity of their language “prevents their poetry from being 
translated and read extensively. However, taking refuge in an ideali-
zed language not only gives rise to unjustified grandiosity, but also 
often leads Turkish poets to work with a limited number of obsolete 
ideas and worn-out sentimentalities” (p.533). Although the overge-
neralizing tone of the observation needs caution, Zeka’s attention is 
important taking into account the relatively long tradition of poetry 
writing and the extant popularity of the genre producing large num-
ber of poets (not necessarily poetry readers) in Turkish every year. 

In “Exiles at Home: Questions for Turkish and Global Literary 
Studies”, Hülya Adak rightly questioned the success of the alphabet 
and language reforms of the Kemalist Republic investigating the 
early Rebublican writer’s ideology vis–à–vis their work. Referring 

6 See Erich Auerbach (2013). “Philology and Weltliteratur” in World Literature: A Re-
ader. Ed. Theo D’haen et al. New York: Routledge, 65-73. Also Kader Konuk (2010). 
“Turkish Humanism”, “Writing Mimesis in Istanbul” in East-West Mimesis: Auerbach in 
Turkey. Stanford: Stanford UP.
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to the Republican poet Nazım Hikmet and writer Falih Rıfkı Atay, 
Adak writes: “On the one hand, they vouched for the language re-
form through their collaboration with the Türk Dil Kurumu (Lewis 
70), on the other, they did not abide by the dictates of the reform 
in their literary and nonfictional work” (2008, p.23). In relation to 
Adak’s reflection, Nergis Ertürk (2011) argued in her meticulously 
written book Grammatology and Literary Modernity in Turkey that 
despite the ideological differences between Nazım Hikmet and other 
“conservative” writers of the Republican era, Hikmet also acknow-
ledged and mobilized “the internal heterogeneity of the Turkish lan-
guage” (p.161). One can then attentively respond to Adak’s relevant 
inquiry when she put forward: “If an earlier generation of writers 
resisted the language reform, then further questions await literary 
scholarship: Did literature keep an autonomous distance from the 
[language] reform, and was the reform unsuccessful in this respect?” 
(Ertürk, 2008, p.24). Ertürk affirmed this question elucidating the 
ways in which the late Ottoman and early Republican canonical, yet 
scarcely translated, literary works inhabit the unruliness of language: 
“Despite and against the extremity of measures for nationalization, 
such self-reflexive literary stagings demonstrate that no control of 
linguistic communication is ever complete” (Ertürk, 2011, p.17). I 
would also be wary of a too optimistic reading of literature as power 
to rebuke state’s control over language keeping in mind Zeka’s atten-
tiveness to the poetic and prosaic works, which (still) follow in the 
nationalist ideologue’s wake in their linguistic confinement.

Ethnocentrism has penetrated the artistic and political spheres 
in Turkey via a systematic use/circulation of language as the bearer 
of nationalist ideology. Turkish literary studies has also collaborated 
with the ideologues of the new Turkish Republic in a way to engine-
er a homogeneous language stripped of its mobility/liquidity which 
stands in stark contrast to the normative and at times naive concept 
of language as an organically evolving entity, and literature as a pure 
aesthetic production. Aesthetics of the literary artists during the late 
Ottoman and early Republic were informed by their respective ide-
ologies, which might have differed in some aspects, but unified in 
nationalism as the sole encompassing ideological stance. 
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That Nâzım Hikmet approved and supported the language re-
forms but as Adak and Ertürk convey did not submit to its rules 
in his literary work epitomizes the ambivalent position of the Re-
publican writer. According to Ertürk (2011), Hikmet brings out the 
dissidence against the official linguistic regulation most radically in 
Epic of Sheik Bedreddin which marks “Nazım’s literary communism” 
using “foreignizing translation ascribing it to an anonymous collec-
tive” (p.173). Hikmet’s ambivalent position, I would like to further 
suggest, also emerges from a similar modality that Simon Gikandi 
(2012) calls “romantic strategy” through which the African writers 
employed prose to depict the reality to actualize reform and poetry 
to glorify the nation after the colonization (p.319). The ways in which 
“romantic strategy” played a role in the early post-colonial African 
writing resemble the trajectory of the lyric romanticism in the early 
Republican Turkish writing. Hikmet’s ambivalence results from his 
poetry’s heroic undertaking the modalities of prose and poetry of 
the post-colonial African experience, simultaneously. 

Contemporary literary production imagines a collective on an 
economic level as well as non-identitarian taking Hikmet’s com-
munist gesture and transcending it. Since no matter how “non-
identitarian” his poetry unfolds as the linguistic opening up of the 
Turkish language to the other languages as Nergis Ertürk suggests, 
Hikmet’s poetry bluntly refrains from touching minority issues eit-
her in nationalist auhtoritarian Turkey or in communist authoritari-
an Soviet Union. Later writers, who no longer needed to glorify the 
nation, have surpassed this early republican anxiety, and they used 
their literary material to subvert the literary domestication of the 
language reform. As early as in the 50s, one can trace a consistent 
counterrevolution in language use, theme, and form, indicating that 
Turkish literary language has kept a distance to and is partially “freed 
from its republican fetters” not only after 1980, the date of the most 
violent coup d’etat, but it consistently resisted against the official lan-
guage soon after the reforms were imposed (Adak 2008; Parla 2008). 

Against the rule of monolingualism of the early nation-states as 
in the Turkish case, Rebecca Walkowitz’s (2015) suggestion to turn our 
attention away from the 19th century novels when national languages 
normalized the perception that literature had a (national) language, to 
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the contemporary novel which is already born multilingual (p.29-30). 
Orhan Pamuk’s (2006) The Black Book, for instance, exploits the ori-
entalized Sufi practices to criticize the alphabet reform as the narrator 
articulates Galip’s experience with Hurufism—the Sufi sect believing 
in God’s manifestation in the Arabic alphabet—as follows: “he could 
easily make out the alifs and lams that made up the first four letters 
of the word Allah, but stranger still…the tears falling from their eyes 
resemble the Os, Us, and Cs in the Latin alphabet. This was the first 
time Galip had come across a Hurufi response to the 1928 Alphabet 
Revolution” (p.300). In addition Erdağ Göknar’s commentary that Pa-
muk uses Sufi tradition, an unorthodox sect of Islam, to politicize the 
alphabet reform by the secular state, here, Pamuk peculiarly pinpoints 
the similar sacralization of the Latin alphabet by the state, which, cont-
radictorily, aimed to secularize the Turkish language eliminating the 
sacred (non-arbitrary) Arabic orthography (p.227). In contemporary 
Turkish writing, the fear from writing with its non-arbitrary signs has 
compellingly been replaced by the fear of writing in an unescapably 
sacralized language regardless of its non-arbitrary signs.

Modes of Writing and Resistance in a Multilingual 
Nation and Outside
There has been an emerging body of criticism on minor lite-

rature, literary resistance, literature and trauma, coup d’état novels, 
literature and memory, and on violence in contemporary Turkish 
literary studies, which can channel through revisiting the role of the 
nation-state in relation to the literary writer, and thus to the literary 
text. Although the extant literary scholarship guides us to unders-
tand the corporeal and epistemic violence that the individual literary 
works evince, no substantial research has been done to interrogate 
the dialectical relationship between the writer and the nation-state, 
out of which such violence (ergo the text), first of all, emerges. In 
The Making of the State Writer, Evgeny Dobrenko (2003) writes, “The 
transformation of the author into his own censor—herein is the true 
history of Soviet literature... Soviet culture overcame the eternal abyss 
between art and life, or, in the terms of traditional culture—from 
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Pushkin to Blok—between ‘poet and mob,’ between ‘poetry and uti-
lity’” (p.xviii). One can claim a similar trajectory as far as Turkish 
literature is concerned, and this censorship follows various paths 
lending itself further to literary transgressions.

If even some of the Ottoman and early Republican writers emp-
loyed literary tools to circumvent the state ideology, criticism on 
more contemporary works alerts us about a more radical confronta-
tion with it. Stripped of their illusion to achieve the nationalist unity, 
modern and contemporary writers as the current scholarship evinces 
have invented novel strategies to counter the stultifying interdictions 
on literary language that is internally heterogeneous (Bakhtin). One 
such writer Murat Uyurkulak (2006) sets Har: Bir Kıyamet Romanı 
(“Glow: A Doomsday Novel”) in two levels: the first level takes place 
in a land called Netamiye, a non-existing word in Turkish yet soun-
ding similar to the adjective netâmeli meaning foreboding (from the 
Arabic netānet: to stink).7 Different groups of people live in Netamiye 
some of whose names derived from the minority languages spoken 
in Turkey: One group of people are called Topikler, an Armenian dish 
name, another Xırbolar, meaning uncouth people in Kurdish and 
written in the Kurdish alphabet as the letter “x” does not exist in Tur-
kish, but the plural ending “-lAr” belongs to Turkish grammatically. 
Conjugating Armenian and Kurdish words with Turkish endings has 
been commonly practiced particularly among the minorities, and 
here the author plays with this oral pattern on the literary level unco-
vering the already conflated language use. When Har was published 
in 2006, the ban on using the letters x, q, w, î, ê, û in the Kurdish 
alphabet was not yet released. It was only a few years ago that the 
Kurdish letters were liberated after almost a ninety year prohibition 
by the state.8 These letters were perpetually recorded as illegible to-

7 The adjective netâmeli is less commonly used today and it is rare for people with no 
specialization in the Ottoman-Turkish to recognize the similarity. Uyurkulak, therefore, 
politicizes the literary language inserting a criticism on the language reforms. 
8 The rules regarding the use of these letters are still arbitrarily practiced, and particularly 
on the identity cards, the question remains unresolved. After the 2015 elections, since the 
Peace Process came to a halt, one can see a divergence from these policies to (again) rest-
rictive ones in line with a growingly more authoritarian regime. Tolerance for the Kurdish 
language, since then, has diminished, and the government has retreated from the positive 
steps it took in the beginning and middle periods of its rule.
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gether with the speeches conducted in Kurdish by the Kurdish MPs 
in the parliament. Har, hence, communicates in a semi illegible lan-
guage not only due to its use of letters and words from unrecognized 
languages, but also to its language operating on a metaphorical level. 
Uyurkulak pens a novel unreadable for the nation-state since what is 
signified even by the familiar signs are peculiarly illegible. 

Har consists of sixteen sections (bāb), and counting backwards 
from sixteen to zero, each section begins with an elegy generated 
by the author. The third section to the last is written as a dramatic 
monologue in numbered verses with alliterations, and through har-
nessing a satiric mode denotes aphorism like poems as if summa-
rizing the human condition. Yet, a closer look at one of these lines 
will disclose that even these supposedly pity statements do not allow 
a universal understanding. Words constantly fail us without gran-
ting a common meaning. The verse number 23 reads: “See the black 
crowd inside you / The doomsday of the boiling crowd / One who 
starts up with anger doesn’t always sit down with a loss / It’s a co-
untry now, occupying her seat as the plural and murderer” (p.228).9 
In the last line, Uyurkulak mobilizes the ambiguity rising from the 
gender neutral third person pronoun and from the option to omit 
the adverb “as” in Turkish, resulting in an anonymous possessor and 
subject. This line may as well read: “It’s a country now; the plural 
and murderer occupy her seat,” whereby, completely changing the 
agency in the sentence. The author gives us a clue here as to how pe-
ople interpret utterance: in the first version, it is the country herself 
who is also the plural and murderer sitting on her seat whereas in 
the second version, it is still a country but here some unidentified 
others who happen to be both the plural and murderer sit on her 
seat, i.e. confiscate her seat. The first version tells us that this country 
is the doer, it is a murderer and also plural, that is, representing its 
people; the second, conversely, hands in the agency to an outside: 
this (our) country is occupied by (those) murderers. Therefore, two 
people sounding to speak the same language may interpret its signs 

9 “İçindeki kara kalabalığı gör. /Kalabalığın kaynaştığı mahşer gününü. /Öfkeyle kalkan 
zararla oturmaz daima. /Bir ülkedir o, çoğul ve katil oturur koltuğunda.”
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altogether differently. Uyurkulak puts this semantic ambiguity to the 
core of Glow, implying the futility of the belief that people in the land 
of Netamiye speak a homogenous language intelligible to every one 
of her members to the same degree. The writer suggests, when either 
Netamlar and Xırbolar utter this line, they will interpret it differently 
also among themselves depending on their particular perspectives. 
If we regard this country in the lines Netamiye, for instance, the first 
version holds this country accountable for murdering its own peop-
le while the second version allegedly blames Xırbolar for invading 
Netamiye. Har underlines the impossibility of communication at the 
end of the day regardless of the linguistic ability. Not only human 
beings and angels but human beings using the same language among 
themselves interpret the signs differently; hence, the suggestion is 
that linguistic competence fails to achieve mutual comprehensibility, 
ultimately invoking semantic violence. 

Almost a century after the reform, Turkish literary language 
proves that ambiguity is inherent in the Turkish language written 
in the (un)sacralized Latin alphabet. The confusion arising from 
how to differentiate the verb to be (olmak) from to die (ölmek) in 
the Ottoman Turkish alphabet, where both words are written alike 
with context determining the meaning, takes on a complicated la-
yer.10 Har insists that this language with its legible signs carries the 
potential to render itself illegible. The nation-state with its attempt to 
control meaning fails to do so in its negotiation with the writer, who 
ceaselessly elicits the inherent ambiguity in a homogenized language 
as well as its violence as a confined one. 

Meltem Gürle (2007) reads in Har an “anarchist utopia set aga-
inst the official and totalizing sternness of authority. Unlike the mo-
dernist utopias, his utopia refuses to envisage a movement towards 
a better future, but is marked with the ominous voice of doomsday, 
inviting destruction as well as salvation” (p.143). Needless to say, Har 
also harbors both fantastic and science fictive elements, and I would 
add that Uyurkulak does not fall for the transitory festive unoffici-
alty of language during the carnival time (literary text), and rather 
emphasizes the dearth of a common language, a common interpre-

10 For an in depth discussion, see Ertürk’s first chapter in Grammatology.
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tation through exploring semantic gaps in Turkish, which, I suggest, 
is more central to his text, implying that the way one mobilizes lan-
guage in her own interest to generate meaning be it the authoritarian 
state or a lay person is a proof of language as a manipulative tool, and 
that the people as the fool who might be freed to use their unoffici-
al language at a given moment, are all the more unaware that this 
so called unofficial language has already been officialized. There is 
no original, pure unofficial language; every utterance is under cont-
rol, manipulating this controlled language’s own tools against itself, 
which needs to be deciphered in a literary text.

In Writing Outside the Nation Azade Seyhan (2001) argues for 
exile’s positive consequence as bestowing “a condition of critical ref-
lection” upon its writers who “find the narrative and cultural coor-
dinates to offer another version of their land’s history, a version free 
of official doctrine and rhetoric, a history of the actual human cost 
of transformation and migration” (p.20). Yet, exile can take place 
inside one’s own land, further problematizing how to own a land, a 
language, and what it means to disown one “free of official doctrine” 
within. Writing outside the nation as Seyhan predicts, thus, does not 
necessarily lend itself to “critical reflection”; on the contrary, distance 
may further romanticize the idea of the nation as Anderson mobilizes 
as “imaginary homelands”. Travel and migration into another nation 
may well help solidify the nostalgia of the bygone territory, and rather 
than keeping a critical distance, one can easily resort to reproducing 
the national myth in line with the official doctrine. In addition, mig-
ration can also take place within the nation, which does not curtail 
narratives telling the unofficial story. Moreover, as Rebecca Walko-
witz suggests regarding the novels “born translated”, “the focus on 
travel [in world literature studies], while tracing uptake and renova-
tion and therefore also new emergence, has also tended to emphasi-
ze the distinction between literature’s beginnings and its afterlives. 
Translation appears as part of literature’s second act” (p.29). One can, 
thus, write inside the nation as if they are outside and vice versa.

Expanding on the theory of minor literature upheld by Deleuze 
and Guattari drawing from Kafka, in Beyond the Mother Tongue, Ya-
semin Yıldız (2012) stresses the underlying multilingual structure in 
a seemingly monolingual text like Kafka’s: 
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writing on yiddish but in german in these varied genres, kafka add-
resses the problem of having a mother tongue that is socially unsanc-
tioned within a larger structure increasingly governed by the mono-
lingual paradigm. in the process, he rearticulates the mother tongue 
itself as inescapably uncanny (unheimlich) rather than familiar, as the 
paradigm would have it. (p.35). 

Problematizing the holy mother tongue, hence the nation built 
on it, Yıldız questions the internal dynamics of writing too easily 
decoupled as practicing in and outside the nation. Intellectual impri-
sonment has been so violent that even the migrant writer cannot es-
cape it. Again, Yıldız observes referring to a familiar text for the Tur-
kish-German readers of the Turkish-Kurdish-German author Sevgi 
Özdamar writing in German: “Her acts of literal translation are not 
set against German as an imposed language, but against violence in 
the “mother tongue” itself. That mother tongue, in turn, is a result 
of monolingualizing strategies of the nation state” (p.149 emphasis 
mine). Yıldız’s shrewd observation is important especially for the 
contemporary Turkish literary context where I share her line of rea-
soning attesting to the inherent violence in Turkish as in Özdamar’s 
so called mother tongue. 

Despite writing in German, can we then consider Özdamar’s li-
terary oeuvre a component of Turkish Literature in the way we can 
see Auf der anderen Seite (“The Edge of Heaven”) by Fatih Akın (2007) 
within the history of Turkish Cinema? There is certainly more at 
work in Özdamar’s writing than its narrativization in German. When 
Özdamar mobilizes literal translation, it performs to lay bare the vi-
olence in Turkish, whose affect transfers into German. As a minority 
writing in a major language, does Özdamar’s writing necessarily in-
voke the minor literary category theorized by Deleuze and Guattari? 
I am, nevertheless, more inclined to favor a lesser essentialized (and 
conservative) conceptualization of “becoming minor,” which JanMo-
hamed and Lloyd put, “is not a question of essence (as the stereotypes 
of minorities in dominant ideology would want us to believe) but a 
question of position: a subject-position that in the final analysis can 
be defined only in ‘political’ terms” (p.9). This subject-position, I 
think, might help more accurately define the writings not only by mi-
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norities but also by some segments of the majority positioning them-
selves with the minorities (not only ethnic and linguistic). 

The poet Ece Ayhan (1931-2002), for instance, is idiosyncratic 
in the Turkish Literary history as a result of writing as if a mino-
rity. Ayhan’s poetry not only thematizes minority histories, but also 
alienates the official Turkish language as if it is a foreign language 
whereby framing its aesthetics. Ayhan’s literary oeuvre from Kınar 
Hanım’ın Denizleri (1959) (“Ms. Kınar’s Seas”) to Yort Savul (1977) 
(literally “Get out of the Way”) demonstrates a minor subjectification 
with his extremely unconventional handling of Turkish bolstered by 
Ayhan’s own recoding of the language rendering it illegible not for 
the implied reader, who is not proficient in the language, but preci-
sely in its socio-historically charged codes. Ms. Kınar Hanım (1876-
1950) who gave the poetry book her name was an Armenian theater 
actor, whom the poet commemorates nostalgically in the poem Ms. 
Kınar’s Seas. Ayhan persistently kept an account of the subaltern at 
a time when an exclusionary nationalism was at its zenith, thereby 
penning the “civil” history of a bygone diverse plurality.11 In a poem 
titled “Gökyüzünde Bir Cenaze Töreni” (“A Funeral in the Sky”) in 
the poetry collection Yort Savul, Ayhan (1977) rewrites the lyrics of 
a children’s game12 originally reading as, “I sell butter / I sell honey 
/ I myself sell as my master is apparently dead…” to revivify a vio-
lent scene in the italicized (original) lines as follows: “…Next thing 
I know an unburiable funeral in the sky / And below, in front of a 
bundle of balloons watered / A tom thumb with bullet feet is broken 
but won’t cry / My dad who masterfully detains death got killed, I sell 
/ Freed birds on a broken off old woman’s lap / My son got killed I sell 
on Üsküdar pier area” (p.34).13 Ayhan transfers the dramatic state of 

11 1955 Istanbul pogrom, which Ayhan might have witnessed, homogenized (Turkified) 
the remaining marks of a heterogeneous empire.
12 Equivalent of “Duck, duck, goose” in North America
13 My literal translation. Turkish original reads as, “Düşmemiş Hezarfen Efendi’yle kar-
şılaşır mı acaba? / Bir bakmışım baloncusu uçmuş kan mavisi balonlar / Kuşların vurul-
duğu mevsim Üsküdar iskele alanında / Bir bakmışım gökyüzünde gömülmez bir cenaze 
töreni / Ve aşağıda, yıkanmış balonlar demetinin başında /Kurşun ayaklı bir parmak ço-
cuk, kırılır ağlamaz /Ölümü ustaca oyalayan babam öldürülmüş ben satarım / Kopmuş bir 
kocakarının da eteklerinde azat kuşları /Oğlum öldürülmüş ben satarım Üsküdar iskele 
alanında”
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being dead in the children’s game, to being killed in the poem, which 
is voiced by two personas: a child and an old woman. Where Özda-
mar literally translates Turkish sayings into German whereby exhibi-
ting the violence imminent in the source language, Ayhan internally 
translates the lyrics into a poem similarly construing the violence in 
Turkish.

In a book of collected essays on the language of the loser, Gür-
bilek (2007) asked as if prematurely echoing what Umberto Eco 
expressed in a 2015 Guardian interview14 on literature about losers 
as real literature: “Now that she has lost the battled called history, 
imprisoned in pre-history; now that she has been defeated, depri-
ved, silenced; then, from where is the subaltern getting her lingu-
istic grandeur? Can the subaltern’s language really be monumental, 
sublime, and magnificent?” (p.85). Handing in the agency to the 
subaltern, Gürbilek points at a literature of the loser empowering a 
language doomed to be defeated: language of the loser/writer (ethnic 
and religios minority; oppressed; female) against the language of the 
winner/state (ethnic and religios majority; oppressor; male). Such a 
dialectic needs revisiting of the body of literature produced by the 
oppressed.

Modern Turkey’s history is written by the history of its coup 
d’etats narrated by literary production in/directly. Since memory 
studies have taken an uphold in Turkey recently, in part due to the 
literary scholars aligning outside the national literary canon, there is 
a growing interest also in the testimony literature written by the imp-
risoned and tortured as well as by the ones who witnessed this histo-
rical moment relatively from the outside. According to the scholars 
of testimony literature, this body of prison literature has been a way 
out of this collective violence ensuring confrontation and hence re-
sistance: “literature evolving around coup d’etats have replaced truth 
comissions in Turkey where confrontation with coup d’etats have not 
been experienced and where truth comissions haven’t been founded 
as in Latin America (Çalışkan and Günay-Erkol, 2016, p.27-28). Has 

14 https://www.theguardian.com/books/booksblog/2015/nov/12/umberto-eco-real-litera-
ture-is-about-losers 

https://www.theguardian.com/books/booksblog/2015/nov/12/umberto-eco-real-literature-is-about-losers
https://www.theguardian.com/books/booksblog/2015/nov/12/umberto-eco-real-literature-is-about-losers
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Turkish literary stage, finally, welcomed confrontation with a violent 
past, which itself once contributed, and has thus catered to literary 
resistance?

Yes and no. Let us first look at the narratives of the state. Com-
paring two autobiographical narrations, Nutuk (the speech) by Mus-
tafa Kemal Atatürk delivered in 1927 narrating his “prophetic” role 
in the independence struggle, with the pioneering woman novelist 
and political figure Halide Edib Adıvar’s (1884-1964) The Turkish 
Ordeal written in 1928 in English narrating her role in the national 
movement, Hülya Adak suggests that a “potential resistance” by Ha-
lide Edib against the self “myth” of Mustafa Kemal has been over-
looked due to the intentional omissions and modifications in the 
translation of her work into Turkish as The Turk’s Ordeal with Fire 
which was undertaken only in 1962: “Rather than challenging the 
Kemalist national myth as expounded in Nutuk through strategies 
employed in The Turkish Ordeal, such as the historical and intersub-
jective exploration of the self and other, The Turk’s Ordeal with Fire 
paradoxically endorses the Kemalist national myth” (Adak, 2003, 
p.524). Atatürk’s prophetic role, however, was not only asserted by 
himself in Nutuk. If one looks at the writings on culture by the Re-
publican education minister Hasan Ali Yücel, where he cites a parag-
raph from Nutuk followed by a commentary in which he addresses 
Atatürk in the third person capital letter “O”: “...We must listen to 
Him [O’nu] before everyone else. We must think over His words. 
We do not sufficiently teach Him; we must do. The ones who oppose 
Him for various reasons, again seek refuge in Him when they run 
into trouble15...” (Yücel, 1972, p.191-192). If these lines are isolated, 
one can take them for a section in Qur’an or hadith which refer only 
to God (Allah) in the third person capital. Atatürk’s sacralization 
speaks to the consecration of the Turkish language at the hand of a 
literary institution as a state apparatus.

Against such mysticization, Adak rereads Halide Edib Adıvar’s 
(1953) play Masks or Souls? through Vaclav Havel arguing that “in 

15 “...Her zaman, herkesten çok O’nu dinlemeliyiz. Kâfi derecede O’nu öğretmiyoruz. 
Öğretmeliyiz. Ona, türlü sebeplerden en karşıt olanlar bile başları sıkıştığı zaman gene 
O’na sığınmaktadırlar...”
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the last scene of Masks or Souls? the masses created by teleology of 
modernity were turned into robots in prison jumpsuits without any 
authenticity and individuality. The end of positivist Republican ideal 
is not ‘a laic paradise’, but is an absolute ‘nightmare’” (Adak, 2016, 
p.172). Adıvar, then, forsees the tragedy of a mechanical Westernisa-
tion in a dystopian future. 

Adak and Altınay, accordingly, project on “methodological 
nationalism” of the feminist scholarship “on women [that] remai-
ned oblivious to questions of ethnicity, whereby a critical attitude 
to nationalism and the recognition of nations as modern, histori-
cal constructs does not guarantee a framework of analysis that does 
not reproduce some of the basic assumptions of nationalism” (2010, 
p.14-15). The latest feminist scholarship, however, has begun to 
overcome this problem interrogating the issues of ethnicity, i.e. Kur-
dish women’s struggle in their discussions. 

The Dialectics of Religion, Literature, and the Wo-
men Writer
The nationalist modernization movements had already begun in 

the 18th century, two centuries before the foundation of the Republic. 
Hence, Republican reforms mark the continuation of the Ottoman 
modernization efforts, and do not characteristically assert an episte-
mic “rupture” as sometimes bluntly articulated. On Sufism’s shaping 
of modernity in Turkey, Brian Silverstein (2007) aptly pinpoints that 
the domestication of Islam into [chiefly] a religion in Turkey is “a fait 
accompli [which] results superficially from the Republican reforms 
but more substantially from centuries of Ottoman institutional re-
form and incremental shifts in the authority and prestige of Islamic 
regimes of knowledge and power vis-a-vis other ones” (p.59). Print 
capitalism in the 19th century as Benedict Anderson (2006) conveys, 
already necessitated the simplification of the Ottoman orthography 
and inaugurated the nationalist tendencies (p.44-45). Since the alp-
habet reform in 1928, largely accepted by the scholars as being the 
most radical of all the Republican reforms rendering the Ottoman 
modernization reforms obscure, continuity of Ottoman literary mo-
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dernity throughout the Republican period has been overwhelmingly 
swept aside.

Recent scholarship continues to bring out a more nuanced rela-
tionship between state and religion, which is grounded in state’s per-
petual control and promulgation of one religious sect, satisfying the 
goal of religious unity in addition to that of linguistic and national 
unities. Transition from empire to nation-state did not necessarily 
culminate in transformation within the governing state structure as 
the historian Erik Jan Zürcher (2010) claims; rather the nation-state 
has inherited the empire’s authoritarian institualization (p.282). Şe-
rif Mardin (2006) also observed that the new Republic is founded 
on “the ancient ideal of the preservation of the state. Systems for 
training the bureaucrats might have changed, but the Ottoman tra-
dition that the state counted more than individuals had remained… 
Gradually, concern for the state was transformed into an ideology 
of nascent nationalisms” (p.196). One can easily decipher the selfsa-
me rhetoric of “the continuity of the state” (devletin bekāsı) by each 
hitherto government even at the expense of its people. Andrew Da-
vison (2003) further suggests that abolishing caliphate in the name 
of laicism “actually created a new structure of control and oversight 
between the state and Islam in which the republic’s founders sought 
to use the powers of state to interpret, oversee, and administer (inc-
luding financially) religious doctrine and practice” (p.338). Ayşe Ka-
dıoğlu (2010) complicates the matter conveying that state Islam was 
advocated by Turkish republican laicism “furthering national solida-
rity and integration in order to attain the larger goal of westerniza-
tion. Accordingly, the state’s relations with its non-Muslim citizens 
involved increasingly more discriminatory practices. Moreover, all 
conflicts between the state and folk Islam were assessed in terms of 
progress versus reaction” (p.497). 

If we scrutinize the historical present paying attention to the 
discourses by the so called nationalists and the Islamists regarding 
the ethnic and religious minorities, we can, in fact, easily behold a 
consensus in their hostile rhetoric towards these communities who-
se struggle for equality is, in their words, an obstacle to “the continu-
ity of the state.” These intersecting comments, therefore, are pivotal 
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in understanding the conceptual, institutional, empirical dis/conti-
nuities between empire and nation-state, the latter not only attemp-
ting to control language promoting a purified, homogenous one (a 
modified Turkish), but also religion promoting its own homogenous 
version (a modified Sunni-Islam). 

Women, in particular, become the show window of state cont-
rol, which rendered “uncontrolled” religion (Islam) as “backward” as 
Kadıoğlu (2010) notes: “Headscarves have become a symbol of back-
wardness since they represent an Islam that is not subservient to the 
state. Today, women with headscarves are viewed as dangerous not 
simply because they are religious but rather because they represent a 
challenge to the control of the state over Islam” (p.497). 

Beginning with the foundation of the republic, state control on 
folk Islam and Islamic attire not only marginalized the pious wo-
men but via a systemic defeminization also exerted its oppression 
on the secular women as such,. Referring to the protagonist Aysel 
in Ağaoğlu’s (1973) Lying Down to Die, Gürle suggests that the cri-
ticism against the Kemalist ideology renders itself apparent in the 
novel’s implication that the republican woman could exist as long as 
she undresses her feminity and becomes an ideal model for the new 
becoming nation-state: 

Taught to be a strong, independent woman, she discovers, in the bar-
ren personal space of the hotel room, that she has been castrated by 
the regime…(97). The Kemalist public sphere, therefore, though it se-
emed socially inclusive, was limited by a precondition. Women were 
invited there not as private individuals entitled to their own opinions 
but as the bearers of the ideology of the regime…they were allowed 
to appear in the public sphere only as ‘an idea’. (Gürle, 2014, p.96-97).

Not only the leftist, secularist but also the Islamic subaltern be-
came the actors in this literary resistance to this new state of the 
religion controlled by the nation-state. 1970-1980’s boom of Islamic 
bildungsroman (“hidayet romanları”) welcomes a rereading of this 
subaltern subject whose subjectivity was continuously humiliated by 
the practices of a radical state-secularism, which strictly controlled 
the public visibility of Islam while ardently mobilizing its institutio-
nalized discourse elsewhere. Proliferation of women writers with or 
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without headscarves simultaneous with the male writers with reli-
gious sensitivities during the 1980s has contributed to a misleading 
(and orientalized) category of “conservative literature”. Ironically, 
the very concept of “conservative” is at times utilized to describe a 
pseudo “progressive” ideology such as Kemalism as Ağaoğlu above 
discerns in her novel. Literary criticism, which is more ideologically 
motivated than literarily, needs also to deconstruct such non lite-
rary categories, condescending to scrutinize this body of literature.16 
Although I do not attribute the predominance of “women postmo-
dernist writers” to “the broad range of new languages [that] postmo-
dernism has offered to historically underrepresented or marginali-
zed voices” as Azade Seyhan (2001) suggests, contemporary Turkish 
writing is vastly diversified, but more resulting from an increasing 
resistance of literary language against the official (p.170).17 

Religion and literature have had a dialectical hold on each ot-
her since the formation of the secular state. To the extent that the 
new nation-state utilized religious rhetoric adhering to Sunni-Isla-
mic branch in official discourses, writers of the new secular-repub-
lic, which might seem paradoxical, also collaborated to benefit from 
the unifying power of an orthodox Islam in order to help fashion a 
new nation. When religion was crucified as backwardness on the 
public sphere, at the same time, it served an integral part of the li-
terary discourse particularly in the narratives on WWI and Inde-
pendence War of Turkey as put to debate by the literary critics. In 
the beginning of 1950s, although (state) religion has ceased to lose 
its grip on narratives as state propaganda, religion prominently as a 
heterodox belief system has continued to shape the literary sphere in 

16 Ahmet Sait Akçay’s (2006) Bellekteki Huriler / İslamcı Popülist Kültüre Eleştirel Ba-
kış is one such introductory source notwithstanding the sarcasm in its title. Also see Cihan 
Aktaş’s (2007) Bir Hayat Tarzı Eleştirisi: İslamcılık for a discussion on the sociology of 
Islamism with a feminist perspective.
17 The literary works by Adalet Ağaoğlu, Sevim Burak, Leyla Erbil and Latife Tekin 
among others, for instance, fostered a new generation of prominent (women) writers such 
as Aslı Erdoğan, Sema Kaygusuz, Perihan Mağden and Ayfer Tunç among many as a 
result of a literary revival sparked by what I will call a negative enlightenment, which 
put into question the tremendous impact of the (masculine) nationalist state tradition on 
the society, thereby obliging the writers to exploit the tools of the literary language to 
mitigate multifarious violence(s) of the past swaying the present.
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the modernist writings of say Ahmet Hamdi Tanpınar (1901-1962) 
and Peyami Safa (1899-1961). Modes of writing the religion with 
its heterogeneity in the modern and contemporary Turkish literary 
works await the literary-historical critical attention since despite the 
contrary holistic interpretations of the present, religion like langua-
ge, harbors ambivalence, and therefore, catalyzes resistance to statist 
regularizations.

Epilogue
“Literature is compensation for the destructiveness of life, not 

only as memory but also as utopian resistance against violence of 
history. It resists not only by remembering but also by imagining an 
alternative to the past” wrote Sibel Irzık in her poignant commen-
tary on Yaşar Kemal’s (2004) trilogy An Island Story (2013, p.59). 
Disillusionment with the Kemalist utopia as Oğuz Atay’s (1972) 
magnum opus The Disconnected brilliantly evoked is partially due 
to non-identitarian ethnographic and archival research as well as to 
the flourishing of the publishing market within which minority wri-
ters and writers writing from the outside could find a voice. Despite 
the state’s efforts to obviate the literary as well as sociological and 
political memory, contemporary scholarship is decisively dedicated 
to archive this body of literature. Literary criticism on Turkish lite-
rature, perhaps, has never been as radically heterogeneous thanks to 
the myriad literary magazines and to new branch of scholars who 
are trained in comparative literary studies including but not limited 
to Ottoman, Turkish, Euro-American Literatures and Comparative 
Literary Studies. 

One can, yet, ask whether writing in Turkish has fully strip-
ped of its state ideological orientation to finally face epistemic and 
physical oppressions also against other languages, alphabets, religi-
ons, ethnic groups, gender and sexualities. As the sociologist Fat-
ma Müge Göçek (2015) aptly argues in Denial of Violence, violence 
against the (ethnic) minorieties persists today since the nation-sta-
te after the empire has not acknowledged its violence against the 
Armenians, on the contrary, has been using distorted information 
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to deny it in collaboration with its institutions such as the Turkish 
Language Society (TDK), Turkish Historical Society (TTK), and the 
state funded diaspora organizations outside the country (p.2). Adak 
suggested that Turkish Literature lacks ethical conversations on past 
violences, and yet “Adıvar’s apology letter written before the WW1 
could have been a pioneering text. In this letter, Adıvar mourns for 
all the victims exposed to violence, transferring her personal reac-
tion against the Armenian massacre to the reader as being full of 
guilt and responsibility” (p.37). Adak, however, mentions the shift in 
Adıvar’s writing after the war positining herself with the defenders of 
atrocities against the Armenians. As such, Ayhan’s poetry even in the 
1950s resisted the homegenizing power of the state via self-assuredly 
giving voice to the forgotten. The evident gap in the literary disco-
urse notwithstanding, contemporary works like Snow deepen the 
scar narrating characters who are perpetually left with a humiliating 
burden inflicted upon them by the violent nation-state, or like Har 
which opens to critique the violence in history as well as in the lan-
guage. More recent literary texts fearlessly open to debate the official 
histories of the state, and if I may say, walk on the road that Ayhan’s 
“civil” poetry has paved.

Literary critical study when carried out literally critically pinning 
its needles on its worn out methodologies, at first, might help disclo-
se a turning away from the state sponsored oppression perpetuated 
by such denial (and violence) as part of the nationalist ideology, and 
thus can teach us about confrontation with past mistakes at least on 
the literary level. The literary scholar of Turkish should, then, begin 
with deconstructing her literary critical vocabulary problematizing 
the lexical nationalism, which has been taken for granted. Despite a 
positively growing number of literary and critical production against 
such violent centrisms, ethno-logocentric conception of the word/
world, arguably, still poses a threat to Turkish literary production 
and to its criticism. My goal within the scope of this article was, ta-
king Parla’s gesture, to stir a dialogue with the literary academia for 
a wider international literary-critical collaboration than attempting 
to tackle, as an individual scholar, the overarching methodological 
issues of the Turkish Literary History. This, indeed, requires an ant-
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hology size international and interdisciplinary collaborative labor. 
Such an engagement, however, would not only break the intimida-
tion experienced differently by the unjustifiably dichotomized local 
and international literary scholars, it would, above all, obligate the 
specialist in Turkish to lower the stakes of a futile linguistic arro-
gance concentrated on the writer’s language, which she also claims 
her own, and to fasten her attention instead, expanding on Bakhtin’s 
novelistic discourse, on the literary language and its stylistics ove-
rarching all (non)genres, ergo on the literary text’s acts, delineating 
its aesthetics and politics (2002, p.263). 
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Ziya Gökalp’in Politik Övgü Şiirleri
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Öz
Bu çalışma,  Ziya Gökalp’in Enver Paşa, Talat Paşa ve Mustafa Kemal için yazdı-
ğı politik övgü şiirlerinde tasavvur edilen “Türk Kahramanı” idealinin tarihsel 
ve bağlamsal olarak değişimine odaklanır. Ziya Gökalp, 1915 yılında İttihat ve 
Terakki iktidardayken, bu fırkanın önde gelenleri arasında yer alan Enver Paşa 
ve Talat Paşa için “Türk Kahramanları”na ithafıyla methedici şiirler yayımlamış-
tır. İttihat ve Terakki’nin gücünü yitirdiği ve yeni bir rejim hareketinin Musta-
fa Kemal’in öncülüğünde yükselmeye başladığı 1922 yılına gelindiğinde, Ziya 
Gökalp bu kez Mustafa Kemal için methedici şiirler yayımlamıştır. Bu çalışma, 
Ziya Gökalp’in Enver Paşa, Talat Paşa ve Mustafa Kemal için yazdığı şiirlerdeki 
kahraman tipolojisini ve söylemsel dönüşümü merkeze alarak, şiirleri karşı-
laştırmalı olarak incelemeyi hedefler. Bu amaçla çalışmada, Gérard Genette’in 
kavramlarıyla, Enver Paşa ve Talat Paşa için yazılan şiirler altmetin (hypotext), 
Mustafa Kemal için yazılan şiirler üstmetin (hypertext) olarak kabul edilerek de-
ğerlendirilir. Farklı tarihsel bağlamlarda yazılmış şiirler arasında, kipiçi (intra-
modal) yeniden yazımın şiirsel düzlemdeki etkileri anlamlandırılmaya çalışılır. 
Bu doğrultuda, Ziya Gökalp’in, ideolojik söylemlerini tarihsel bağlama ve gün-
cel epik kahraman modeline koşut olarak dönüştürdüğü ve “Türk Kahramanı” 
tahayyülünü şiirler ve söylemler arası düzeylerde kopuşlar ve geçişlerle yeniden 
yazdığı ileri sürülür. 
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Rewriting the “Turkish Hero”:  
Ziya Gökalp’s Political Eulogy Poems

Abstract
This study focuses on the historical and contextual changes in the ideal of the 
Turkish hero envisaged in Ziya Gökalp’s political eulogy poems written for En-
ver Pasha, Talat Pasha and Mustafa Kemal. In 1915, Ziya Gökalp published po-
ems dedicated to Turkish heroes that actually eulogize Enver Pasha and Talat 
Pasha who were among the leaders of the party in power, the Committee of 
Union and Progress (İttihat ve Terakki). Later in 1922, when the Committee of 
Union and Progress lost its political power and a new regime movement under 
the leadership of Mustafa Kemal began to rise, Ziya Gökalp published political 
eulogistic poems for Mustafa Kemal. This study aims to analyze Ziya Gökalp’s 
poems written for Enver Pasha, Talat Pasha and Mustafa Kemal by dwelling 
on the typology of the Turkish hero and its discursive transformation. To this 
end, by using Gérard Genette’s terms, it identifies the poems written for Enver 
Pasha and Talat Pasha as hypotexts and the poems written for Mustafa Kemal as 
hypertexts. It endeavors to explain the impacts of intramodal rewriting within 
the political eulogistic poems that belong to different historical contexts. Accor-
dingly, it is asserted that Ziya Gökalp altered his ideological discourses in comp-
liance with the historical contexts and the popular model of epic heroes, and he 
rewrote his imagination of the Turkish hero on intertextual and interdiscursive 
dimensions through textual transitions and ruptures.

Key Words: Ziya Gökalp, poetry, ideology, discourse, rewriting

Ziya Gökalp, Türk kültür tarihinde siyasi, içtimai ve edebî ola-
rak önemli bir yere sahiptir ve Türk toplumunun yeniden restoras-
yonunu başlatan isimlerden biri olarak görülür (Türkdoğan, 2005, s. 
13). Farklı mecralarda, siyasi düşünce yazıları, sosyolojik analizler 
ve edebî metinler yayımlamıştır. Fikirlerinin ideolojik ve söylem-
sel izlerini siyaset, sosyoloji veya edebiyatla ilgili yazdığı yazılarda 
bulmak mümkündür. Bu çalışma, meşrutiyetten cumhuriyete geçiş 
sürecinde ve sonrasında fikirleriyle siyasal, sosyal ve edebî alanlarda 
etkili olmuş Ziya Gökalp’in, Enver Paşa, Talat Paşa ve Mustafa Ke-
mal için yazdığı şiirlerinin söylem analizini yapmayı amaçlamakta-
dır. Ziya Gökalp’in 1915 yılında Enver Paşa ve Talat Paşa için “Türk 
Kahramanları”na ithafıyla yayımladığı şiirler, 1922 yılında Musta-
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fa Kemal için kaleme aldığı şiirlerle birlikte biçimsel ve söylemsel 
olarak yeniden yazılmıştır. 1915’ten 1922’ye, meşruti monarşiden 
cumhuriyete doğru ilerleyen süreçte, Türkiye’nin siyasal ve sosyal 
hayatı radikal değişimler geçirmiştir ve bu süreçte Ziya Gökalp’in 
tasavvurundaki Türk kahramanı modeli, yeni bir karakterde, yeni 
bir bedende yeniden tanımlanmıştır. Ziya Gökalp’in şiirler aracılı-
ğıyla Enver Paşa ve Talat Paşa için kurguladığı dâhilik, korkusuzluk, 
kurtarıcılık, mübeşşerlik, millî babalık, birleştiricilik gibi epik kah-
ramanlık nitelikleri ve şiir öznesinin ideolojik söylemleri, Mustafa 
Kemal için yazılan şiirlerle birlikte yeniden yazılmıştır. Bu çalışma, 
mercek altına aldığı şiirler arasındaki etkileşimde, devam ettirilen, 
silikleştirilen, vurgulanan, dışlanan imgelerin ve şiirsel özelliklerin 
izini takip eder. Bu doğrultuda, Gökalp’in ideolojik söylemlerini, 
toplumsal bilince hızlı bir şekilde nüfuz etmesi için tarihsel bağlama 
ve güncel epik kahraman modeline koşut bir şekilde dönüştürdüğü-
nü ve bu yolda şiir türünü kendi görüşlerinin yayılması için araçsal-
laştırdığını ileri sürer. 

 Metinlerarasılık, temelde alıntılar mozaiği olarak tanımlanan 
metnin, başka bir metni içermesi ve dönüştürmesidir (Kristeva, 
1986, s. 66). Bu kavram genellikle Julia Kristeva’nın “Word, Dialo-
gue, and Novel” adlı çalışmasına ve o çalışmada Kristeva’nın kul-
landığı birkaç tanıma gönderme yapılarak tanımlanır. Kristeva böyle 
bir yaklaşımı, metnin başka metinlerle, başka söylemlerle kurduğu 
ilişkileri ve söylemin sürekli olarak başka söylemlere açık olduğu ol-
gusunu göstermek için geliştirir (Aktulum, 1999, s. 11). Gérard Ge-
nette, Palimpsest adlı çalışmasında, Kristeva’nın metinlerarası kavra-
mını daha kapsamlı bir analizle beraber genişletir ve kendi ürettiği 
beş kavramla metinlerarası karmaşık ilişkileri yorumlamaya çalışır. 
Üstmetinsellik (hypertextuality) Genette’in ürettiği bu kavramlardan 
biridir.1 Üstmetinsellik, basit olarak, bir metnin, kendinden önce ya-
zılmış başka metinlerle kurduğu tüm ilişkilere verilen isimdir. Üst-
metnin dönüştürdüğü, aktardığı, devrikleştirdiği; böylece kendini 
var ettiği kaynak metin ise altmetin (hypotext) kavramıyla tanımla-

1 Bu kavram Türkçeye farklı eleştirmenler tarafından “hipertekst,” “üstmetin,” “ilerime-
tin,” “anametin” veya “hipermetin” gibi farklı biçimlerde çevrilmiştir. Bu çalışmada “üst-
metin” sözcüğüyle bu kavram karşılanmaya çalışılacaktır.
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nır2 (Genette, 1997, s. 1-10). Üstmetin ve altmetin arasındaki girift 
dönüşümsel ilişkiler biçimle veya içerikle ilgili olabilir. Metinlerara-
sılık, birbiriyle iletişim içinde olan metinlerin birbirini eksiltme, ço-
ğaltma, dönüştürme, genleştirme müdahalelerine odaklanır. Hedefi, 
metinsel bir köken araştırması değildir. Aktarımın/dönüştürmenin 
metinsel izlerini ve olanaklarını takip etmek ister. Metinlerarası 
boyutlarda kurulan yeni anlamların çeşitliliğiyle ilgilenir. Yeniden 
yazım ise metinler arasında yahut altmetin ve üstmetin arasında 
kurulan dolaylı veya doğrudan tüm ilişkiler ağı içinde tanımlanabi-
lir. Başka bir ifadeyle, yeniden yazım, hangi türden olursa olsun, bir 
metnin, onu taklit eden, dönüştüren, açık ya da kapalı bir biçimde 
ona gönderen bir başka metinde yinelenmesi olarak görülür (Ak-
tulum, 1999, s. 236). Bu çalışmada, Ziya Gökalp’in “Talat Paşa” ve 
“Enver Paşa” şiirleri altmetin; Mustafa Kemal için yazdığı “İstida,” 
“İkinci İstida,” ve “Niçin?” şiirleri ise daha önce Talat Paşa ve En-
ver Paşa için yazılmış şiirleri dönüştüren/yeniden yazan üstmetinler 
olarak analiz edilecektir. Ziya Gökalp, epik kahraman tahayyülüyle 
biçimlenen bu şiirlerde hem kendi kahraman imgelemini hem de 
değişen tarihsel bağlamla beraber ideolojik söylemlerini yeniden 
yazar. Şiirlerde yeniden yazım edimi, Genette’in kipiçi (intramodal) 
olarak andığı doğrultuda, yani aynı hamasi anlatı kipi ve türsel/şiir-
sel özellikler korunarak gerçekleşmiştir. Başka bir ifadeyle, şiirlerin 
türsel ve biçemsel özellikleri korunurken, farklı söylemsel olanaklar 
farklı bir kahraman modeli aracılığıyla şiirleştirilir. Bu anlamda bu 
çalışma, Gökalp’in terminolojisiyle, müceddit büyük adamlar olarak 
görülebilecek, Talat Paşa, Enver Paşa ve Mustafa Kemal için yazılan 
beş şiir aracılığıyla, şiirler arası kipiçi yeniden yazımın mümkün kıl-
dığı söylemsel dönüşümü irdelemeye odaklanacaktır.3

2 Hypertext kavramında olduğu gibi bu kavramın Türkçe karşılığı konusunda bir ortaklık 
oluşmamıştır. Bu çalışmada hypotext kavramı “altmetin” olarak anılacaktır.
3 Ziya Gökalp, “Cemiyette Büyük Adamların Tesiri” başlıklı çalışmasında, kendi içtimai 
görüşleri çerçevesinde “büyük adam”ları şöyle tanımlar:
“Benim fikrimce bu müstesna insanları iki sınıfa ayırmak muvafıktır. Müceddidler 
[Réformateurs], Mübdiler [lnventeurs]. Müceddidler, (din mübeşşirleri, büyük fatihler, 
büyük inkılapçılar, büyük kahramanlar gibi) tarihte umumi cereyanları açmaya muvaffak 
olan kavî imanlı ve şedîd iradeli zatlardır. Mübdiler, marifet ve medeniyetin herhangi bir 
şubesinde keşif, ihtirâ yahut ıslah sûretinde büyük bir teceddüd ve terakki husûle getiren-
lerdir.” (Gökalp, 1917/1933). Bu bağlamda yazılmış bir başka çalışma için bkz: Eke, 1976. 
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Ziya Gökalp’in şiirleri, hakikat ve ideoloji arasında edebî bir 
derinlik kurmaktan uzak, salt ideolojik bir öznenin söylem biçim-
leri olarak kurulur. Terry Eagleton, Marxism and Literary Criticism 
adlı kitabında edebiyat ve ideoloji ilişkisini irdelerken sanatın tama-
men dünyanın ideolojik olarak kavranışından doğduğunu belirtir. 
Edebiyat, belirli bir sanatsal biçime bürünmüş ideoloji dışında bir 
şey değildir. Edebiyat eserleri, yalnızca dönemlerinin ideolojik bi-
rer ifadesidir. Metinler, ideoloji sözcüğüne tanımsal olarak atfedilen 
anlamın yani “yanlış bilinç”in mahkûmlarıdır; hakikate varmak ve 
yanlış bilincin ötesine geçmek olanaksızdır (Eagleton, 2002, s. 16). 
Tabii bu bakış açısı, Marksist eleştiri pratiği içinde dahi aşırı yorum-
lamaya veya yüzeysel bir metin analizine yönlendirir; çünkü belki de 
gerçek anlamda edebî metinlerin hakikatle olan girift ve derinlikli 
ilişkisini çözümlemekte bu denli ideoloji merkezli bir bakış açısı ya-
rarlı olmayabilir. Öte yandan, böyle ideoloji odaklı bir yaklaşımla, 
Ziya Gökalp’in şiirlerini göz önünde bulundurduğumuzda, Terry 
Eagleton’dan alıntıladığım edebiyat ve ideoloji değerlendirmesinin 
şiirleri yorumlamak için gayet kullanışlı olduğu söylenebilir. Bunun 
altında yatan sebep, Ziya Gökalp’in bir şair olarak değil, müteşair ola-
rak şiirler kaleme almasıdır.4 Ziya Gökalp, Enver Paşa ve Talat Paşa 
şiirlerini de içeren, 1918 tarihli Yeni Hayat adlı şiir kitabındaki ön-
söze şöyle başlar: “Şuur devrinde şiir susar, şiir devrinde şuur seyir-
ci kalır. İçinde bulunduğumuz zaman, galiba, birinci devreye aittir: 
Şairler müzlerinden5 ayrı düşmüş, vezin ile kafiye şuurlu müteşâirler 
eline geçmiş…” (Gökalp, 1941, s. 5). Alıntıdan anlaşılacağı üzere, 
Gökalp’in kitapta yer alan şiirlerini kaleme aldığı dönem şuur dev-
ridir ve vezinle kafiye Ziya Gökalp gibi “şuurlu müteşâirlerin” elinde 
ideolojik ve pratik amaçlar doğrultusunda araçsallaşır. Bu nedenle, 
Ziya Gökalp’in şiirleri, Terry Eagleton’dan yapılan alıntıda değinil-

Ziya Gökalp’in içtimai fikirleri/kavramları ve ayrıca bu çerçevede kuramsallaştırdığı “bü-
yük adam” mefhumunun tartışması daha uzun ve detaylı sosyolojik bir tartışmayı gerek-
tirmekte ve bu çalışmanın sınırlarını aşmaktadır. Bu yazı, şiirlerde büyük kahramanlar 
olarak addedilen Enver Paşa, Talat Paşa ve Mustafa Kemal için yazılan beş şiir aracılığıyla, 
şiirlerde görünür olan kahraman imgelemini ve şiirler arası alışverişi tartışmaya çalışır.
4 “Müteşair,” kendini şair zanneden ve şairlik taslayan kişi (Ayverdi, 2010, s. 901; Devel-
lioğlu, 2006, s. 783).
5 “Esin perilerinden”.
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diği üzere, ideolojiye tamamen gark olmuş bir öznenin söylem bi-
çimleri olarak kurulur. Bu doğrultuda, Gökalp’in şiirlerini, belirli bir 
edebî biçime bürünmüş, dönemsel ve geçici ideolojik ifadeler olarak 
konumlandırmak yanlış olmayacaktır.

Bu meseleye başka bir açıdan yaklaşırsak, Ziya Gökalp’in şiir 
türünü, kendi siyasi ve sosyal fikirlerini cemiyet içinde yaymak için 
bir araç olarak kullandığını ve türü bu yönde işlevselleştirdiğini söy-
leyebiliriz. Türk edebiyatı ve I. Dünya Savaşı üzerine çalışmaları olan 
Erol Köroğlu, Ziya Gökalp’in düşüncelerini temelde üç farklı biçim-
de geliştirdiğini dile getirir: sohbet, makale, şiir. Gökalp, kafasında 
bir fikir oluştuğunda bunu çevresindeki insanlarla sohbetlerinde 
tartışarak bir argüman haline getirir ve bu argümanı genellikle so-
yut bir makale biçiminde yayımlar. Ardından, makaleye hâkim olan 
ana düşünceyi daha basit ve duygusal boyutta yeniden üreten bir şiir 
haline getirir (Köroğlu, 2010, s. 265). Gökalp’in şiirlerinde görünür 
olan ideolojik çekimin ardında yatan sebep böylece anlamlandıra-
bilir. Şiiri, kendi fikirlerinin yayılması için araçsallaştırmayı tercih 
eder, Gökalp. Yukarıda değindiğim Yeni Hayat’ın önsözünün son 
kısmında, Gökalp şöyle bir soru sorar: “[H]alk terbiyesinde de bâzı 
fikirlerin vezin kisvesinde arzedilmesi fena mı olur?..” (Gökalp, 1941, 
s. 5). Kendini bir mürşit, bir öğretmen olarak tanımlayan Gökalp’i, 
şiirin sustuğu şuur devrinde şiir yazmaya yönelten niyet, fikirlere ve-
zin kisvesi giydirerek halkı terbiye etmektir. Tam da bu sebeple, esin 
perilerinden uzakta yazılan şiirler, içtimai ve siyasi görüşlerinin di-
daktik ve ideolojik söylemleri olarak kurulup araçsallaştırılmaktadır.

Gökalp’in tarihsel ve bağlamsal olarak araçsallaşan şiirlerini 
incelemeye geçmeden önce metin-ideoloji-tarih/bağlam üçlüsü ara-
sındaki karmaşık ilişkiler ağına teorik bir şekilde yaklaşmakta yarar 
görüyorum. Terry Eagleton, Criticism and Ideology adlı başka bir 
çalışmasında metin bilimine dair teorik bir tartışmaya girişir (Eagle-
ton, 1978, s. 64 – 101). Eagleton, metnin içinden bakarak, onun ide-
oloji ve tarihle olan ilişkilerini analiz etmeye koyulur. Burada takip 
ettiği metodolojik yaklaşımı basit bir şemayla gösterir: 

 Tarih  İdeoloji  Edebî Metin
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Eagleton’ın yaklaşımıyla, tarihsel süreç dönemdeki hâkim ide-
olojiyi belirler. Hâkim ideolojiyse dönemde yazılan edebî metinlere 
etki eden dinamik güçlerin kaynağı oluşturur. Bu nedenle, metin, be-
lirli bir zamanda belirli bir ideolojinin -dolaylı veya dolaysız- ürünü 
olarak ortaya çıkar (Eagleton, 1978, s. 64). Bu yaklaşıma paralel bir 
analizi Teun A. van Dijk, ırkçı ideolojilerin toplumsal rolünü kuram-
sal bir şekilde inceleyen Ideology and Discourse6 çalışmasında geliştirir 
(van Dijk, 2000). Eleştirel söylem analizinin önemini vurgulayan van 
Dijk, ideolojinin günlük metinleri ve konuşmaları nasıl etkilediğini 
ve toplumda nasıl yeniden üretildiğini anlamamıza söylemsel boyut-
ların yardımcı olduğunu söyler (van Dijk, 2000, s. 4). Van Dijk farklı 
ideolojiye bağlı konuşmaları analiz ederken “bağlam modeli” adını 
verdiğini bir kavram kullanır. Bağlam modeli, iletişimsel durumlarda 
söylem için gerekli olan, söylemle doğrudan ilgili olan şeyin, gün-
celin temsil edilmesidir. Bu tür bağlamsallaştırmalar olmadan top-
lumsal bilinç, konuşmaya ya da metnin gereklerine uyarlanamaz (van 
Dijk, 2000, s. 27). Ya da bu iletişimsel durumun tam aksi yönde başka 
bir iletişimsel akış içinde, metin veya konuşma bağlamsallaştırılma-
dan toplumsal bilince nüfuz edemez. Van Dijk, konuşmanın ya da 
yazmanın süregiden edimler olduğunu ve bu nedenle bağlam model-
lerinin dinamik olmak zorunda olduğunu söyler. Bir yazı yazılırken, 
bir konuşma gerçekleşirken bile anlık, dinamik bağlamsallaştırma-
larla evrim geçirir ve değişir. Yazarlar ya da konuşmacılar böyle bir 
yolla okuyucunun/dinleyicinin zaten bildiğini düşündüğü şeye göre 
söylemsel anlamı uyarlar. Böylece metin veya konuşma sürekli yeni-
lenen/güncellenen bağlam modellerinde kurulur (van Dijk, 2000, s. 
27). Eagleton ve van Dijk’in ideoloji, bağlam/tarih ve metin arasında-
ki ilişkiyle ilgili birbirine yakın yaklaşımları, metnin tarihsel bağla-
mından, yani metnin dışından metne uzanan gerilimde, dinamik bir 
şekilde ortaya çıkan anlamın ve yeniden yazılan söylemin eleştirel bir 
şekilde incelenmesi gerektiğini gösterir. 

Böyle bir eleştirel yaklaşım çerçevesinde, Ziya Gökalp’in şiirle-
rinin analizinde, öncelikle şiirlerin yazıldığı tarihsel bağlamın genel 

6 Çalışmanın Türkçesine şu kaynaktan ulaşılabilir: Çoban, B., & Özarslan, Z. (Ed.). (2003). 
Söylem ve İdeoloji: Mitoloji, Din, İdeoloji. İstanbul: Su.



66

Özcan Kaya

monograf 2017/8

hatları ortaya çıkartılmalıdır. Ziya Gökalp’in 1915 yılında Talat Paşa 
ve Enver Paşa için yazdığı şiirler, iktidarda olan İttihat ve Terakki’nin 
ideolojik aygıtlarından birine dönüşmüş olan Tanin gazetesinde ya-
yımlanmıştır. 1915’e gelen süreçte imparatorluğun siyasi ve sosyal 
atmosferi bir hayli gerilmiştir. Balkanlarda yaşanan hayal kırıklığıyla 
büyük toprak kayıpları olmuş, imparatorluk tam anlamıyla parçalan-
ma ve çöküş içine girmiştir. Meşrutiyetin ilanından sonraki süreç, 
özellikle 1911-1915 arası, Ziya Gökalp’in hem düşünsel olarak hem de 
eylemsel olarak radikal bir İttihatçı olduğu dönemdir (Köroğlu, 2010, 
s. 222). Gökalp, 1912’de ve 1916’da cemiyetin iç organı ve siyasal büro-
su olarak işlev gören Merkez-i Umumi’ye seçilir (Tunaya, 1989, s. 240 
- 246). Hem partide aktif bir üye olur hem de partinin ideoloğu olarak 
kurgusal ve kuramsal metinler yayımlar, yeni dergilerin kurulmasına 
öncü olur7 (Kemal, 2010, s. 17 – 19). Bu dönemde, paşalar ve Gökalp 
arasında karşılıklı güvene dayanan sıkı bir ilişki vardır:

Kuşkusuz, Ziya Gökalp’ın başarısında Talât, Enver ve Cemal paşaların 
tutumu etkili olmuştu. Çünkü, İttihat ve Terakki’nin bu ileri gelenleri, 
ona dört elle sarılmış, tüm güçleriyle yardımcı oldukları gibi, yaptık-
larını denetleme gereğini bile duymamış, yalnızca kendisine inanmış-
lardı. (Şapolyo, 1974, s.109)

Paşalar ona güvenir ve yükselmesi için destekler. Gökalp’in yaz-
dığı şiirler ve düşünce yazılarından anlaşıldığı üzere, onun da pa-
şalara olan güveni tamdır.8 Gökalp’in İttihatçı paşalar için yazdığı 
şiirler, İttihatçıların tek başına iktidar oldukları, hatta sık sık Enver, 
Talat ve Cemal paşaların politik ve askeri nüfuzuna istinaden “üç 
paşalar iktidarı” veya “Triumvira” olarak anılan tarihsel bağlamda 
yayımlanmıştır (Ahmad, 1999, s. 193).

7 Yahya Kemal Beyatlı’nın aktardığı üzere Ziya Gökalp’in kurucusu olduğu Yeni 
Mecmua’nın maddî destekçisi İttihat ve Terakki olmuştur. İttihat ve Terakki’yle Ziya 
Gökalp’in ilişkisi için E. B. Şapolyo’nun Ziya Gökalp – İttihadı Terakki ve Meşrutiyet Tarihi 
isimli kaynağına başvurulabilir.
8 Yahya Kemal, Ziya Gökalp’in Enver Paşa’ya olan sonsuz inancını şöyle dile getirir:
“Ziya Bey Enver’i, en sert bir müslüman taassubu ile seviyordu. Ne Sarıkamış, ne Ara-
bistan cephesinin turfası, ne hak bozgunlukları ne iâşe ve ihtikâr rezaletleri, hiç bir şey, 
Ziya Bey’i bu îmânında sarsmamıştı. Enver’i nasıl telâkkî ettiğimi bildiği için, en ziyâde 
enine boyuna politika bahsi ettiğimiz saatlerde bile, Enver bahsini açmaktan çekindiğini 
hissederim.” (Kemal, 2010, s. 59).
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Ziya Gökalp, ilk olarak, Enver Paşa için “Türk Kahramanları I” 
başlığıyla bir şiir yayımlar.9 Dönemde yaygın olarak benimsenen Pan-
türkist ideoloji, Ziya Gökalp ve Enver Paşa başta olmak üzere birçok 
kişiyi milliyetçi ideallerin peşinde sürüklemektedir (Süreyya, 1972, s. 
19). Osmanlı’nın parçalanmaya başlaması, Turan imparatorluğu kur-
mayı arzulayanları alevlendirmiştir. Enver Paşa, I. Dünya Savaşı’yla 
Osmanlı’nın kaybettiği toprakları geri alabileceği umudunu taşır. Al-
man hayranı olduğu çokça vurgulanan Enver Paşa, Almanya’nın sa-
vaşı kısa sürede kazanacağına inanır ve onlarla yapılan gizli bir anlaş-
mayla Osmanlı, Almanya’nın yanında savaşa girer (Süreyya, 1972, s. 
25-29; Süreyya, 1986, s. 542-547). Ziya Gökalp’in Enver Paşa için yaz-
dığı şiirde övgünün geneli böyle bir bağlamda Enver Paşa’nın cüretkâr 
kararlarına ve komutanlığına dayanır. Şiir şöyle başlar: 

Bir kalpsin ki tereddütsüz, şüphesiz, 
Bir rûhsun ki irâdeli, imânlı! 
Sen olmasan ihtimâl ki şimdi biz, 
Kalacaktık Avrupa’da bühtânlı…

 Herkes me’yus iken sendin ümitvâr, 
 Bu millete ancak senden ümit var…... (Tansel, 1989, s. 125)

Gökalp, Enver Paşa’yı tereddütsüz, şüphesiz bir kalbe benzeti-
yor. Millete can veren, bir an bile tereddüt etmeden aldığı kararlarla 
Osmanlı’nın Avrupa’daki şanını kurtaran imanlı, iradeli ruhtur. Kalp 
ve ruh aynı bedende aynı kişide birleşir onun nezdinde. Onun dışın-
daki herkes devletin geleceğinden ümitsizken Enver Paşa’nın umut-

9 Köroğlu, Ziya Gökalp’in bu şiiri ve Talat Paşa için yazdığı diğer şiiri, Tanin’de, “Türk 
Kahramanları I” ve “Türk Kahramanları II” başlıklarıyla yayımladığını belirtir (Köroğlu, 
2010, s. 284). Tansel, derlemesine eklediği ek bilgide, bu şiirlerin “Türk Kahramanları” 
dizisinin birinci ve ikinci şiirleri olarak “Tal’at Paşa” ve “Enver Paşa” adlarıyla basıldığını 
söyler (Tansel, 1989, s. 347-348). Araştırmacıların da üzerinde durduğu gibi Gökalp bu 
şiirleri “Türk Kahramanları”na ithafen yazar. Şiirlerde, dönemin güçlü politik şahsiyetleri 
üzerinden ideal Türk kahramanları betimlenir. Fakat Gökalp bu şiirleri Tanin’de yayım-
ladıktan üç yıl sonra, yani 1918 yılında, yayımladığı Yeni Hayat adlı şiir kitabına yalnızca 
“Tal’at Paşa” ve “Enver Paşa” başlıklarıyla alır (Gökalp, 1918). “Türk Kahramanları” nite-
lemesini kullanmaz. 1918’deki baskıdan sonra Yeni Hayat’ı 1941 yılında Latin harfleriyle 
yayıma hazırlayan Ali Nüzhet de şiirleri kitaba “Türk Kahramanları” ithafını kullanmadan 
alır (Nüzhet, 1941, s. 39 – 40). Daha sonradan başka araştırmacılar tarafından yapılan 
derlemeler ve basımlar bu tavrı tekrarlamış görünmektedir. Şiirlerle ilgili bu yanmetinsel 
(paratextual) detay, bu çalışmanın devamında tartışılacak Gökalp’in düşüncelerindeki de-
ğişimin ilk ve somut göstergesidir.
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ları, Turancılıkla ilgili hayalleri, herkesin ümidi olur. Şiirin devamın-
da Gökalp, Enver Paşa’nın tereddütsüzlüğünü ve bunun sebeplerini 
daha açık bir şekilde dile getirir: 

Mağlûp idik, sen etmedin tereddüt, 
Dedin: “Bu il yine galip olacak.,, 
Ordumuza yaptın ânî teceddüt, 
Dedin: “Biziz harbe tâlip olacak.,,

 Siyâsette ittifaklar dokudun 
 Yedi Çar’a birden meydan okudun.. (Tansel, 1989, s. 126)

Enver Paşa’nın başı çektiği birkaç ismin Almanya’yla gizli bir 
anlaşma yaparak ittifak olması ve Osmanlı’nın I. Dünya Savaşı’na 
girmesi, Gökalp’in paşayı tereddütsüz ve cesur olarak görmesinin al-
tında yatan sebeptir. Osmanlı ordusunun Balkan Savaşı dâhil olmak 
üzere üst üste başarısız sonuçlar almasına rağmen Enver Paşa, mec-
lise ve/veya parlamentoya danışmadan, hatta Cemal Paşa’ya dahi 
haber vermeden harbe talip olur (Tunaya, 1989, s. 500-508;  Amca, 
1989, s. 141- 177). Almanya’yla ittifak olmak çarlığa meydan oku-
mak anlamına gelir. Şiirin devam eden bölümünde Gökalp, bu denli 
gözü kara olan paşanın ilahî bir güce sahip olduğunu dile getirir:

Biz hepimiz şüphelerin içinde 
İken, vardı sende büyük itmi’nan, 
Arş’tan sana yâ ilâhî bir müjde 
Verilmişti, yahut kudsî bir fermân..

 Biliyordun nedir Hakk’ın murâdı. 
 O imânla açtın büyük cihâdı… (Tansel, 1989, s. 126)

Enver Paşa’nın kendine güveni ve çevresine yaydığı güven his-
si, tüm şüpheleri ve karamsarlığı siler çünkü onun aldığı kararlar, 
tanrının ilahî müjdeleri, kutsal fermanlarıdır. İlahî müjdeleyici olan 
Enver Paşa, tanrının ne istediğini bilir, bu doğrultuda hareket eder. 
Osmanlı, I. Dünya Savaşı’na girdiğinde halifelik makamı aracılığıyla 
tüm Müslümanları cihada davet etmiştir. Gökalp, tüm bunları Enver 
Paşa’yı ulvî bir imgelemde methederek şiirleştirir. Şiirin son bölümü 
bu minvalde kurulan övgüyle devam eder:
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Tarih diyor: “Bütün büyük fâtihler 
Milletleri gibi Hak’tan mülhemdir.” 
Bugün halk da senin gibi mübeşşer, 
Yalnız sana vâzih ona müphemdir:

 Semâlardan gelen gizli Hak sesi 
 “Türkler artık kurtuluyor!” müjdesi… (Tansel, 1989, s. 126)

Gökalp, Enver Paşa’yı tarihin büyük fatihleriyle bir tutuyor ve 
onlar gibi Enver Paşa’nın da tanrıdan ilham aldığını söylüyor. Tarihe 
kazınmış kahramanlar gibi halkına “mübeşşer” yani müjde getiren, 
gelecek güzel günleri vadeden kutlu ve seçilmiş kişidir. Halkın bi-
lemediği göremediği, gökten gelen tanrının gizli sesini duyan, ilahî 
müjdeyi bilen kişidir. Milletin kurtuluşu, tanrı tarafından onun var-
lığında müjdelenmiştir. Şiir, Gökalp’in Enver Paşa üzerinden kurgu-
ladığı kurtuluş müjdesiyle biter. 

Ziya Gökalp, Enver Paşa için yayımladığı şiirden yaklaşık 20 
gün sonra çıkan Tanin’inde, bu kez Talât Paşa için yazdığı bir şiiri 
“Türk Kahramanları II” başlığıyla yayımlar. Talat Paşa, çalışma haya-
tına Edirne’de Posta ve Telgraf İdaresinde başlamış ve sadrazamlığa 
kadar yükselmiştir. Genç yaşta Jön Türklere ilgi duymaya başlamış 
ve Ahmet Zeki Bey’le İttihat ve Terakki’nin Rusçuk teşkilatında ça-
lışmaya başlamıştır. Ardından gelen yıllarda cemiyetin en üstü mev-
kisine kadar tırmanmıştır (Hanioğlu, s. 502-503).  İttihatçılar için-
de, Enver Paşa, Almanlar tarafından sevilen ve askeriye içinde ciddi 
bir etki alanına sahip biri olarak görülürken; Talat Paşa, İttihat ve 
Terakki’nin içine ve işleyişine hâkim, örgüt üzerinde etkili bir isim 
olarak öne çıkar (Tunaya, 1989, s. 221). Ziya Gökalp’in Talat Paşa 
için yazdığı şiir genelinde onun birleştiricilik, örgütleyicilik özellik-
leri vurgulanır. Şiir şöyle başlar: 

Bütün kalbler Leibnitz’in Monad’ı 
Gibi - şahsî bir tül ile örtülü -  
Birbirine kapalıyken.. Parladı 
Millî bir nûr, şeffâf etti o tülü..10 (Tansel, 1989, s. 125)

10 Bu şiirin Tanin’de yer alan ilk neşrinde bu dörtlüğün son iki dizesi farklıdır. 1918’de 
yayımlanan Yeni Hayat’ta bu dizeler değiştirilmiştir:
 Birbirine mestûr iken… Parladı
 Millî bir nûr, şeffâf yaptı o tülü (Tansel, s. 347)
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Gökalp, şiire ünlü Alman felsefecisi G. W. Leibniz’in mona-
dolojik düşüncelerine değinerek başlar. Şiirin ilk kez yayımlandığı 
Tanin’de bu bölüm için ayrıca açıklayıcı bir not düşülür:

Monad, Alman filosofu Leibnitz’e göre basit, faâl, lâ-yetecezzâ11, o rûhî 
mâhiyeti hâiz cevherlerdir ki, bütün mevcûdât bunlardan müteşekkil-
dir. Monad’lar biribirine kapalı olup, yekdiğerlerini idrâk edemezler. 
(Aktaran Tansel, 1989, s. 347)

Düşülen notta, monadların varlığın bütünlüğünü oluşturan 
bölünmez, ruhî cevherler olduğu vurgulanır. Leibniz, Monadoloji’de 
monadların penceresiz, kapalı, birbirini değiştiremeyen cevherler 
olduğunu söyler (Leibniz, s. 2). Onlar her şeyin temel öğesi olmakla 
birlikte evreni oluştururlar, bir anlamda her tekil monad tüm evrenin 
aynasıdır. Evrendeki, düzen ve ahenkle birlikte mekanik olarak hare-
ket içindedirler. Monadlar, evreni anlamaları bakımdan karanlık ya 
da açık oluşuyla hiyerarşik bir şekilde düzenlenir. Düzen, en alttaki 
maddeden en üsteki tanrıya doğru algı açıklığıyla, ussal üstünlükle 
yükselir (Leibniz, 1997; Timuçin, 2008, s. 195-196). Gökalp’in im-
geleminde Talat Paşa, birbirini idrak edemeyen monadları bir ara-
ya getiren, onlar arasındaki iletişimsizliği kıran, hiyerarşik olarak 
üst düzeyde yer alan bir monad bileşimidir. Talat Paşa millî bir ışık 
olarak, karanlıkta tekil monadların yani halkın üzerindeki tülü kal-
dırmış, karanlığı çözmüştür. Böylece birbirini anlayamayan, kapalı, 
tekil cevherleri bir bütünlük içinde birleştirmiş, örgütlemiştir. Şiirin 
ikinci dörtlüğünde de aynı doğrultuda övgü devam ettirilir:

O nûr senin zekândır ki farkeder 
Tezâdların içindeki âhengi.. 
Mezcederek yine bize zerkeder, 
Önce bizden topladığı bin rengi.. (Tansel, 1989, s. 125)

11 “Lâ-yetecezzâ” sözcüğü “bölünmez, parçalanmaz” anlamına gelir (Devellioğlu, 2016, 
s. 544). Bununla beraber İslami felsefe geleneğinde “cevher” ve “atom” kavramlarının ge-
liştirilmesinde sıkça kullanılmıştır: “Cevher-i ferd. Aristo’nun Métaphysique adlı eserinin 
VII. kitabında (I, 1039ª, 5-15) “ousia” (cevher) terimini Demokritos’un atom kavramı kar-
şılığında kullanmasına paralel olarak İslâm kelâmcıları da cevher kelimesini el-cevherü’l-
ferd (cevher-i ferd), el-cevherü’l-vâhid gibi terkipler halinde atom karşılığında kullanmış-
lar; yine atomu el-cüz’ü’l-vâhid, elcüz’ ellezî lâ-yetecezze’ (cüz-i lâ-yetecezzâ) gibi başka 
terkiplerle de ifade etmişlerdir.” (Kutluer, s. 542).
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Talat Paşa, diğerlerinden/diğer monadlardan ussal üstünlüğüyle 
ayrılır. Bölünmez tekil cevherlerin bin rengini algılar, onların içinde-
ki zıtlığın oluşturduğu bütünlüğü fark eder. Binbir çoğulluk içinden 
aldığı ahengi, yine onlara, onları bir bütünlüğe kavuşturarak yansıtır. 
Burada ayrıca değinmek yerinde olacaktır. Gökalp’in şiirlerinde kul-
landığı sözcükler gayet önemlidir. Sözcükleri rastgele seçmez, kendi 
düşünce sistemi çerçevesinde bazı kavramlar kullanır. Gökalp, Talat 
Paşa’nın zekâsını ön plana çıkartırken ona kendi içtimai fikirleri çer-
çevesinde övgüler düzüyordur aslında. Gökalp’in geliştirdiği bir nevi 
kültür tanımı olan “hars”ın kaynağı örftür. Harsın en açık biçimde 
göründüğü, ortaya çıktığı gruba güzideler denir. Güzideler içinde yer 
alan dâhi ve onun yetenekleri vehbîdir. Dâhi fertler, çoğunlukla tür-
deş içtimai kitleler içinde yetişir. Onlar, milletleri dalgınlık halinden 
kurtararak tarihi sıçramalara yönelten kişilerdir (Gökalp, 1917/1333). 
Talat Paşa, zekâsı ve çevresine yaydığı ışıkla dâhi grubuna girmektedir. 
Bu nedenle şiirde ussal üstünlük vurgulanır. Şiirin üçüncü dörtlüğünde 
bu imgelem daha somut bir düzeyde yeniden kurulur:

Sen canları birleştiren bir rûhsun, 
Vicdânını sende görür cemiyet; 
O bir necât teknesidir, sen Nûh’sun, 
Sen olmasan öksüz kalır bu millet.. (Tansel, 1989, s. 125)

Talat Paşa, insanları, milleti, cemiyeti birleştiren ruhtur. Büyük 
tufanda tüm canlıları kurtaran Nuh peygamber gibi, o da tüm milleti 
felaket günlerinde kurtaran necat teknesi, kurtuluş gemisidir. Nuh’ın 
tüm canları kurtarışı gibi milleti kurtaran Talat Paşa, milletin babası 
olarak imlenir. Talat Paşa olmasaydı millet öksüz kalırdı. Bu anlam-
da, milleti var eden, birleştiren, kurtaran baba figürü onun nezdinde 
şiirleştirilir. Şiirin son dörtlüğünde övgü, Talat Paşa’nın karakterine 
yapılan vurgularla devam eder:

Türk neferi gibi temiz yürekli: 
Tesallufsuz, tefâhursuz bir albsin..12 

12 Dizenin sonundaki “albsin” sözcüğü, 1918 basımlı Yeni Hayat’ta “ كسپلآ ” şeklinde 
“p” harfiyle “alpsin” olarak yazılmıştır. Tansel’in derlediği şiirde ise -tahminen dörtlüğün 
son dizesinde yer alan “kalbsin”/ “ كسبلق” sözcüğü ile şeklen uyak oluşturması için- “b” 
harfiyle “albsin” olarak Latin alfabesine aktarılmıştır.
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Türk tarihi gibi nâmus heykeli, 
Hiçbir zaman sarsılmayan bir kalbsin.. (Tansel, 1989, s. 125)

Talat Paşa aslen telgraf deposu mukayyitliğinden nazırlığa, 
sadrazamlığa yükselmiştir. Enver Paşa gibi askerî bir eğitimi veya 
geçmişi yoktur. Gökalp’in burada onu temiz yürekli Türk askerine 
benzetmesini, ona askerî nitelikler atfetmek için yapıldığını dile geti-
rebiliriz. O, kendini övmeyen, kibirsiz bir alptir. “Alp,” eski Türklerde 
büyük ve cesaret isteyen işleri başaran kahramanlara verilen isimdir 
(Ayverdi, 2010, s. 47). Bu kahraman, Türk tarihi gibi temiz, namuslu 
bir heykelle imgelenir. Heykel benzetmesi akıllara hem öne çıkan 
eşsiz bir sembol oluşu hem de kalıcılığı/bakiliği getirir. Bu anlam-
da, Talat Paşa’nın tarihe kazınıp hep kibirsiz, alçak gönüllü, temiz ve 
namuslu bir kahraman olarak hatırlanacağı düşünülebilir. Şiirin son 
dizesinde, Talat Paşa sarsılmaz bir kalbe benzetilir. Gökalp, Enver 
Paşa’nın şiirine de benzer bir şekilde onu tereddütsüz ve şüphesiz bir 
kalbe benzeterek başlamıştı. Bu anlamda, ilk şiirle açılan Gökalp’in 
“Türk Kahramanı” imgelemi ikinci şiire gönderme yapacak bir me-
tinlerarası bağlantıyla kapanmıştır diyebiliriz. 

Ziya Gökalp, ideolojik söylemlerini bağlam modellerine koşut 
bir şekilde yeniden kurgular. Uriel Heyd, Gökalp’in var olan politik 
koşullara göre kendi fikirlerini değiştirmeye eğilimli olduğunu dile 
getirir (Heyd, 1950, s. 136-140). Eagleton’ın bakış açısıyla, değişen 
tarihsel bağlam hâkim ideoloji değiştirmiştir; değişen ideolojiyle be-
raber yazılan metinler de dönüşür. Gökalp’in methettiği Talat Paşa 
ve Enver Paşa yani “Türk kahramanları,” I. Dünya Savaşı sırasında 
ve sonrasında aldıkları kararlar ve yaptıkları eylemlerle Osmanlı’nın 
dağılışında pay sahibi olurlar. I. Dünya Savaşı’nın hüsranla sona er-
mesinden sonraki süreçte sosyal ve siyasal gündem değişir. Üç paşa, 
bir Alman torpidosuyla yurt dışına çıkar. Diğer taraftan, I. Dünya 
Savaşı esnasında Çanakkale Savaşı’ndaki başarısıyla ön plana çıkan 
komutan Mustafa Kemal ise yükselişe geçmiştir. Daha sonra, Kur-
tuluş Savaşı sırasında kazandığı askerî zaferler ve Ankara’da kurulan 
yeni meclisle karizmatik lider olma yolunda ilerleyecektir. Gelecek 
günlerde, Mustafa Kemal’in kurucusu olacağı cumhuriyet rejimi, 
Osmanlı’nın ideolojik ve epistemolojik mirasının üzerine, Batılı an-
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lamda modern bir ulus devlet inşasına girişecektir. Böyle bir siyasal 
ve sosyal bağlamda yazılan politik methiyelerde Gökalp’in “Türk 
Kahramanı” tasavvuru ve şiir öznesinin ideolojik söylemleri yeniden 
yazılır. Van Dijk’in kavramlarıyla, Ziya Gökalp’in içtimai ve politik 
fikirleriyle kurulan şiirlerini, bağlam modellerine uygun bir şekilde 
güncellediğini dile getirebiliriz.

1922’ye gelindiğine yükselen yeni rejimle, siyasal iktidarda güçlü 
konumda olan kişi Mustafa Kemal olmuştur. Böyle bir bağlam mode-
linde, yalnızca Ziya Gökalp tarafından değil, başka birçok şair tarafın-
dan Mustafa Kemal’i öven şiirler hızla yazılmaya ve yayılmaya başla-
mıştır (Kaya, 2015, s. 25-54). Ziya Gökalp, Anadolu’daki savaş fiilen 
bittikten sonra, yani Mustafa Kemal’in öncüsü olduğu hareket, mutlak 
zaferi sağladıktan kısa bir süre sonra, Ekim - Aralık 1922 tarihleri ara-
sındaki üç aylık sürede, üç şiir yayımlar: “İstida,” “İkinci İstida” ve “Ni-
çin?” (Tansel, 1989, s. 291-293; 297-298). Bu şiirlerde Ziya Gökalp’in 
“Türk Kahramanı” modeli, Mustafa Kemal üzerinden yeni bir kimlik 
ve imgelem kazanır. Daha önce Enver Paşa ve Talat Paşa üzerinden 
kurgulanan kahraman imgesi, Mustafa Kemal’le birlikte yeniden yazı-
lırken yapılan değişiklikler veya korunan özellikler anlamlı hale gelir. 
Gökalp, daha önce değerlendirdiğim “Talat Paşa” şiirinde, Talat Paşa 
için “O nûr senin zekândır ki fark eder” diyerek, onu zekâsı/dâhiliği 
üzerinden tanımlıyor ve halka millî ışık saçan, üstün bir birleştirici 
olarak görüyordu. Şiirde, Talat Paşa ussal üstünlüğüyle birbirinden 
kopuk, tekil monadlardaki zıtlığı ahenkle bütünleştirmişti. Gökalp, 
“İstida” adlı şiirde dâhiliği Mustafa Kemal’le yeniden tanımlar:

Sen dâhisin, buna çoktan inandık.. 
Mefkûresiz rehberlerden pek yandık… (Tansel, 1989, s. 291)

Tekâmülün zenbereği dehândır, 
Tâlihimiz sende etmiş tecelli..  (Tansel, 1989, s. 293)

Arttıkça bu dâhi Türk’ün şöhreti 
Dağılan milletin arttı vahdeti  (Tansel, 1989, s. 297)

O, millî dehânın tam Kemâl’idir: 
Türkün hem Celâl’i, hem Cemâl’idir 
Mefkûre görünmez, o timsalidir 
Mefkûreye çattın söyle, sen niçin? (Tansel, 1989, s. 298)
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Mustafa Kemal’in dâhi olduğunu tekrar tekrar vurgulamakla 
yetinmez; aynı zamanda eski rehberlerin mefkûresiz/idealsiz13 oldu-
ğu için başarısız olduğunu söyler. Mustafa Kemal’i kendi içtimai sis-
teminde önemli bir konuma sahip olan dâhilikle bütünleştirir. Onun 
dehasıyla döner talihimiz. Mefkûrenin sembol bulmuş hali olduğu-
nu vurgular. Halk/monadlar bu sefer mefkûreli, dâhi rehber Mus-
tafa Kemal’in yolunda vahdete/birliğe erişir, bütünleşir. Aynı şiirin 
ilerleyen bölümünde Gökalp benzer bir şekilde, Mustafa Kemal’in 
milletin öncü kahramanı olduğunu belirtir:

Tepesinde kahramanlar olunca, 
Bu memleket dâim gitmiş ileri.. 
İlk sıraya haris fertler dolunca 
Paslı kalmış kalbindeki cevheri..

Bu milletin hâli olur pek yaman, 
Kulağuzu olmazsa bir kahraman.. (Tansel, 1989, s. 293)

Mustafa Kemal’in milleti yöneten kahraman olduğunu dile ge-
tirirken ondan önce milletin başında yer almış kahramanları haris 
fertler olarak hicveder. Önceki kahramanlar açgözlü, hırslı fertler ol-
dukları için milletin kalplerindeki cevherler paslı, karanlık kalmıştır. 
Oysa, “Talat Paşa” şiirinde, Gökalp, Talat Paşa’nın bir tülle örtülü, 
karanlıkta kalmış tüm kalpleri/monadları millî bir ışıkla parlatma-
sını betimliyordu ve millî cevherler böylece aydınlanıyordu. Ama 
1922’nin tarihsel bağlamından geçmişe bakan Gökalp, paslı cevher-
ler görmektedir. Gökalp, 1915’te Talat Paşa’yı milletin babası olarak 
tahayyül ediyordu. Talat Paşa, Nuh peygamber gibi tüm canları bir-
leştirmeseydi tüm millet öksüz kalacaktı. 1922’de millî baba imgesi, 
Mustafa Kemal’in kişiliğinde yeniden kimlik bulur:

13 “Mefkûre” mefhumu, Gökalp’in kendi sosyoloji düşünceleri içinde anlam kazanır. Te-
melde, “ülkü,” “ideal” anlamına gelir. Taha Parla, Gökalp’in “Mefkûre” başlıklı yazısını 
şöyle yorumlar: “Ulusların yaşamında büyük felâketlerin ve tehlikelerin söz konusu ol-
duğu dönemlerde bireysel amaçlar ve kişilikler, her şeyi kucaklayan bir ulusal ideale tâbi 
olurlar. Toplumsal bunalım ve siyasal karmaşa anlarında tüm bireyleri ruh ve kalpleri, 
bir ‘ulusal kişilik’ içinde atmaya başlar; bireysel iradeler susar, tüm vicdanlara bir genel 
irade yerleşir. Benciller fedakâr kişilere, korkaklar kahramanlara dönüşür; öz-çıkar ulusal 
çıkara feda edilir. Bunalım atlatıldıktan sonra da ulusal idealler silinip gitmez; tüm top-
lumsal kurumlarda olgunlaşmayı ve bunları geliştirmeyi sürdürürler. En yüksek biçimini 
milliyetçilikte (ulusal bağımsızlık, ulusal gelişme, ulusal birlik) bulan ideal, toplumsal bir 
olgudur; kamu vicdanında yer etmiş olması gerekir.” (Parla, 1993, s. 112-113)
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Lâkin Türk’ün tılsımını14 sen buldun, 
İksir gibi bu millete ilâçsın..

Türk çocuktur yaşayamaz babasız, 
Karanlıkta kulağuzsuz, lambasız.. 

Acı, kurtardığın yurdun halkına, 
Öksüz gibi boynu bükük bırakma! (Tansel, 1989, s. 292-293)

Milleti birleştiren, yol gösteren nurlu ışık Talat Paşa’nın yeri ve 
onun babalık konumu, Mustafa Kemal’in kılavuzluğunda ve ışığın-
da yeniden dirilir. Türk halkı, Mustafa Kemal’in çocuğudur. Onsuz, 
babasız yaşayamaz; çünkü o Türk’ün gücünü bulmuş, yaralarına ilaç 
olmuştur.

Gökalp’in Enver Paşa için yazdığı şiirde tekrarlanarak vurgu-
lanan bir müjdecilik motifi vardır. Enver Paşa, tanrının kurtuluş 
müjdecisi olarak görülüyordur; çünkü o, halkın duyamadığı, arştan 
gelen gizli ve kutsal fermanı duymuş ilahî kurtarıcıdır. Yeni şiirler-
le beraber, kurtarıcı kimliği de Mustafa Kemal karakteri üzerinden 
yeniden yazılır: 

Ey kurtaran bizi zâlim Yunan’dan! 
Kurtar bizi daha bir çok düşmandan!

Medeniyet gerçi bize uzaktır; 
Mefkûremiz güneş kadar parlaktır.. 
Bütün millet yükselmeğe müştaktır: 
Kurtar bizi cehaletten, noksandan! (Tansel, 1989, s. 291)

Kurtarıcının kimliği değişirken görevi de yeniden tanımlanmış 
olur. Enver Paşa, Yedi Çar’a meydan okuyup kaybedilen toprakla-
rı geri alma, Turan imparatorluğu kurma idealleriyle kurtarıcı ola-
rak kurgulanıyordu. 1922’de savaş fiilî olarak bittiği için Mustafa 
Kemal’le kurgulanan kurtarıcının görevleri, halkı cehaletten kurtar-
mak, devletin eksiklerini kapatmak ve milleti medeni bir seviyeye 

14 Bu sözcük Tansel’in derlediği şiirde “tılısm” olarak geçiyor. Ali Nüzhet’in hazırladığı 
1941 tarihli baskıda “tılsım” olarak yer alıyor.  Tansel’in derlemesinde baskıda yapılan 
maddi bir hata sebebiyle “ı” ve “s” harflerinin birbirinin yerine yazılmış olma olasılığının 
yüksek olduğunu düşünüyorum.
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yükseltmek olur. Bu noktada, kurtarıcının kimliğinin ve anlamının 
değişmesinin, dönemde gelişmeye başlayacak olan cumhuriyet ide-
olojisinin söylemleriyle paralel olduğunu belirtmek gerekir. Artık, 
Osmanlı’yı çöküşten kurtarmak değil, yükselen rejimi yeniden ya-
pılandırmak gereklidir. Bu nedenle, hayal edilen kurtarıcı ve onun 
işlevleri değişir. 

İdeolojik söylemlerin kurgulanışında ve kavramsal kökeninde 
“ben ve öteki” ayrımına dayanan ve çoğunlukla birbiriyle çatışan bir 
ikilik yer alır. Bu ikilik, farklı bağlam modellerinin kahramanlarının, 
birbirine tezat şekillerde kurgulanmasının altında yatan sebeplerden 
biridir. Van Dijk, ideolojik yapının pratik analizini yaparken bu iki-
liğin, “biz ve onlar”ın söylemsel ayrımında temellendiğini belirtir. 
Başka bir ifadeyle “ben ve öteki.” Söylemsel olarak bu ikilik, metin-
lere “olumlu öz-sunum” (positive self-presentation) ve “olumsuz öte-
ki-sunum” (negative other-presentation) olarak yansır (van Dijk, s. 
43-44). Olumlu öz-sunum, öznenin kendisini, “ben”in ya da kendi-
sini de içine kattığı “biz”in olumlu özellikleriyle temsil edilmesidir. 
Olumsuz öteki-sunumu, öznenin “o” diye metinselleştirdiği ötekinin 
veya ötekilerin yer aldığı “onlar”ın olumsuz yönleriyle temsil edil-
mesidir. Gökalp’in yukarıdaki şiirlerinde, Mustafa Kemal’le bütünle-
şen kahraman olumlu bir şekilde temsil edilirken, geçmişteki kahra-
manlar haris ve mefkûresiz olarak nitelenir, olumsuzlanır. Kendisini 
içine dâhil ettiği yeni rejimi överken aynı zamanda ötekileştirdiği 
eski rejimi de olumsuzlar. Bu söylemsel ikilik, şiirlerde eski ve yeni 
rejimle ilgili dizelerde daha belirgin bir şekilde görünür olur: 

Her şey olur: Yalnız iste, emir ver.. 
Kurtar bizi meskenetten, hirmândan!

Sürümüzde bir kurt çoban kalmasın, 
Tepemizde gizli düşman kalmasın; 
Düşmanların dostu hakan kalmasın: 
Kurtar bizi bu yaldızlı yılandan!

Abdülhamid gerçi Kızıl Sultan’dı, 
Buna nispet yine o bir insandı.. 
Çok ma’sûmlar Fetvâ’sına aldandı: 
Kurtar bizi artık Kara Sultan’dan!  (Tansel, 1989, s. 291)
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Gökalp’in “Talat Paşa” ve “Enver Paşa” şiirlerinde, o dönemki 
mevcut iktidarı yahut imparatorluk yönetimini eleştiren herhangi 
bir söylem mevcut değildir. 1922’de Ankara Hükümeti’nin siyasal 
gücü elde ettiği tarihsel bağlamda yazılan şiirlerde, imparatorluk 
dönemi ve sultan ağır bir şekilde yerilmektedir. Yukarıdaki alıntı-
da şiir öznesi “Kurtar bizi” diye Mustafa Kemal’e sesleniyor. Burada 
öznenin kendini dâhil ettiği “biz,” Türk milletini temsil etmektedir. 
“Biz”in karşısında yer alan “o” ise “sürüye girmiş kurt çoban,” “gizli 
düşman,” “düşmanın dostu,” “yaldızlı yılan,” “Kızıl Sultan,”15 “Kara 
Sultan” olan II. Abdülhamit ve onun temsil ettiği değerler ve rejim-
dir. Cumhuriyet rejimi kurulup kurumsallaştıktan sonra, resmî tarih 
yazımında altı kalın çizgilerle çekilerek vurgulanacağı üzere, sultan 
milletini ve vatanını yabancılara satmış haindir, düşmanın dostudur, 
yılandır. Sultanla beraber Osmanlı dönemi de “meskenet, hirmân” 
biriktirmiştir, mahrumiyet ve acizlikle/miskinlikle halkı kuşatmıştır. 
Şiirlerde, böyle yıkıcı bir eleştirel tavırla betimlenen eski rejimin ku-
rumlarıyla dahi hesaplaşılır:

Artık çiftlik değil bu hür memleket. 
“Malikâne” yazılamaz taşında… (Tansel, 1989, s. 292)

Gökalp, özellikle 18. yüzyıldan itibaren büyük toprak sahibi 
Osmanlı elitlerinin oluşmasına yol açan “Malikâne” düzenini, yani 
mülkiyeti devlete ait olan ama bazı kişilere hayatları boyunca kul-
lanmaları için ihtisas edilen arazileri oluşturan ekonomik düzeni 
eleştirir. Bunun yerine halkçılığa dayanan kanunlarla yeni düzen 
kurulmasını ister:

Kurtar bizi iktisâdî buhrândan!

Mektep, müze, dârü’l-fünûn isteriz; 
Halkçılığa uyar kanûn isteriz; 
Terâkkimiz her ân koşsun isteriz: 
Kurtar bizi beyne’l-milel hüsrandan! (Tansel, 1989, s. 291)

15 “Kızıl Sultan” ifadesinin veya kızıllığın, Abdülhamid’in kan dökücülüğüne, caniliğine 
gönderme yaptığı dile getirilmektedir. Gergeon, bu sıfatın Abdülhamid’e özellikle Ermeni 
politikaları nedeniyle verildiğini belirtir (Gergeon, 2006, s. 16; 352-358).
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Şiirdeki sesin, Mustafa Kemal’den dileği, halkın eşitliğine daya-
nan ve milleti geliştirecek yeniliklerin gerçekleştirilmesidir. Okullar, 
müzeler, üniversiteler inşa etmek; ekonomik buhrandan kurtulmak 
ve halkçılık fikriyle oluşturulmuş kanunlar, bu anlayışla kurulmuş 
düzenler üretmektir. Kahramanlar ve onların nezdinde hayal edilen/
dilenen düzen, eski-yeni veya ben-öteki ayrımından beslenen ideo-
lojik bir ikiliğe düğümlü, birbirine taban tabana zıttır. “Türk kahra-
manı,” farklı bir tarihsel bağlamda, farklı bir ideolojik çekimin etki-
sinde tahayyül edilirken, kahramanın işlevi ve görevi değişmiş olur.

Türk kahramanını farklı bir bağlamda, farklı bir tarihsel kişilik-
le birlikte kurgulamak, şiirlerin dilsel ve imgesel özellikleri üzerinde 
de belirleyici/dönüştürücü olmuştur. “Üç Paşalar” arasında Enver 
Paşa birçok kaynakta hep dine bağlı, Müslüman bir kişi olarak anılır. 
Gökalp’in “Enver Paşa” şiirinde, Enver Paşa mistik bir imgelemde, 
ilahî müjdeye sahip, kendisine kutsî ferman verilen, semalardan ge-
len gizli Hakk’ın sesini işiten ve imanıyla yedi düvele cihat başlatan 
kahraman olarak betimlenir. Tasvirler, İslami dilin ve imgelemin 
içinden seçilmiştir: “Hakk,” “cihat,” “arştan gelen ilâhî müjde”… 
Gökalp’in Mustafa Kemal için yazdığı şiirlerde ise böyle bir imge-
lemden uzak bir dil kurulduğu görülür. Basit olarak, Arapça kökenli 
ve İslam geleneğine ait olan “Hakk”ın yerini daha yansız bir niteleme 
“ulu tanrı” alır. Dille beraber şiir de bambaşka sözcüklerle kurulur: 
iktisat, müze, mektep, ilim, hars, mefkûre… Mustafa Kemal’in üstün 
özelliklerini ilahî ve kutsal bir imgelemde kurmak yerine “büyük in-
san,” “Türk aslanı,” “hür rehberi,” gibi görece daha dünyevi, mistik 
alandan uzak benzetmeler oluşturur. Şiir öznesi, Mustafa Kemal’e 
atfettiği olağanüstülüğü nedenselleştirmek için onu ilahîleştirmeye 
çalışmaz: “Sende saklı nice mechûl kuvvetler…” diyerek muğlak 
bir nedensellik bağlantısı kurar. Türk kahramanına ait ilahîlik daha 
ladinî bir bilinçle yeniden kurulur. Yeni Türk kahramanıyla birlikte 
yeniden kurulan dil ve imgelem, yükselen rejimin ideolojik söylem-
leriyle örtüşecek bir biçimde dönüştürülmüş olur.16

16 Burada bir parantez açmakta yarar görüyorum. Bu dönüşümün, yalnızca iktidar iliş-
kileri bağlamında gerçekleştiğini düşünmek veya yalnızca bağlamsal olduğunu öne sür-
mek tek yanlı ve yüzeysel değerlendirmeye yol açar. Şiirlere yansıyan dönüşümü, Ziya 
Gökalp’in kişisel tarihi, fikrî gelişimi, zihinsel dönüşümü; etnik kimlik, dil, millet vb. 
kavramlar hakkındaki görüşleri ve daha geniş anlamda dönemde cereyan eden sosyal, 
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Sonuç olarak, Türk toplumunun şekillenmesinde ve düşünce 
hayatında önemli bir yeri bulunan Ziya Gökalp, 1915’te İttihat ve Te-
rakki iktidardayken tasavvur ettiği kurtarıcı, koruyucu, müjdeleyi-
ci, birleştirici, dâhi, yol gösterici Türk kahramanı imgesini, 1922’de, 
Mustafa Kemal’in lideri olduğu hareket yükselişe geçtikten sonra 
yeniden yazmıştır. Şiirler arası ilişkiler, Gökalp’in değişen siyasal, 
sosyal ve tarihsel konjonktürle beraber, değişen ideolojik söylemle-
rinin şiirsel düzlemde görünür olmasını sağlar. Şiirlerin karşılaştı-
rılmasıyla ortaya çıkan birbiriyle çelişen/çatışan ideolojik söylemler, 
müteşair Ziya Gökalp’in şiirleri, endoktrinizasyon aracı olarak araç-
sallaştırmasının dolaysız sonuçlarından biridir. Van Dijk, iletişimsel 
duruma göre gerekli olan söylemin, bu söylemle doğrudan ilgili olan 
şeyin, yani bir anlamda güncelin temsil edilmesini, metinlerin top-
lumsal bilince daha iyi etki edebilmesi için kullanıldığını söyler (van 
Dijk, 2000, s. 27). Bu bağlamda, Gökalp’in “Türk Kahramanı” imge-
si, bağlamsal modellere uygun olarak, Talat Paşa, Enver Paşa, Mus-
tafa Kemal için yazılan şiirler ve bu şiirlerde baskın olan söylemler 
arası düzeylerde dönüştürülerek yeniden kurgulanmıştır. Gökalp, 
ideolojik söylemlerini, tarihsel bağlama ve güncel epik kahraman 
modeline koşut bir şekilde şiir türü aracılığıyla kurgulayarak, var 
olan toplumsal bilince daha kolay bir şekilde nüfuz ederken, kendi 
fikirlerinin de daha hızlı bir şekilde yayılmasını sağlamıştır. 
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Öz
Bir edebî metin estetik bir bütünlüğü, sanatsal yaratım gücünü temsil ettiği 
kadar toplumsal olanı da bünyesinde barındıran, yazarının tarihsel gerçekliği 
farkında olarak ya da olmayarak yansıttığı bir yapı olarak karşımıza çıkar. Metin 
ideolojisi kavramı da metinlerin estetik yahut toplumsal cephelerine vurgu yo-
lunu seçerek onları tanımlama, inceleme metodu şeklinde ifade edilebilir. Fakat 
metinlere estetik yahut toplumsal tek bir cepheden yaklaşım ve onları sınıflan-
dırma telaşı günümüzde birçok eleştirmenin karşı çıktığı bir husustur. Ahmet 
Hamdi Tanpınar’ın romanları da uzun zaman boyunca bu iki kutup noktası-
nın estetik kısmında değerlendirilmiş; tarihsel veçheleri, dinî, siyasî, toplumsal, 
ekonomik göndermeleri adeta yok sayılmıştır. Fakat bu romanlar yazarın farklı 
türden diğer eserleri, bizzat yaşamı yahut dönemin şartları ile beraber düşünül-
düğünde önemli mesajlara ulaşılmaktadır. Antik çağda Aristophanes tiyatro-
sunda yer alan parabasis kavramının mahiyeti de tam olarak bu noktada karşı-
mıza çıkar. Parabasis edebiyatın toplumsalla olan bağıntısına vurgu yapar; buna 
göre yazar metnine ideolojik birtakım kodlar yükleyebilir. Mâhur Beste romanı 
da yazarın genel şiirsel roman atmosferinin özelliklerini bünyesinde barındır-
makla beraber çok ciddî bir tarihsel farkındalığı yansıtmaktadır. Bu romandaki 
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siyasî, dini, toplumsal birçok mesele; karakterizasyon ve birtakım anahtar keli-
meler arkasına gizlenerek metni çok katmanlı bir yapıda düşünmemize sebep 
olmaktadır. Bu makalenin temel amacı Ahmet Hamdi Tanpınar’ın çok sesli ve 
“mesele”li metinlerinden biri olan Mâhur Beste üzerinde birtakım örtük gön-
derme, alegori yahut vurguları esas alarak yeni bir okuma yapmaktır. Böylece 
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın metinlerini salt estetik birer yapı olarak gören ve bu 
anlamda zenginliklerini de göz ardı eden bakış açılarının aksine, biçim ve içeriği 
ustaca birleştirmiş bir yazarın sanatsal yaratım gücü bir kez daha ortaya konma-
ya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Ahmet Hamdi Tanpınar, Mâhur Beste, ideoloji, parabasis, 
roman

The Ideological Background of Ahmet 
Hamdi Tanpınar’s Texts: The Function of 

Parabasis in Mâhur Beste

Abstract
A literary text not only represents an esthetic integrity and artistic power of cre-
ativty, but also it accomodates social phenomena as a structure that the writer 
reflects either by being aware of the historical facts or not. The notion of the 
ideology of the text can be expressed as a way of definition or research method 
that chooses to emphasize the esthetic or social aspects of a text. However, app-
roaching texts by means of either a single esthetic or social aspect, and the has-
tiness to classify them is a situation that many critics object to today. For a long 
time, Ahmet Hamdi Tanpınar’s novels have also been evaluated on the esthetic 
side of these two extremities and the historical aspects, the religious, political, 
social, and economic references have been ignored. Yet, when these are taken 
into consideration with the writer’s works in different genres, along with his life 
or the conditions of the period, significant messages can be reached. It is at this 
point, one encounters the essence of the notion of parabasis that is found in the 
antiquity, in Aristophanes’ theatre. Parabasis underlines the relation between 
literature and society; thus, the writer can assign some ideological codes to the 
text. Mâhur Beste, as a novel, reflects the properties of the writer’s general poetic 
novel atmosphere together with a significant degree of historical awareness. In 
this novel, a lot of political, religious, or social issues are concealed, causing one 
to think the text as a multilayered structure. The main purpose of this article is 
to do a new reading of Ahmet Hamdi Tanpınar’s Mâhur Beste, which is mul-
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ti-directional and thus covers many issues, based on some implicit references, 
alegories and emphases. Therefore, in contrast to perspectives which see Ahmet 
Hamdi Tanpınar’s texts as mere esthetic structures and ignore its richness, this 
study will once again put forth the artistic power of creativity of a writer who 
compounds the form and context masterfully.

Key Words: Ahmet Hamdi Tanpınar, Mâhur Beste, ideology, parabasis, novel

Giriş
“Mermer blokta zaten gizil olarak var olan heykelin ortaya  

çıkması için, taşın bütün yabancı parçalarını kaldırmak yeterliydi” 
Michelangelo

Bir edebî metin üzerinde araştırma yapılırken birçok kuram 
yahut eleştiri yönteminden yararlanılabilir. Bu yöntemlerin kimisi 
yazardan ve onun yaşantısından, düşüncelerinden hareketle; kimi-
si okurdan ve onun donanımından hareketle; kimisi ise salt met-
nin kendisini esas alan yapısalcı bir yaklaşımla metni çözümleme 
ve göndermelerine ulaşma yolunu seçer. Platon’dan itibaren sanatın 
neyi yansıttığı, yansıtması gerektiği bir sorunsal olarak var olmuş 
ve çeşitli düşünürler, kuramcılar tarafından çeşitli yorumlar getiril-
miştir. Böylece anlatının daha iyi bir şekilde anlaşılıp yorumlanma-
sı noktasında da değişik yöntemlerin önü açılmıştır. Fakat özellikle 
son dönemlerde bütün zamanlar ve mekânlar için geçerli olacak bir 
edebiyat teorisi oluşturup metinlere sadece tek bir perspektiften yak-
laşma çabalarının kısırlığı noktasında birçok teorisyen hemfikirdir. 
Çünkü metinler okurlarına estetik cihetinden bir şeyler ifade etme-
nin yanında sosyal, siyasî, dinî hatta kimi zaman ekonomiye dair 
fikirler sunabilmektedir. Metinlerin bu çok yönlü oluşu meselesi 
çoklu okumalara ve yorumlamalara müsait birer yapı arz etmelerine 
de sebep olmaktadır. Yazarlarından bağımsız olmayan metinler, do-
layısıyla yazarının yaşadığı dönemden de zorunlu birtakım izler ta-
şımakta ve toplumsal ile güçlü bağlar kurmaktadırlar. Başlığımızda 
geçen parabasis kavramı da metinlerin toplumsalla olan bu zorunlu 
bağına gönderme yapmak için ödünç alınmıştır. Parabasis, antik Yu-
nan döneminde Aristofanes tiyatrosunda bulunan koronun, oyunun 
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bir anında bir adım öne ilerleyerek maskelerini çıkarıp seyirciye ses-
lendiği ve siyasî, toplumsal vs. birtakım mesajlar illettiği bölümdür. 
Yani Aristofanes tiyatrosu bu şekilde “eski komedya izleklerinin ka-
musal yanını vurgulayan koroyu kullanmıştır.” (Yüksel, 1990, s.561) 
Burada dikkate şâyân nokta, tiyatro yazarının kendi sanat eserinin 
bir unsuru olan koroyu kullanarak ideolojisini karşı tarafa akset-
tirmek istemesidir. Yani burada sanatçı kimliğinin yanında yurttaş 
kimliğin devreye girmesi durumu söz konusudur. Bu durum, ya-
zarın ideolojisinin metnini nasıl etkilediğine dair önemli bir örnek 
olarak görülmelidir. Aynı hususa Gregory Jusdanis’in bakışından da 
dikkat çekecek olursak aşağıdaki satırları okumak faydalı olacaktır:

Edebiyatın parabatik potansiyelini kullanarak sınırların bilenmesini 
diyorum… hem haz verip hem toplumsal bir amaca hizmet etmek. 
Kısacası, her ne kadar sanatı yaratıcı potansiyelinden dolayı sevsek de 
bizi ona çeken şeyde, kişisel hazzın ötesinde siyasal bir yön de vardır. 
Bu parabatik işlev, edebiyatın gerçeklikle olan yapısal ilişkisine vur-
gu yapar…. Edebiyatın parabatik kapasitesi, icat edilmiş bir dünyayla 
gündelik dünya arasındaki sınıra ışık tutar. (Jusdanis, 2012, s.12).

Yukarıdaki ifadelerde Jusdanis bu kavramı edebiyatı nitelemek 
için kullanırken estetik ve siyasal arasındaki gerilimli çizginin, ince-
lemelerde dikkate alınmasını istemektedir. Biz de bu çalışmada esa-
sen bu iki kutbun birleşimi olarak görülmesi gereken edebî metinlerin 
zenginliğini de tam olarak buradan aldığını, çoklu okumalar ve birta-
kım şifre-çözümleri ile daha iyi anlaşılabileceğini vurgulama amacını 
gütmekteyiz. Bu noktada karşımıza metinlerin çoklu anlam katmanla-
rına nüfûz etmenin gerekliliğini savunan ve modernleşen toplumların 
metinlerinin birtakım şifre-çözümlerine daha çok ihtiyaç duymaları 
üzerinde duran düşünce biçimleri ile araştırmacılar çıkmaktadır. Bu 
araştırmacıların en önemlilerinden biri şüphesiz Modernizm İdeolojisi 
(2008) isimli kitabında toplanan yazılarından düşüncelerini değerlen-
dirme fırsatı bulduğumuz Fredric Jameson’dır.

Araştırmacının söz konusu kitabındaki bir yazısında1 dikka-
te şâyân olan mesele, birtakım şifre-çözümlerine ihtiyaç duyulan 

1 Bahsettiğimiz yazı Çokuluslu Kapitalizm Çağında Üçüncü Dünya Edebiyatı başlığını ta-
şımaktadır.
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metinlerdeki örtük söylemin modernleşme deneyiminin doğal ol-
mayan şekilde yaşandığı ülkelerde semptom olarak ortaya çıktığı-
nın vurgulanmasıdır. Yani Jameson’ın bakış açısından ifade edecek 
olursak tüm Üçüncü Dünya Metinleri -Burada bu tabirle kastedilen 
gecikmiş modern olan ülkelerin metinleridir- zorunlu olarak alego-
rik bir yapı içerisinde görülmesi gereken ve birtakım şifre-çözümleri 
ile açıklığa kavuşturulabilecek yapıdadırlar. Burada Jusdanis’ten2 (İs-
tanbul, 1998) ödünç alarak kullandığımız gecikmiş modernlik ifa-
desi ile kasıt, modernleşmenin Batı’da olduğu gibi doğal süreçlerle 
değil de programlar dâhilinde yahut doğal olmayan tarihsel süreç-
lerle yaşandığı ülkelerdir. Şifre-çözümleri ile daha net anlaşılacak bu 
metinlerin kimi zaman siyasî birtakım kaygılarla örtük bir yapıda 
olmaları, metindeki gizli anlam katmanlarının tespit edilmesi husu-
sunda araştırmacılara zengin bir inceleme sahasının anahtarlarını 
sunmaktadır.

Jameson’ın modernizm ile alakalı yazılarının toplandığı bu kita-
bında yer alan “Metin İdeolojisi” başlıklı yazısında tanımladığı üze-
re metinsellik/metin ideolojisi, metinlerin “şifresini çözüp yorum-
lamayı” ifade eder. Bu yorumlama esnasında okuyucunun zihinsel 
işlemlerinin de devrede oluşu ve konumlanması söz konusudur. 
Yazarlar, birtakım ironi, alegori yahut soyutlamalar aracılığıyla ide-
olojik sınırı flu hâle getirerek yani estetiğin imkânlarıyla toplumsal 
zenginliği olan metinler kaleme almaktadırlar. Jameson bu şekilde 
ifade ettiği metin ideolojisi olgusunu iki başlık altında incelemiştir. 
Bunlardan ilki, gerçekçilik ideolojisi metnin toplumsal ve tarihsel 
ile bağını vurgulamaya yönelik olarak hareket eder. Modernizm 
ideolojisi ise metnin formuyla daha çok ilgilenen bir bakış aşçısına 
dayanmaktadır. Bu tarz bir metin çözümlemesinde kurgusal met-
nin biçimi, araştırmacı açısından başat unsur olarak görülmektedir. 
Bu durum, esasında gecikmiş modern olan toplumlarda edebiyatın 
özerkleşmeye sığınmasının, estetiğin kamusaldan kurtulmak için 
tek çıkar yol olarak görülüşünün bir izdüşümü olarak kabul edilebi-
lir. Jusdanis gibi bu mesele üzerinden fikir yürüten kimseler, Batı’nın 

2 Bahsedilen eser Jusdanis’in Gecikmiş Modernlik ve Estetik Kültür- Millî Edebiyatın İcat 
Edilişi isimli eseridir.
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geçtiği bu doğal süreç neticesinde modern olamayan toplulukların 
edebiyatı adeta bir sığınak olarak görüp önce siyasal olandan kaç-
ma, daha sonra da estetiğe yönelmelerinin sonucu olarak moder-
nizm ideolojisinin peydâ olduğunu savunmaktadır. Yani bu durum 
bir modernizm semptomu olarak okunabilir ve Batı’nın kendisi için 
genel-geçer bir yaklaşım olarak görülmekten ziyade Batı dışı top-
lumların edebî yönelimlerinin sonucu olarak değerlendirilebilir.

Yakın bir zamana kadar edebiyat araştırmaları, metinlere bah-
settiğimiz ideolojik perspektiflerden herhangi birini esas alarak on-
ları tek yönlü bir yaklaşım ile inceleme eğilimindeydiler. Oysa bir 
metni yorumlama, anlamlandırma ediminde her iki unsur da -yani 
hem içerik hem de biçim- eşit oranda dikkate değer inceleme sa-
halarıdır. Bir metin tarihsel arka planıyla beraber ya da siyasal gös-
tergeleri ile biçiminden taviz vermeden var olabilir. Hatta yazarın 
yaşadığı ve bildiği dönemleri estetiğine dâhil etmesi metin açısından 
zenginlik arz edebilir. İdeolojik bir duruş ya da herhangi bir söylem; 
alışılageldiği gibi metni tezli kategorisine itmek yerine, yazarının 
ideolojiyi kullanma kabiliyeti nispetinde metne farklı bir çeşni katar. 
Bu noktada ise Eaglotun’ın ifadeleri ile söyleyecek olursak yazarın 
“ideolojiyi dönüştürmek yoluyla yaptığı üretim”den (Eagleton, 2010, 
s.10), yani ideolojik birtakım verilerin metinde yer alış biçiminden 
de söz etmek gerekmektedir.

Çoğu zaman, anlaşılmaz olarak betimlenen bir nesne karşısında 
şaşkınlığı dile getiren “anlamı ne?” sorusu, okur katında algılamaya 
dair belirgin bir tahammülsüzlüğe işaret eder, kişi bir an önce soyut 
düşünceyle onu aşmak ister. Gene de, nasıl her fikir, ancak o fikrin 
kavramsal konumuna, o fikre ilişkin ideolojik çarpıtmaya açıklama 
getirebildiğimizde doğru ise, her yapıt da öyle açık/anlaşılırdır, yeter 
ki bulanıklığın fark edilemeyecek kadar doğal hale geldiği açıyı be-
lirleyelim – bir başka deyişle, yeter ki üslubun kaynağını aldığı o kav-
ramsal işlemi (çoğu zaman, oldukça özel ve sınırlı türden bir işlemdir 
bu) saptayıp yineleyelim. (Vurgu bize ait.) (Jameson, 2008, s. 34).

Yukarıda Jameson’dan aktardığımız pasajda vurguladığımız 
üzere bulanıklığın, ideolojinin fark edilemeyecek ölçüde metnin içe-
risinde yer alması yazarının ideolojiyi aktarma hususundaki başarı-
sının da bir göstergesi olarak okunabilir. Yaygın kanaat ideolojik bir-



88

Cemile Odunkıran

monograf 2017/8

takım gerçekliklerin –burada siyaset, din, iktidar meseleleri, moral 
değerler, ahlak vs. gibi birtakım olgular karşımıza çıkar- var olduğu 
tüm eserlerin estetik açıdan yavan olduğu ve tezli eserler kategori-
sinde değerlendirilebileceği şeklindedir. Yahut estetiğin tarihselden 
koptuğu oranda var olabildiği de bu minvaldeki düşüncelerdendir. 
İşte tam da burada yoğun bir estetik birikim ile ciddi bir tarihsel far-
kındalığın kendisini hissettirdiği çok katmanlı, bütünlüklü ve zengin 
birer yapı şeklinde okunan metinlerin sahibi kimliğiyle bu anlamda 
ezberleri bozan bir isim olarak Ahmet Hamdi Tanpınar karşımıza 
çıkmaktadır. O; Meşrutiyet, Cumhuriyet, Çok Partili yaşam gibi 
önemli eşiklerin müşâhidi olmuş, aynı zamanda Batılı modern bir-
çok yazar ve şairi de yakından takip ederek estet kimliğini oluştur-
muş bir isimdir. Bu iki veçhesiyle Tanpınar’ın metinleri tarihselden 
bağımsız olarak incelemelere tabi tutulmaması gereken önemli yapı-
lardır. Günlüklerinde, makale ve denemelerinde Türk toplumunun 
sosyal, siyasal, hatta ekonomik birçok meselesi üzerinde fikirler ge-
liştirmiş bir şahsiyet olarak Tanpınar’ın, romanlarında bu meselelere 
değinmemiş olması da doğal olarak mümkün görünmemektedir. Bu 
noktada “kendi bağlamını yaratıp üreten” (Jameson, 2008, s.15) birer 
yapı olarak yaklaşacağımız Tanpınar’ın romanlarının her biri metin 
ideolojisi perspektifinden incelendiğinde çok ciddî birtakım veriler 
içermektedir. Mâhur Beste de bunların arasında hem diğer romanlar 
kadar çok incelemeye konu olmaması hem de ideolojik şifre-çözüm-
lerine en fazla müsait romanlardan biri olması hasebiyle farklı bir 
karakter göstermektedir.

Mâhur Beste’nin Parabasis İşlevi
Uzun yıllar boyunca romanlarının toplumsal yanı bilinçli ya-

hut bilinçsiz bir biçimde arka plana atılmış olan Tanpınar, “asrım-
la temas noktam” (Enginün ve Kerman, 2008, s.309) diye niteledi-
ği bu tür üzerinden zihinsel eşiklerini, paradokslarını, tercihlerini 
gözler önüne sermiştir. İdeoloji tanımları içerisinde ortak paydada 
buluşulan nadir bir yaklaşım olarak kişinin “kendini konumlandı-
rış biçimi” (Eagleton, 2011, s.18) ifadesi düşünüldüğünde şüphesiz 
ki yazarının yönelimleri yahut hayat çizgisi de dikkate alınması ge-
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reken olgular olarak karşımıza çıkmaktadır. Kişisel tarihinde siyasî 
bir misyon da yüklenmiş olan Tanpınar’ın (burada Tanpınar’ın CHP 
Maraş Milletvekili olduğunu hatırlayalım) siyasete, dünya düzenine, 
toplumsal değişimlere, savaşlara dair sahip olduğu düşünceleri yok 
sayarak eserler vücûda getirmesi mümkün görünmemektedir. Bir-
çok yazısında meselesinin olduğunu vurgulayan bu ismin rüya ve şiir 
atmosferini çok net bir biçimde hissettiğimiz, estetik bir bütünlü-
ğün timsâli olan romanlarında bu konumlanışın izini sürebilmemiz 
normaldir. Burada Tanpınar’ı birçok isimden yukarı taşıyan vasfın 
da estetiğinden ödün vermeden meseleleri yansıtması olduğunu ha-
tırlamakta fayda vardır. Mâhur Beste de bu yansımalardan nasibini 
almış bir eserdir. Bu roman, Tanpınar’ın Mehmet Kaplan’a “Mâhur 
Beste adlı bir yolculuğa çıktık” (Kerman, 2007, s.230) diye haberini 
verdiği ilk romanıdır. Genel itibariyle anlatının merkezinin tam ola-
rak belli olmaması ve konu ile karakter kadrosunun giderek geniş-
lemesi gibi sebeplerden ötürü kesin bir bitişe sahip olamaması du-
rumu, bu roman üzerindeki incelemeleri zorlaştırmaktadır. Mâhur 
Beste, aynı zamanda Tanpınar’ın üç romanını birbirine hem zaman 
hem de temelde yer alan aşk olgularının kaderini belirleyen, kadın 
kahramanların bir anlamda sınırlarını çizen musikî zincirini de im-
lemektedir. Fakat romana adını vermiş bu musikî zinciri, romanın 
başka meselelerinin, genişleyen karakterler silsilesinin öylesine ar-
kasında kalmıştır ki bu arka planda kalış; dönülmesi gereken asıl 
yönün, yazarın dikkati çekmek istediği asıl mecranın başka yerler-
de olduğunu da işaret ediyor gibidir. Evet, Mâhur Beste, Tanpınarca 
söyleyecek olursak meselesi olan bir romandır. Bütün bitmemişliğine 
ve kurgu zayıflıklarına rağmen bu meseleden taviz vermemesi, bizi 
ideolojik analizlerin kapısını açmaya davet etmektedir.

Mâhur Beste ile alakalı şifre-çözümlerine, Tanpınar tarafın-
dan daha sonra kaleme alınmış fakat romanın sonuna eklemlenmiş 
“Mâhur Beste Hakkında Behçet Bey’e Mektup” isimli kısımdan baş-
lanmalıdır. Bu sondan başa yönelim bizim genel olarak ifade etmeye 
çalıştığımız romanın parabasis işlevinin yazarın dilinden kanıtlan-
ması gibi görünmektedir. Tanpınar, bu mektupta romanının bitme-
mişliği ve eksik yanları hususunda âdeta okuru karşısında günah 
çıkarır gibi “her gün cebinden yeni bir karakter çıkaran” (Tanpınar, 
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2005, s.148) ve onu zorlayan Behçet Bey’e seslenmektedir. Burada 
metnin ideolojik cephesine yaptığı vurgu dolayısıyla aktaracağımız 
şu ifadeler dikkate değer görünmektedir:

(…) ben hayal ile düşünen adamım, sizi böyle dışarda, muhafazasız 
görünce benim için mânanız değişti, bir ferdî vak’a olmaktan çıktınız, 
bir sembol oldunuz. Kapananla dışarda kalanın arasındaki fark. (…) 
Anlattığınız şeylerle pek iyi birleşen bu sembol, bana cemiyetimizin 
yüz yıldan beri gerçirdiği değişiklikleri hatırlattı. Bunları düşünmek-
le ihtibaslarınızla alakamı kesmedim. Fakat bende iki türlü yaşamağa 
başladınız. Sembol olarak, fert olarak. İhtibaslarınız sizin dış manza-
ranızı, fert olarak sizi veriyorlardı. Beride ise sembol olarak maşerî 
çehreniz vardı; sizinle alâkası bana yaptığı telkinden ibaretti.(Vurgu-
lar bize ait.) (Tanpınar, 2005, s.150).

Görüldüğü üzere metinle alakalı bizim söylememiz gereken ipu-
cunu Tanpınar, okuruna bu mektup ile vererek kendini aklamış gibi-
dir. Metnin toplumsalla olan bağıntısı ve sadece şiirsel bir atmosfer ile 
yazılmış bir roman olmadığı gerçeği, yazarın bizzat kendi ifadelerin-
den bu şekilde anlaşılmaktadır. Buradan hareketle ilk etapta romanın 
merkezinde yer alan, fakat daha sonra onun etrafında çoğalan karak-
terler vesilesiyle romanın merkezini kaybetmesine sebebiyet veren ve 
yukarıda okuduğumuz şekliyle bir sembol olan Behçet Bey’in arka 
planına ve ideolojik konumlanışına bakmak faydalı olacaktır.

Mâruz Müşâhit Bir Karakter: Behçet Bey
Mâhur Beste romanında ilk planda öne çıkan, romanın baş-

kahramanı olarak gördüğümüz isim Behçet Bey’dir. Genel hatları 
ile ifade etmek gerekirse Behçet Bey’in hayatını anlatıyormuş gibi 
görünen roman, esasen Osmanlı’yı temsil eden üç din adamı mode-
linin toplumdaki geleneksel din anlayışına ve medeniyet telakkisine 
yönelttikleri eleştiriler ve fikir yürütme faaliyetleri şekliyle karşımıza 
çıkar. Yani ilk etapta Behçet Bey’in yaşamının anlatılacağı hissinin 
uyandırıldığı romanda, daha sonra Behçet Bey’e dair şeyler azalmış-
tır. Tanpınar niçin böyle bir tasarrufta bulunduğunu da 1956 yılında 
yazdığı ve romana sonradan eklediği “Mâhur Beste Hakkında Behçet 
Bey’e Mektup” adlı yazısında gerekçelendirmiştir. Çünkü yazara göre 
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Behçet Bey, “her gün cebinden yeni bir insan çıkarmak” suretiyle 
romanın kurgusunu bizzat kendisi belirlemiştir. Onun cebinden çı-
kardığı karakterler içerisinde en etkileyici olanları şüphesiz babası 
İsmail Molla, kayınpederi Ata Molla ve onların ders şerîki olan Sabri 
Hoca’dır. Behçet Bey’in hayatında bir şekilde etkisi bulunan bu üç 
karakter, romanda Tanzimat sonrası Osmanlı toplumunu yansıtan 
üç değer veya üç ayrı fikir olarak ön plana çıkmaktadır. Nitekim ya-
zar, Behçet Bey’in garip tesadüflerle dolu hayatını giderek silikleşti-
rirken bu üç karakteri ön plana çıkarmakta ve okuyucunun dikkatini 
özellikle bu karakterlerin gözlem ve diyalogları üzerine çekmektedir. 

Kendi hayatı üzerinde hemen hiçbir tasarrufu bulunmayan 
Behçet Bey, baba tahakkümü altında ezilmiş, evliliği boyunca eşi 
tarafından hiç sevilmemiş, ciltçilik ve antikacılık gibi şeylerle uğraş-
mış yani Tanpınar tarafından bilinçli bir şekilde arka plana itilmiş 
bir karakterdir. Dolayısıyla bu karakteri, Tanpınar’ın günlüklerinde 
bizzat kendisi için kullandığı “maruz müşâhit” (Enginün ve Kerman, 
2008, s. 332) nitelemesiyle birlikte düşünmek de mümkündür. Tüm 
bu nitelemelerle beraber “ustalık gerektiren bir performans olarak 
etkileşimin aktif bileşimi içinde, ‘sessizlikler’ söylenen sözler kadar 
önemlidir.” (Giddens, 2000, s. 246) ifadelerinden hareketle Behçet 
Bey’in sessizliğinin de romanın ideolojik perspektifinde önemli 
bir anlamı olduğunu ifade etmek zorundayız. Daha evvel de işaret 
ettiğimiz üzere, bu karakterin babası gibi etki sahası devlet meka-
nizmasına bile ulaşmış bir ilmiye mensubu karşısında pasif kalışı ve 
çok üstün çabalarına rağmen meslek hayatında bile belli bir yerden 
sonra dikkate alınmayışı ideolojik olarak dikkat çekilmek istenen ta-
rafın başka taraf olduğunun da göstergesi olarak okunmalıdır. Yani 
metnin odağı yazar tarafından Behçet Bey’in küçük muhayyilesi ve 
alakalarından ziyade siyaset, din, toplum ve ekonomik meselele-
re doğru çekilmiş ve bunları ifade edecek karakterler okur önünde 
daha etkileyici bir atmosfer çerçevesinde çizilmiştir.

Kullanılan kelime kadrosu da bu anlamda oldukça önemli-
dir. Yazarın ifadesi ile “yaratılışın bir zulmü” (Tanpınar, 2005, s.58) 
ile zayıf bir karakter olan Behçet Bey, İsmail Molla’ya göre ise bir 
“örümcek”tir ve İsmail Molla ondan hayatı boyunca utanacak, onu 
kendisinin “zayıf bir kozu ve irsiyetin gururuna indirdiği bir tokada 
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benzeyen bir acayip evlat” (Tanpınar, 2005, s. 33) olarak görecektir. 
Tanpınar’ın romanın sonuna da eklenen, daha sonra kaleme alınmış 
“Behçet Bey’e Mektup”unda da belirttiği üzere Behçet Bey babası-
nın “dev hüviyetiyle adeta yumurtada iken ezilen” (Tanpınar, 2005, 
s.149) bir şahsiyet olarak karşımızdadır. Yani romanın merkezinde 
yer alması gereken bu karakter, Tanpınar tarafından bilinçli bir şe-
kilde arka plana atılmış ve İsmail Molla, Sabri Hoca, Ata Molla gibi 
farklı fikirlerin temsilcileri öne çıkarılmıştır.

Tahakkümlü Bir Tabiat: İsmail Molla
Mâhur Beste’de üç din adamı, dinî eğitim almış aydın modeli 

üzerinden din ve medeniyetin nasıl algılandığı, toplum üzerinde na-
sıl bir etkiye sahip olduğu ve olması gerektiği tartışmaya açılmıştır. 
Bunu, genel karakterizasyondan da kurgunun Behçet Bey ile baş-
layıp daha sonra adeta onun silikleştirilmesi ile bu üç tip üzerine 
yoğunlaşmasından da çıkarabiliriz. Fakat bu üç tipten en fazla öne 
çıkanı ve Tanpınar’ın zihinsel kodlarına en yakın olanı şüphesiz ki 
İsmail Molla’dır. Fakat onu incelemeden evvel diğer iki ders şerîkinin 
ideolojik arka planına göz atmamız gerekmektedir. 

Romanda Ata Molla geçmişe sımsıkı bağlılığı ve yenilik karşıtlı-
ğı ile atılması gereken bir zihniyet yapısının temsili olarak çizilmiştir. 
Behçet Bey’in eşi Atiye Hanım’ın babası olan Ata Molla, Tanpınar 
ideolojisinde asırlarca Osmanlı’ya yön vermiş, meşihat soyundan 
bir ailenin kötü mirasını taşır. Tanpınar tarafından “muhteris” ola-
rak nitelenen bu karakter geçmiş dönemin ulema sınıfını eleştirmek 
üzere karakterize edilmiştir: 

Kapalıdan, gizliden, sürünen ve süründüğü yerden karşısındakini bir-
denbire ısırandan hoşlanırdı. Yedi sekiz kuşağını sayabileceği dedeleri 
gibi yaratılıştan dolapçı, esrarlı ve zalimdi. (Tanpınar, 2005, s.39).
(…)
Dedeleri yedi sekiz kuşaktan beri devlet hazinesine sülük gibi yapış-
mış ve yerlerini ancak birbirine bırakmak şartıyla mukadder ölümle 
oradan ayrılmışlardı. Devir devir en gözde evlerde yapılan kız alıp 
vermelerle ikbali daima bir köşesinde yakalamasını bilen bütün bu 
insanlar, sade kazanmakta değil, sarfetmez gibi biriktirmekte de usta 
idiler. (Tanpınar, 2005, s.40).
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Görüldüğü gibi Ata Molla; Tanpınar’ın zihniyet dünyasında 
geçmişin kokuşmuş değerlerini temsil eden; dini, birtakım maddî 
ve siyasî çıkarlara alet etmek için kullanan Osmanlı ulemâsı tipinin 
son temsilcisi olarak çizilmiştir. Abdülaziz devrinin ulemâ sınıfını 
destekleyen ihsanlarının yerini Abdülhamit devrinin basit nişanları-
nın alması, bu din adamı tipinin miadını doldurduğunun en önemli 
göstergesidir aslında. Ata Molla, cedlerinin yükselişini borçlu oldu-
ğu iktidar eliyle kızını Behçet Bey’e vermek durumunda kalmış, yine 
aynı iktidarın kızına yolladığı bir teselli nişanının üzüntüsüyle kalp 
krizinden hayatını kaybetmiştir. Osmanlı’nın zamanını doldurmuş 
aydın tipinin mümessili olan Ata Molla karakteri çoklu bir okuma 
ile Batılı değerlerle tanışan Osmanlı ilmiyesinin atılması gereken ta-
rafını sembolize eder. Öyle ki bu karakter romandaki görünümleri 
boyunca şanlı mazisine hasret duyacak, hükümdarın tek adam olu-
şundan şikâyet edecektir.

Mâhur Beste’de ikinci bir tip, adeta ikinci bir teklif olarak çi-
zilen karakter Sabri Hoca’dır. Sabri Hoca Giresun’un Tirebolu ilçe-
sinde yokluk içerisinde, babasız bir biçimde yetişmiş, İstanbul’da 
Şirvânizâde Rüştü Paşa’yla ahbaplık kurmuş, sonra da Mithat Paşa 
ile yakınlaşarak Meşrutiyetçi olmuş bir tip olarak karşımıza çıkar. 
Romanda Ali Suavi vakasına katılmasıyla da ihtilalci yönü vurgula-
nan Sabri Hoca, Ata Molla gibi babadan oğula geçen birtakım hak-
larla bir yerlere gelmemiş; kendi imkân ve zekâsını kullanarak var 
olmuş bir biçimde okuyucuya sunulur. Küçüklüğünde memleketin-
de kendi kendini geliştirmesi, okuma yazma öğrenmesi, İstanbul’da 
önemli isimlerle önemli vakalarda yer alması, daha sonra yaptığı 
Avrupa seyahati, talihini kendi başına yapmaya çalışan aydın tipi-
ni imlemektedir. Fakat o da medeniyet, din vs. konular ile alakalı 
olarak Tanpınar’a yakın düşüncelerin sözcüsü olmasına rağmen 
mütemadiyen unutulan, önemsenmeyen, babası tarafından bile yok 
sayılmış, geçmişsiz olarak yoluna devam etmeye çalışan, başarısız ve 
ihtilâlci aydın tipinin mümessili şeklinde okunmaya müsaittir. Bu 
tipleme Tanpınar’ın “Tanzimat’tan beri bir nevi Oedipus kompleksi” 
(Tanpınar, 2013, s. 41) içerisinde sembolize ettiği aydın modeli şek-
linde düşünülmelidir. Romanda yer yer yazarın düşüncelerine yak-
laşmakla beraber “Şark yok, şark öldü.” sözleriyle, Tanpınar’ın kendi-
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si ile özdeşleşecek kadar yaygın olan devam fikrinin dışına çıkmış ve 
makbul bir karakter olmadığını da gözler önüne sermiştir.

İsmail Molla ise Tanpınar’ın din ve medeniyet ile alakalı görüş-
lerine en yakın aydın modelidir. Dinin kültürel hayat ile kopmaması 
gereken münasebeti üzerinde durur. Tıpkı Tanpınar gibi kitabî bir 
Müslümanlıktan ziyade hayatî bir Müslümanlık tarafındadır. Kül-
türel yaşam üzerinde devam eden birtakım alışkanlık, adet ve gö-
reneklerin devamlılığı onun için şer’i birtakım meselelerden daha 
önemlidir diyebiliriz. Yani o, dinden çok dinin yansımalarını önem-
ser ve bunların yaşamasının gerekliliğini ön planda tutar. Yaşayan, 
canlı olan hayat ve “değişerek devam” gibi Tanpınar’ın temel ideolo-
jik kodlarını bünyesinde barındırmaktadır. O, hayata inanmaktadır.

Bundan başka daha evvel de sözünü ettiğimiz üzere İsmail 
Molla bilhassa oğlu Behçet Bey’i metnin merkezinden uzaklaştır-
mak suretiyle kendine çok geniş bir etki alanı açmıştır. Bu alanın 
içinde oğluyla istemeden evlenen gelini Atiye Hanım başta olmak 
üzere etrafındaki herkes yer almaktadır. Tanpınar onun bu tabiatını 
aşağıdaki ifadelerle çok net bir biçimde gözler önüne sermektedir:

Hakikat şu ki İsmail Molla Bey, tahakkümlü tabiatiyle, nüfuzlu ve her 
tenkidin üstünde kalan şahsiyetiyle etrafındakilerin hemen hepsini 
farkında olmadan bir esir gibi kullananlardan, daha doğrusu, bir esir 
bağlılığını onlarda en tabiî bir ruh haleti yapanlardandı. Karısı, onunla 
evlendiği günden itibaren, hayattaki bütün saadetini bu iradeye itaatta 
ve onun heveslerine katlanmada görmüştü. Kızı Ruhsar Hanımefendi, 
bütün ömrünce babasıyla mukayese ederek kocasını küçük bulmuştu. 
Yaratılıştan zavallı doğan oğlu ise, daha ilk yaşlarından itibaren, bir 
nevi yarım tanrı gibi baktığı bu güzel, cömert, zeki ve zaafsız babanın 
karşısında şahsiyetini bir çırpıda silivermişti.” (Tanpınar, 2005, s.27).

Yukarıda anlatıldığı gibi etrafındakilerin şahsiyetlerini dahi si-
lecek bir tabiata, tahakküm kuvvetine sahip olan İsmail Molla, Tan-
pınar tarafından metnin birçok yerinde “hür”, “başıboş”, “pervasız” 
gibi nitelemelerle okuyucuya aktarılmaktadır. Bu da metin ideolojisi 
perspektifinden bakıldığında karakterinin ve Tanpınar meselelerinin 
okuyucuya daha sağlam bir zemin üzerinde verilmesi ile yakından 
ilişkilidir şeklinde bir yorum yapabiliriz. Ayrıca bahsetmemiz gere-
ken bir diğer önemli husus da İsmail Molla’nın devrine göre oldukça 



95

Ahmet Hamdi Tanpınar Metinlerinin İdeolojik Arka Planı:  
Mâhur Beste’nin Parabasis İşlevi

monograf 2017/8

cüretkâr düşünceleri ve şer’i kuralların dışında hayata, devam eden 
değerlere olan büyük ilgisi ve sevgisidir. Öyle ki İsmail Molla, “yanlış 
yunluş Arapça” ile okunmuş bir duayı kitâbî birçok gerçekten daha 
samimi bulmakta ve dinin akislerini dinin kendisinden daha önemli 
bir yere koymaktadır. Onun, için siyasî birtakım hadiselerin, değişik-
liklerin önünde bu gerçek vardır. Hayatı yakalama durumu onun için 
tüm siyasî olguların ötesinde bir mesele olarak kendini gösterir:

Ben şarka bağlı değilim, eskiye de bağlı değilim; bu memleketin haya-
tına bağlıyım. Bu Müslümanlık mıdır, şarklılık mıdır, Türklük müdür? 
Bilmiyorum. Yirmi senedir okudum. Otuz sene kadılıklarda, Fetva-
hanede çalıştım. Bir tek şey anladım: kitapla bu hayatın ayrılığı. Sen 
garptan geri olduğumuzu söylüyorsun. Zaten herkes bunu söylüyor; 
elbette doğru bir söz olsa gerektir. Fakat ben daha mühim bir şey söy-
leyeceğim. Ben hemen etrafımızdaki hayattan geri olduğumuzu söyle-
yeceğim. Bence ne şark, ne şu, ne bu vardır; etrafımızda gördüğümüz 
hayat vardır. Bizi yapan bu hayattır. Bütün hususiyetlerimiz oradan 
gelir. Bu ise kitapta okuduklarımız gibi bir kere için olup bitivermiş 
şeylerden değildir; daima değişen değiştikçe bizi de değiştiren bir şey-
dir. Çünkü arkasında eline geçen her meyvayı iştahla ısırmasını bilen 
bir cemaatin zevk hayatı vardır. (Tanpınar, 2005, s. 91).

İsmail Molla’nın yukarıya alıntıladığımız pasajı Tanpınar’ın bu 
karaktere kendi düşüncelerini enjekte ettiğinin de kanıtı gibidir. Bel-
ki de İsmail Molla’nın romanın genel atmosferi içerisinde bu kadar 
ihtişamlı ve herkesi arkasına alacak şekilde çizilmesinin asıl sebebi, 
romanın ideolojik perspektifinin dolayısıyla da Tanpınar’ın okura 
yansıtmak istediği asıl sorunlardan birinin ciddî bir akis bulması-
nı istemesindendir. Nitekim İsmail Molla karakterinin Tanpınar’ın 
kendi zihinsel kodlarının paralelinde çizilmiş olduğunu yazarın aşa-
ğıdaki cümlelerinden de okumak mümkün görünmektedir.

Bizim için asıl olan miras, ne mâzidedir, ne de Garp’tadır; önümüzde 
çözülmemiş bir yumak gibi duran hayatımızdadır. Onu yakaladığı-
mız, onun meseleleri üzerinde durduğumuz, onlarla yoğrulduğumuz, 
bu meseleleri fikir hayatımızın zarurî yol uğrakları gibi değil, teme-
li olarak kabul ettiğimiz zaman tarihin ve hususî coğrafyamızın bize 
yüklediği büyük role erişeceğiz. O zaman ‘devam’ın zinciri tekrar içi-
mizde bağlanacak ve biz muasır dünyada, birleştirici çehremizle ve bu 
çehreyi teşkil eden hayat çerçevesi ile kendimize layık yeri alacağız. 
(Tanpınar, 2013, s. 47).
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Görüldüğü üzere arka arkaya alıntıladığımız bu iki pasaj bile 
aynı düşüncelerin farklı şekillerde ifadesi olarak çok net bir biçimde 
belirmektedir. İsmail Molla, tıpkı Tanpınar gibi Doğululuk, Batılı-
lık gibi ayrımlardan ziyade devam eden hayatın gereklilikleri ve onu 
yakalayabilmenin önemi üzerinde ısrarla durur. Yani her iki isim de 
asıl kaynak olarak hayat üzerine bir dikkat ile karşımızdadır.

Babasının Uyanan Kanı: Atiye Hanım
Mâhur Beste romanının ideolojik bir şifre-çözümüne en fazla 

müsait ve bize değişik bir perspektif sunan karakteri şüphesiz ki Ati-
ye Hanım’dır. Çünkü Atiye Hanım’ı Tanpınar’ın diğer romanlarındaki 
kadın karakterlerden ayıran çok ciddî birtakım farklardan söz etmek 
mümkündür. Şüphesiz ki bu farkların başında romanın ilerleyen kı-
sımlarında yüklendiği siyasî anlamda itici güç olması fonksiyonu yer 
alır. Genel hikâyesine bakacak olursak bu karakterin roman içerisin-
de Behçet Bey ile evlenmesi söz konusu bile olamayacak bir hadise 
iken padişah eliyle gerçekleşir. Esasında şehzade tarafından görülüp 
beğenilmiş ve önemli birtakım meziyetlere sahip Atiye Hanım’ın, 
padişah tarafından –babası yüzünden- saraya alınmak istenmemesi 
üzerine bir ferman çıkarılıp Behçet Bey gibi silik bir karaktere veril-
mesi şeklinde ironik bir II. Abdülhamit eleştirisi, Atiye Hanım ka-
rakterinin arka planında yer almaktadır. Romanın birçok noktasında, 
birçok farklı karakterin bakış açısından aktarılan bu eleştiri en vuru-
cu şekilde Atiye Hanım karakteri üzerinden kendisini göstermiştir. 
Ahmet Hamdi Tanpınar, otorite karşısındaki bu koşulsuz teslimiyet 
hadisesi üzerinden bir evliliği başlatıp roman boyunca mutsuzlukla-
rı, hayal kırıklıklarını vurgulayarak örtük bir Osmanlı eleştirisi yap-
mıştır. Burada, roman boyunca birçok farklı tip üzerinden eleştiriler 
sunduğu II. Abdülhamit iktidarının, dönemine göre üstün meziyetli 
ve beğenilen bir kadının yaşamı üzerindeki olumsuz etkisi söz ko-
nusudur. İktidarın tasarrufu ile kendisine hiç layık olmayan biri ile 
evlenmek zorunda kalan Atiye Hanım ile Behçet Bey’in eşitsizliği, 
aslında padişah otoritesi ve devam etmekte olan hayatın eşitsizliğinin 
ironik bir izdüşümüdür diyebiliriz. Padişah iktidarı karşısında olu-
şan bu teslimiyet, iki hatta daha fazla insanın yaşamını mahvetmeye 
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yetmiştir. Daha da ironik bir biçimde padişah bile daha sonra Behçet 
Bey’i gördüğünde üzülmüş, Atiye Hanım’a bir teselli nişanı gönder-
miş ve mesele iyice trajikomik bir hâl almıştır.

Romanın başlangıcında Atiye Hanım’ın evlendikleri gece Beh-
çet Bey’e karşı attığı kahkaha da yukarıda bahsettiğimiz ironik du-
rumun bir başka yansımasıdır. Bu kahkaha alegorisi esasında Ati-
ye Hanım’ın yaşadığı şeyin, bu siyasî iktidara koşulsuz bir biçimde 
teslimiyetin ironisi, örtük eleştirisidir. Bu kahkaha öyle etkileyici-
dir ki Behçet Bey’in aklından ömrü boyunca çıkmaz ve adeta Atiye 
Hanım’ın intikamı gibi sunulur. Fakat bir kadın karakter olarak Ati-
ye Hanım’ın metin ideolojisi perspektifinden çözümleme yapabile-
ceğimiz asıl hamlesi padişah iradesinin -II. Abdülhamit’in-, hayatını 
mahvetmesine karşılık iradeye karşı tam anlamıyla aktif olamasa da 
bir duruş sergilemesi şeklinde ifade edilebilir. Bu, “madem ki aşkın 
kapısı onlara kapalıydı, o halde başka kapıları açmak lazımdı” (A.e., 
s. 67) mottosu ile kocası Behçet Bey’in siyasete dâhil olmasını iste-
mesi hususudur. Bu kısma verdiğimiz başlıktan da anlaşılacağı üze-
re, babasının damarlarında akan ve başkaldırıyı isteyen kanı; Atiye 
Hanım’ın ölçülü, terbiyeli, mütevekkil hâlini dönüştürmüş ve siyasî 
anlamda uyanışına sebep olmuştur. Atiye Hanım’ın bu minvalde ko-
casından beklentisini aşağıdaki pasajla daha net görebiliriz:

Artık bu küçük sularda yaşıyamazdı. Bir çocuğu olsa iş belki başka-
laşırdı. Fakat Allah vermemişti. O hâlde çocuksuz hayatlarına göre 
yaşayacaklardı. Behçet’in muhakkak politikaya girmesi lâzımdı. Her 
yandan Abdülhamit aleyhine çalışanları işitiyordu. Behçet onlara ka-
tılmalıydı. (Tanpınar, 2005, s.69).

Atiye Hanım’ın “babasının kanı” şeklinde ifade edilen metafor-
dan başka onu etkileyen en önemli şey, şüphesiz ki İsmail Molla’nın 
düşünce dünyasıdır. İsmail Molla, oğlunun silik bir karakter olması-
nın özrünü diler gibi, metinde Atiye Hanım’a her türlü imkânlarını 
seferber etmesi ile de kodlanmış bir karakterdir. Daha evvel de bah-
settiğimiz harekete olan inancı gelini Atiye Hanım’a da tesir etmiş ve 
kocasını “hareketin temiz ihtirasın dev rüzgârları arasına” (Tanpı-
nar, 2005, s. 69) atmak istemiştir. İsmail Molla’nın onun üzerindeki 
tesirini aşağıdaki pasajla daha net algılayabiliriz:
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Bütün ömrünce kendisiyle birlikte yaşayacağı insandan cömert bir ha-
rekette kendini denemesini, onun terbiyesini alarak içten gelişmesini, 
kendisinde aşkın yerini tutacak bir hayranlık duygusunu doğurmasını 
istiyordu. Saat tamir etmek, cilt yaldızlamak, kitap koleksiyonu peşine 
düşmek, hattâ kendisine verilmiş bir iş içinde ufak tefek muvaffaki-
yetler kazanmak yaşadığı devrin bir erkekten isteyeceği şeyler değildi. 
İsmail Molla’nın dedikleri doğru ise, hayat erkeği daha büyük işlere 
çağırıyordu. (Tanpınar, 2005, s.68).

Görüldüğü üzere Atiye Hanım, eşini kayınpederinin fonunda 
yani hep silik, etkisiz olarak görmekte ve evliliklerinin devamı için 
önemli bir adım atmasını istemektedir. Bu durum, Ahmet Hamdi 
Tanpınar’ın kurgu dünyasında kadın karakterleri açısından düşün-
düğümüzde çok da rastlamadığımız bir durumdur. Zamansal olarak 
daha sonra gelen Sahnenin Dışındakiler romanında Sabiha’nın da 
siyasî birtakım meseleler konusunda bir duruş sergilediğini görü-
rüz, fakat Atiye Hanım’da bu durum bir saplantı gibidir ve düşünce 
dünyasında daha geniş yer kaplar. Yukarıda alıntı yaptığımız pasajın 
devamında birçok yerde onun bu noktadaki ısrarlı duruşunu gör-
mek zor değildir. Atiye Hanım’ın eşinin artık pasif karakterinden 
kurtulmasının gerekliliği ve bunun sadece siyaset ile olacağı düşün-
cesi, kurgusal anlamda akıbeti ile de tutarlı bir durum oluşturmakta-
dır. Nitekim romanın ilerleyen kısımlarında görüldüğü üzere Atiye 
Hanım bir siyasî ile yani Doktor Refik ile münasebet kuracaktır.

Behçet Bey birçok açıdan olduğu gibi bu açıdan da eşinin ih-
tiyaçlarını karşılayamaz ve Atiye Hanım ondan tamamen ümidini 
keserek yaşamına devam eder. Ablası Ruhsar Hanım’ın eşinin kar-
deşi Doktor Refik karakteri de işte tam bu esnada devreye girer. Re-
fik, Atiye Hanım’ın eşinden beklediği ama bir türlü göremediği tüm 
özellikleri bünyesinde barındırır. Siyasî anlamda muhalif bir duru-
şu vardır ve Abdülhamit aleyhinde faaliyet gösterir. Yurtdışında tıp 
eğitimi gördüğü esnada birtakım topluluklara girmiş ve aktif bir rol 
oynamıştır. Atiye Hanım ile çocukluktan beri tanışan bu karakter, 
romanın kurgusal atmosferinde hiçbir zaman tam anlamıyla görün-
memesine, aktif olamamasına rağmen Atiye Hanım’ın iktidar hırs ve 
takıntısını karşılaması hasebiyle olumlu bir portre çizmiş ve etkili 
olmuş bir isimdir. Ayrıca Tanpınar tarafından yıllar sonra karşılaş-
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tırılıp aralarında bir kıvılcımın alevlendiği sahnelerin ilki bir resim 
vasıtasıyla olmuş ve Doktor Refik’in sanatkâr ruhu da vurgulanmış-
tır. Bu şekilde çizilen Doktor Refik birçok güzel sanatın çeşnisi ile 
beraber sunulan Tanpınar romanlarındaki aşk ikliminin değişmez 
bir unsuru olarak imlenmiştir.

Fakat bu garip ilişkiler zincirinde hiç beklenmedik bir şey olur. 
Ayrıntılarını Sahnenin Dışındakiler romanından öğrendiğimiz üzere 
Behçet Bey, eşi ile Doktor Refik arasındaki ilişkiyi anlayıp Doktor 
Refik’i saraya jurnaller ve hapsedilmesine sebep olur. Hapiste iken 
bir hastalık neticesinde vefât eden Doktor Refik’in üzüntüsüyle eşi 
Atiye Hanım da hayatını kaybeder. Bu adım, ayrıca, roman boyunca 
hep etkisiz bir portre şeklinde çizilen Behçet Bey’in hayatında yap-
tığı ilk ve tek hamle olma özelliğini taşımaktadır. Siyasî arka planı 
olan bir karaktere yönelik olması da ideolojik açıdan manidar gö-
rünmektedir.

Toparlayacak olursak Atiye Hanım eşini sevmez, mutlu değildir. 
Onun âşık olduğu kişi ise hayatını mahveden Abdülhamit iktidarı-
na karşı faaliyetler yürütmesi ile ideolojik olarak kodlanan Jön Türk 
Doktor Refik’tir. Mutlak otorite karşısında Atiye Hanım’ın seçtiği 
tip ihtilâlcidir, düzene karşı başkaldırır. Yazar, romanın birçok ye-
rinde farklı karakterler üzerinden Abdülhamit eleştirisini yapmakla 
beraber, en vurucu darbeyi Atiye Hanım’ın pasif direnişi üzerinden 
yapmıştır diyebiliriz. Ömrü boyunca her şeye sabır göstermiş, bu 
terbiyeyi kendine düstûr edinmiş ve hayatını mahveden bir evliliğe 
bile on yıl boyunca katlanmış bir karakter olarak Atiye Hanım; yara-
tıcı güç, hareket gibi kavramların temsili konumundaki kayınpederi 
İsmail Molla’nın tesiri ile siyasete merak salmış, kocasını dönüştür-
meye çabalamış; fakat başaramamıştır. Daha sonra da çocukluk aşkı 
Doktor Refik karakteri ile yazar tarafından karşılaştırılmış; fakat yine 
bir kurtuluş söz konusu olmamıştır. Burada Doktor Refik’in zaman 
içerisinde siyasî oluşumlarda yer alarak Atiye Hanım’ın bir erkekten 
beklediği isyancı, ihtilâlci bir zihniyete sahip olarak çizilmesi dikkate 
değerdir. Tanpınar romanlarının Sabiha (Sahnenin Dışındakiler) ha-
riç diğer kadınları ile örtüşmeyen bir yönelimdir Atiye Hanım’ınki. 
O, hayatını mahvetmiş bir evliliğin mesulü olan mutlak iradeden bu 
hareket dürtüsü ile bir nevi intikam almaya çalışmış gibidir. Her ne 
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kadar kocasından beklediğini bulamamış, çocukluk aşkıyla kavuşa-
mamış bir karakter olsa da Atiye Hanım; romanın birçok yerinde 
kullanılan leit motive ile ifade edecek olursak “inadından” ölmüş 
ve böylece birçok iktidar karşıtı karakter ve onların sağlam fikirle-
ri yanında roman boyunca harekete geçen, hayatını dönüştürmeye 
çalışan tek isim olmuştur. Bu, Tanpınar kadınları için de önemli bir 
farklılık, genel anlamda aşk unsuru ile beraber düşünüp kurguladığı 
bir cins üzerinden ideolojisini örtük bir biçimde aktarması yönüyle 
bir ilk olma özelliğini de göstermektedir.

Sonuç 
Ahmet Hamdi Tanpınar bir yazısında romanın “muayyen bir 

cemiyetin muayyen bir zümresinin muayyen bir tarihinin onda ya-
şadığı ferdi” (Tanpınar, 2014, s. 52) anlatmasının lüzumundan ısrar-
la bahsetmektedir. Ona göre roman toplumun içerisinde yaşayan, 
onun tarihsel süreci hususunda şuurlu bir fert olan yazarının ürü-
nüdür. Romanı bu şekilde algılayan bu ismin talihi ise ne yazık ki 
yakın vakitlere kadar sadece estetik birer yapıdan ibaretmiş gibi ele 
alınan romanlarıyla anılması şeklinde olmuştur. Oysa onun toplum-
sal ile sımsıkı bağlı, meseleli romanları ufak dikkatlerle bile okuruna 
çok şey söyleyen yapılar arz etmektedirler. Her romanında bir ya da 
birkaç karakteri üzerinden kendi ideolojisini aktaran yazar, aynı za-
manda dönemsel koşulları ve düşünce biçimlerini de romanlarında 
konuşturmaktadır. Bu durum ise onun metinlerini, çoklu bir bakış 
açısı ile döneminden ve yazarından bağımsız incelemememiz gerek-
tiğinin en önemli göstergesidir. Mâhur Beste romanı da bu anlamda 
okuruna çok şey söyler. Tanpınar, farklı din adamı tipleri üzerinden 
sanki kendi çelişkilerini ve tercihlerini ortaya koymuş gibidir. Me-
tindeki tartışmalar Tanpınar’ın zihinsel kodlarını aksettirmekte ve 
zorlu bir düşünme faaliyeti akabinde seçtiği ideal tipi gözler önüne 
sermektedir. İdeal tip ise şüphesiz ki etki alanı devlet kademelerinde 
bile hissedilen iktidarın mümessili olan İsmail Molla’dır. Etki alanı 
romanın tüm karakterlerini kapsayacak kadar geniştir. Öyle ki onu 
öne çıkarmak uğruna silikleştirdiği Behçet Bey’e vefâ borcunu roma-
nın sonundaki mektubu ile ödemeye çalışan Tanpınar da bu zaafının 
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farkındadır. Ayrıca Tanpınar’ın hiçbir romanında rastlamayacağımız 
ölçüde derin bir iktidar hırsına sahip Atiye Hanım’ın (İnci, 2014, s. 
74) siyasî yönelimi de şüphesiz kayınpederi İsmail Molla etkisiy-
ledir. Bu, Tanpınar’ın romanlarında hiçbir kadına yüklemediği bir 
misyondur. Siyasetin dönüştürücü etkisini kocası üzerinde test et-
mek isteyen Atiye Hanım, başarılı olamasa da romanda birçok erkek 
karakterin yanında harekete geçen, mevcûdu dönüştürmeye çalışan 
tek karakterdir. Görüldüğü üzere yazar İsmail Molla üzerinden açık 
bir şekilde Atiye üzerinden de örtük bir şekilde siyaset ve toplumsal 
değişime dair fikirler ortaya koymakta, bu durum da romanın top-
lumsal ile bağıntısını, parabasis işlevini çok net bir biçimde doğru-
lamaktadır.
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Öz
Vüs’at O. Bener’in 1984 yılında yayımlanan Buzul Çağının Virüsü romanı, an-
latıcısı Osman üzerinden dünyaya açılır ve onun algılama biçimleri üzerinden 
fragmanlı bir yapı oluşturur. Bu fragmanlı yapıda metin bir okuma güçlüğü ya-
ratırken aynı zamanda bu güçlük içerisinde neyin nasıl bilinebileceğini sorgu-
latır. Bu bilgi alanı Osman’ın neyi nasıl deneyimlediği üzerinden açılır; onun 
bedeni ve algılama biçimleri üzerinden kurulur. Ancak bu yapı, hiçbir zaman 
bildiğiyle yetinemez; bilinen her zaman yeni bilinmeyenleri getirir ve böylelikle 
entropik bir dünya yaratılır. Bu ise roman boyunca ölüm ve onun bilgisinin ne 
olduğuna anlamaya dönüşür ve bilinebilecek olanın sınırını tahayyül etmeye ça-
lışır. Bunun üzerinden yapısını inşa ederken neyi bilebilmenin ihtimalini kendi 
estetik dilinin sınırları/imkânları üzerinden sorgulatır. Bu yazıda Bener’in bu 
ilk romanında fragman, beden ve entropi üzerinden nasıl bir bilme biçiminin 
ve dünyayı tanıma hâlinin açılmış olduğu tartışılacak.
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“A Virus Could Become A Virus”:  
An Opening Toward The End in  

Buzul Çağının Virüsü

Abstract
Vüs’at O. Bener’s novel Buzul Çağının Virüsü, published in 1984, opens itself to-
ward the world through its narrator Osman and constructs a fragmentary struc-
ture by means of the narrator’s different mechanisms of perception. While this 
fragmentary structure makes the reading process more difficult, it also leads us to 
question what can be known via such a reading process. This area of knowledge 
opens through Osman’s experiences, which are related to his body and his dif-
ferent kinds of perceptory mechanisms. However, this structure is never limited 
with what is known but, on the contrary, what is known produces more unk-
nowns, eventually creating an entropic world. In this world, there is always the 
questioning of death and the knowledge of it, as well as the envisaging of the li-
mits of what can be known. While constructing its structure, it brings to question 
that which can be known through the limits/possibility of its aesthetic language. 
This article will thus argue the way of knowing and the recognition of the world 
that are offered in Bener’s first novel through fragments, body and entropy.

Key Words: Vüs’at O. Bener, body, penetration, fragment, entropy

Madde nüfuz edilemezliğin adıdır. Ruh nüfuz etmenin adıdır. Nüfuz 
etmenin sınırında, her zaman artık hiçbir şeyin nüfuz edemeyeceği 
son noktayı tanımlayan bir nüfuz edilme vardır. Olağanüstü olarak 
sert, kalın ve dirençli bir kararlılıktan ziyade tüm kararlılığın ve do-
layısıyla tüm direnişin yok oluşudur. Daha doğru bir ifadeyle karar-
lılığın ve kararsızlığın, direnişin ve son ermenin bir aradalığının son 
noktasıdır. Bir parçacık ve dalganın, bir noktanın ve kaçışının, sert bir 
çekirdeğin ve çatlağının kesişmesi gibi bir şey. Herhangi bir şey ile hiç-
bir şeyin denklik noktası. (Nancy, 2016, s.51-52)

Giriş
Vüs’at O. Bener’in 1984 yılında yayınlanmış olan Buzul Çağının 

Virüsü romanı, kitabın anlatıcısı Osman’ın odağından onun yaşantı-
sının fragmanlarını açığa çıkarır. Osman’ın optiğinden genişleyerek 
onun hatırladıklarına, hatırlamaya çalıştıklarına; algılama biçim-
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lerine, bedensel tepkilerine; iletişim kurma şekillerine odaklanır. 
Osman romanın merkezindedir, romanın içerisinde Osman’ın ha-
tırladığı arkadaşlarından (Kemal ve Faik Deniz) Viola (Şukufe Alp) 
ile yaşadığı yasak ilişkisine; dönemin siyasi olaylarından iş yerinde 
olan her şey onun “ben” sesinden gelmektedir. Ancak romanda böy-
le bir merkeze taşınmış, kendi kendisini anlatmasına “izin” verilmiş 
karakter, yazarı tarafından merkeze alınmamıştır. Vüs’at O. Bener 
Nezih Agan ile yaptığı bir söyleşide Buzul Çağının Virüsü’nün çekir-
değini oluşturan yapıyı şöyle açıklar:

Kuşku duyarlığı, kuşku sentezi diyebileceğimiz Osman’ın karşısında, 
bunların tam ortasında bir Faik Deniz var. Osman’ın çıkmazı, Kemal’in 
yüzeysel denilemeyecek ama, daha basite indirgenebilecek çık mazı; 
onun bakışıyla çekirdeğine kadar parçalanan – parçalanabiliyor – bir 
tür proton çılgınlığına dönüşüyor. Her biri o protonun çevresinde, 
uzak-yakın aralıklarla elektron işlevi görmekte. O zaman; bana kalır-
sa, Topal Osman ekseni asıl Faik Deniz’e büyük bir yük yüklemektedir. 
Daha doğrusu, romanın asıl varmaya çabaladığı nokta, istenç Faik De-
niz durumundadır. (Bener, 2004, s. 116)

Osman’ın içinde yaşadığı kuşku evreninden kurtulabilmek için 
bakışını çekirdeğine dek parçaladığını söyleyen Vüs’at O. Bener, çe-
kirdeğin merkezine Faik Deniz’i yerleştirir. O, roman atomlarına 
dek parçalandığında, maddenin en küçük birimine erişildiğinde 
gö rülebilecek, yakalanabilecek şeydir. Ancak bundan daha fazlası 
da vardır. Faik Deniz, atomun merkezindedir. Bir proton işleviyle 
beraber hareketsizleştirilmiş, dondurulmuş ve tam da bununla bera-
ber bir yörünge oluşturmuş; çekim alanı yaratarak diğer herkesin bu 
merkez etrafında konumlanmasını sağlamıştır. Romanda neredeyse 
hiç konuşmayan, kendi kendisini anlatma “vergisi”ni yüklenmemiş 
karakterin merkeze çekilmiş olmasını anlamaya yönelmek, Bener’in 
hem estetik kaygılarını (biçimselliğini) hem de bunun kaynaklarını 
(Bener’in yörüngesini) anlamak açısından önemli olacaktır.

Bener’in sessiz ve katı olanı, durağan ve konuşmayan, hareket-
siz ve kıpırtısız; taşlaşmış ve böylelikle cisimleşmiş, maddeleşmiş 
ve nüfuz etme olanağını neredeyse sıfıra indirmiş bir karakteri, bir 
yazınsal cümbüşe dönüşmüş bir metinde öne çıkarmış olmasını sor-
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gulamak gerekiyor. Metnin parçalı yapısı içerisinde birçok biçimsel 
özelliğin sıralandığı, denendiği, yeni görme biçimlerinin imkanının 
sorgulandığı bu metinde neden Faik Deniz merkeze çekilmiştir?

Bu sorunun cevabı metnin kendi anlam ilişkilerini nasıl bir 
merkezden açtığını anlamaya çalışarak bulunabilir. Bener’in en ka-
palı, kendisini en dışarı açmayan metni olarak yorumlanan Buzul 
Çağının Virüsü, onun hakkında yazan eleştirmenler tarafından da 
benzer bir biçimde algılanmıştır. Buzul Çağının Virüsü, kapalı bir 
dile sahiptir. Okuyucusunu hızlı bir okuma deneyimine açmaz.1 
Okuyanı yavaşlatır. Metne nüfuz etme alanlarının sorgulanmasını, 
buna dair bir duraklamanın yaşanmasını talep eder. Onu okuyan 
kişi metinde “şimdi ne olacak?” sorusunu sormak yerine “şimdi ne 
oldu?” sorusunu sormaya zorlanır. Okuduğu şeyin ördüğü dünya-
nın tüm maddeliğine nüfuz etmeye çalışır. Burada bir şey vardır; var 
olan şey, parçalaması güç bir çekirdekten açılmıştır. 

Bu çekirdek ise kendisini öldürmüş ve ardında intihar mektu-
bu bırakan Faik Deniz ve onun ardından nasıl bir dünya kaldığıyla 
ilişkilidir. 217 sayfalık bir romanın 73 bölüme ayrıldığı, her bölü-
me yaklaşık 3 sayfa düştüğü romanda yaratılan dünyada gerçekle-
şen olaylar, takip edilecek bir olaylar zinciri hâlinde yazılmamıştır. 
Onun yerine metin fragmanlara ayrılmış, olay örgüsünün takibinin 
mümkün mertebe zorlaştırmıştır. Böyle bir yapının ürettiği anla-
ma biçimini sorgulamak, Bener’in romanında neyi nasıl bilmenin 
imkânlarını sorgulatacaktır. 

Ayrıntılarda Billurlaşmak: Fragman
Buradaki asıl meseleyi oluşturan bir kategori olarak fragman, [bütüne 
bağlı] bir tikellik olarak görülmemeli: Fragman, bütünün tam da bü-
tüne karşı duran parçasıdır.2 (Adorno, 2002, s. 45)

1 Reyhan Tutumlu “Vüs’at O. Bener’in Yazımına Anlatıbilimsel Bir Yaklaşım” adlı tezin-
de roman hakkında yazılan yazılarda zorluğunun nasıl vurgulandığını ele almıştır. Füsun 
Akatlı, Semih Gümüş, Orhan Koçak ve Cevat Çapan’dan alıntıladığı bölümlerin her birin-
de metnin kapalı bir metin olduğu vurgusu yer alır. Farklı açılardan bu zorluğu ele alan ya-
zarların birleştikleri nokta Buzul Çağının Virüsü’nün zorluğudur (Tutumlu, 2007, 47-49).
2 Aksi belirtilmediği müddetçe tüm çeviriler bana aittir.
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Vüs’at O. Bener, bir röportajında Buzul Çağının Virüsü’nü kesit-
ler hâlinde yazdığından ve romanın her bir bölümünün kendi içinde 
bir tutarlılık gösterdiğinden; bu yüzden de her bir parçanın ayrı ayrı 
okunarak da zevk alınabileceğinden bahseder. Ancak bunu söyler-
ken ekler; her ne kadar romanın bölümleri teker teker okunabilecek 
parçalar olsalar da aralarında organize bir bağ vardır. Bu durumda 
Bener, bölümlerinin birbirlerinden ayrı da durabilme imkânının ol-
duğu bir yazıda; bu yazıyı ayakta tutan başka bir kaynağın, bir bağın 
olduğu varsayımını da ortaya koyuyordur. 

Bu organik bağın ne olduğunu ele alan Orhan Koçak, Bener ya-
zımında kurulan konstrüksiyonun yapısını sorgular. Bener’in eserle-
rinde neredeyse hiç “ve” bağlacını kullanmadığına değinen Koçak, 
bunun nasıl bir anlama biçimi yarattığını da ortaya koyar: “Söz bi-
rimleri arasında gevşek ve olumsal (zorunlu olmayan) bir bağ ku-
rar bu edat: ‘Ve’ ile birbirine eklenen sözel veya düşünsel öğeler, ayrı 
ayrı da ayakta kalabilirler.” (Koçak, 2004, s. 15) Ona göre Bener’in 
“ve” bağlacını bu kadar az kullanması ya da Koçak’ın dediği üzere 
dışlamasının bir işlevi de budur. Çünkü böylelikle her öğe, bütüne 
bağımlı bir hâle gelen bir konstrüksiyonu kurar (Koçak, 2004, s. 18-
19). Bu durumda Bener’in bahsetmiş olduğu organize bağ, Koçak’ta 
kurulan her cümlenin, yazılan her paragrafın, söylenen her şeyin 
birbirine bağlanmasını da içerir. Bir fiber ağ yapısının ördüğü sım-
sıkı çeperler içerisinde hareket alanını, dolayısıyla anlamı yaratacak 
bir yapıdır bu. Ancak bu anlam, Buzul Çağının Virüsü’nde yapının 
bütünlüğünden mutlak bir anlama ulaşmayı sonsuz kere ve her de-
fasında erteleyecektir.

Bu yapı ise dilin imkânları üzerinden kurulacaktır. Bir harmo-
niye karşı çıkarak anlamını tam da ampirik bilginin objelerinin farklı 
bir anlam üretimiyle sağlayan sanat eserinde dilin etkisini açıklayan 
Blanchot, “Fragment Word” adlı yazısında fragman ile dil ilişkisini 
şu şekilde açıklar:

Bir uyum, ahenk ya da uzlaşma yaratmayan fakat konuşma yoluy-
la sonsuz tane merkezden açılarak ayrılma ya da çeşitliliği sağlayan 
yeni bir düzenleme ile bağıntı yaratılır: birleştirmeyen ama yan yana 
getiren, başka bir deyişle birbiriyle ilişkilenen terimleri birbirinin dı-
şında bırakan, bu dışsallığa ve uzaklığa bütün (her zaman çoktan altı 
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oyulmuş olan) göstergelerin ilkesi olarak onlara riayet eden ve onları 
koruyan bir düzenleme. Burada yan yana getirme ve sekteye uğratma 
adaleti sağlayan olağanüstü güçlere bürünür. (Blanchot, 1993, s. 308)

O halde Blanchot yazının temeline bir bütünlüğün sağlanama-
yacağı bir anı koyar. Birbiri ardına dizilen cümlelerin bir bütünlük 
yaratacağı ahenkten ziyade tam da bu ahengin bozulduğu bir anı 
anlatırlar. Cümleler yan yana dururlar. Birbirlerine bu şekilde bağla-
nırlar. Ama birbirlerini tamamlama işlevlerini çoktan yitirmişlerdir. 
Peki fragman bunu nasıl sağlar?

Bunun için fragmanlığın yarattığı anlama biçimi ya da algının 
kurulumuna bakmak gerekir. Dan Mellamphy, “Fragmentality (thin-
king the fragment)” adlı makalesinde fragmanlar hâlinde yazılmış 
yazımın nasıl bir anlama biçimi sunduğunu arar (Mellamphy, 1998). 
Bir bilme hâlinin biçimsel alanına girerek fragmanlar halinde yazı-
lanın aslında bilgi üretimi ve anlama biçimi arasındaki ilişkisini ku-
rar. Kurmuş olduğu fragmanlık saptamalarında Hegel’in karşısına 
Nietzsche’yi koyar. Fragmanlık, bilginin diyalektik bir biçimde vuku 
bulmasından ziyade Şimdi’nin bengi dönüşüdür. Yani mutlak bir 
oluştan (being) ziyade bitmeyecek bir oluşum (becoming) hâlidir. Bir 
ilerleme ânından ziyade kendisini sürekli tekrar eden ve buna mecbur 
kalan bir andır. Bu durumda fragman, bütünü gösterecek bir parça 
olmaktan, bütünün geometrik bir noktasına tekabül eden bir kesite 
referans vermekten çoktan kopmuştur. Fragman, bütünü parçalar, ko-
parır, kurtulur. Fragmanlar, hiyerarşik bir düzene, katmanlaştırmaya, 
evrimsel bir bakış açısına karşı yazılırlar. Hegel’in diyalektik ilerleme-
sinin evrimsel aşamalarını izlemezler; onun yerine saparlar, çözülür-
ler, yok olurlar. Mellamphy’nin Blanchot’dan alıntılayarak söylediği 
üzere fragmanlar, bitmemiş bir ayrılma işlevi görür. Bu bitmemiş 
ayrılma da aslında sonun gelmesini engelleyecek olan şeydir. Sonun 
gelmesinin engellenmesi ise son beklentisinin askıya alınması olarak 
düşünülebilir. Önemli olanın fragmanın kendi yapısının ortaya koy-
duğu anlamlandırma sürecinin olmasıdır. Bu yüzden de fragmanlar-
da önemli olan, onda neyin bittiği değil, neyin uzadığıdır. 

Mellamphy’nin Blanchot’dan yola çıkarak ortaya koyduğu uza-
ma işlevi, fragmanlar hâlinde yazılan parçaların bir arada durmasını 
sağlayan şey olarak düşünülebilir. Anlam katmanlarını giriş, gelişme 
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ve sonucun belirli olduğu bir kompozisyon içerisinden sunmayan 
bu yapıda, fragmanların kendilerini anlamaya yönelmek, onların bir 
aradalığını da düşünmeyi de getirecektir. Bir aradalık üzerinden açı-
lan konstrüksiyon ise onların neden bir arada olduğu sorusu üzerin-
den aralarındaki bağı düşünmeyi zorunlu kılacaktır. 

Bener’in kesitler hâlinde yazdığını iddia ettiği ve aralarında or-
ganik bir bağ olduğu varsayımını ortaya koyduğu Buzul Çağının Vi-
rüsü romanı da böyle bir anlamlandırma işlevinden doğar. Romanın 
yapısı, her seferinde birbirleriyle bağlantısız görülen parçaların nasıl 
birlikte olduklarını sorgulatırken onları bir arada tutan şeyi, organik 
bağı da düşünmeyi zorunlu kılar. Bu ise yalnızca bölümler arası ge-
çişte değil, bir bölümün kendi içerisinde gerçekleşen fragmanlı ya-
pısından açığa çıkar:

Düşsüz uykulardan bile uyanmak. Yol tükendiğinde dönüşsüzlüğün 
mutlu kesinliğini ayırt edebileceğine inansa, dayanmak daha mı da-
yanılır olurdu? Yürekleri duranlar yaşama döndürülebildiklerinde 
‘bitti’yi algılayabildiklerini söyleyemiyorlarmış.  Karanlık da bir yargı-
dır, açıklamadır. Demek beynin kısacık dirimi bilinçle bağlantılı değil. 
Ne akıl, ne bellek susturulduğunu, sustuğunu bilmeden susacak. Teti-
ği çeken o bile olsa sonucu göremeyecek, ‘son’ hep bir umut narkozu 
ya da ‘yeniden doğuş’ Hristiyanlığına kulluk edecek. Varsın korkaklık 
saysınlar, hınç kesilsin başkaları, kıskanılsın! Önemli olan bu değil. Bi-
lincin bilinçsizliğe dönüştüğünü saptayamamak. Olumlu tek işlevden 
yoksunluk. Bir işleve bağlanmak, Tanrım! Yeterince, yeterince ne de-
mek? Saçmalayamıyor. Morg soğuğu bedeni. (Bener, 2012, s. 13)

Buzul Çağının Virüsü’nün –numaralandıracak olursak- 3. bölü-
münü, birinci kişi anlatıcı Osman’ın kendi zihninden geçenleri anlat-
tığı böyle bir bilinç akışı oluşturuyor. Paragrafı başlatan ilk cümle ise 
bir kelimenin işgaliyle başlıyor; düşsüz uykulardan uyanmak değil, 
düşsüz uykulardan bile uyanmak. Bu kelime, bu bile edatı, tüm pa-
ragrafın ruh hâlinin taşıyıcısına dönüşüyor. Herhangi bir olayı açım-
lamayan bu anlatıda, anlatıcı Osman’ın eylem olarak başlattığı şey, 
bir eylemlilik kazanamadan durduruluyor: “Düşsüz uykulardan bile 
uyanmak.” Eylem, mastar ekiyle beraber zamansallık kazanmadan 
durduruluyor. Tamamen durağan, katı, taşlaşmış bir cümle bu. Bile 
edatının “-mak” eki ile anlamın taşıyıcısına dönüştüğü bir biçim. Ar-
dından gelen ve bir zamansallık taşıyan cümleler ise eylem alanın-
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dan tamamen uzak bir anda açılıyorlar. İkinci cümle: “Yol tükendi-
ğinde dönüşsüzlüğün mutlu kesinliğini ayırt edebileceğine inansa, 
dayanmak daha mı dayanılır olurdu?” Bir olasılığın sadece sorusu 
sorulabiliyor burada. Bir eylemin taşıyıcısı olmaktan tamamen 
uzak bir zaman dilimi. Bir tayin etme çabasının, bir anlamlandır-
ma sürecinin parçasının eksiltili anlatımına dönüşüyor: Bu sorunun 
ardından gelen kısım ise paragrafı daha da donduran, anı taşlaştı-
ran bir ana denk düşüyor: “Karanlık da bir yargıdır, açıklamadır.” 
Bu cümlede kullanılan ve zamanın taşıyıcısı olan “-dır” eki, sadece 
zamansallıkla ilişkili değil; aynı zamanda genelleştirici, bütünleyici, 
hatta mutlaklaştıran bir duruma, aforizmaya yönelen bir anlatıma 
yol açıyor. Ancak hâlâ böyle bir mutlaklığın içinde anlatıda bir şey 
eksik kalıyor; anlatıcının neden bu durumu anlatmaya yöneldiği. 
Hâlâ herhangi bir açıklama, somutlaştırma yok ilerleyen cümleler-
de. Cümleler birbirlerine bağlanırken ve bağlanma işlevi sezgisel bir 
anlama işlevi, ölüme dair bir anlamlandırma sürecine dönüşürken, 
bunu anlatarak karakterin kendisine yakınlaşırken karakterin neden 
buna yöneldiğinin cevabı hâlâ yok. Ona musallat olan şey hala bilin-
miyor. O hâlde okuma edimi, bu hâlâ bilmemeyi anlama sürecinin 
içine katmak zorunda kalıyor. Kendi kendisini görünür kılan, ken-
disi üzerine kapanan bu paragraf, tam da Mellamphy’nin bahsetti-
ği ayrılma işlevini görüyor. Bölüm kendi kendisini görünür kılıyor, 
fragmanlaşıyor. Bu cümleleri bir arada tutan konstrüksiyon, onları 
ölüme dair bir mantık yürütmeyle birbirine bağlıyor. Bu yürütmenin 
bir eylem alanı var olabilirmişçesine açılan durumu ise sonda gelen 
cümleyle beraber tamamen iptal ediliyor, hatta yok sayılıyor: “Morg 
soğuğu bedeni.” “mak” ekiyle biten cümleyle başlayan paragraf, o 
katı fazın eylemsizlik hâlini son cümleyle de sağlayarak, cümleye bir 
eylem alanı açmayarak sürekliliği sağlıyor. Böylelikle paragraf biti-
yor. Fakat bu bitiş tam da Blanchot’un bahsettiği bir ayrılma işleviy-
le sağlanıyor. Paragraf, bir olay örgüsünün parçası olmaktan ziyade 
sadece ve sadece kendisini okutabilen ve buradan bir işlevsellik ka-
zanan bir yapıya dönüşüyor. Tıpkı Mellamphy’nin Nietzsche üzerin-
den söylediği gibi, bir bengi dönüş hâlinde kendi içine kapanıyor. 
Öyle ki kendisinden sonra gelen paragrafa bir olay dizisi oluşturacak 
bir biçimde bağlanma ihtiyacını duymuyor.
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İkinci paragraf ise bir sarılma sahnesiyle açılıyor. Osman’ın zih-
ninden gelen bu görüntüde, bahsedilen kişilerin kimler olduğuna 
dair herhangi bir bilgi sunulmuyor. Kendisinin bu görüntüdeki kişi-
lerden biri olup olmadığı, eğer öyleyse yanındakinin kim olduğu bir 
türlü netleşmiyor. Bunun da ötesinde bu paragrafta anlatılanlar, bir 
önceki paragrafla olay ya da konunun anlatımı açısından herhangi 
bir bağ kurmuyor. Bir morg soğuğuyla kapanan paragrafın ardından 
neden bir sarılma sahnesi geldiği; soğuğa sebep olanla sarılmanın 
gerçekleşmesini sağlayan şeyin neler olduğu anlatı içerisinde kendi-
sine yer bulamıyor. Anlatılanlar, neden-sonuç ilişkisiyle kurulacak 
bağlardan uzak duruyorlar. O hâlde varılacak bir nokta, yapılacak 
bir çıkarım, her zaman ve sürekli olarak askıda kalıyor; metin, oku-
yucusundan kurulan yapının anlatılma biçiminin neden bu şekilde 
kurulduğunu anlamaya çalışmayı talep ediyor. Bu yapı ise kendisin-
den sonra gelen diğer paragrafta da sürdürülüyor. 

Son bölümde birbirine bağlanmama işlevi daha da artıyor. 
Osman’ın zihninden geçen akıl yürütmeler ve anıların görüntüsü, 
daha da karmaşıklaşıyor ve sonunda seslerin araya girmesiyle bera-
ber ritmik bir kaos halini alıyor. Ses imgesi, sesten değil sesin göste-
ricisi aletlerden geliyor: davul, zurna, kemençe, tulum, kalkan kılıç 
şakırtıları. Bilinç artık kendisini kontrol edemiyor. Bir inançsızlık 
meselesinin, bölümü başlatan bir umutsuzluk anının, “son”un bir 
bitişi gösterdiği anda başlayan bölüm, yine bir inançsızlık sarmalına, 
bu sefer duyusal bir boyuttan giriyor. Ses geliyor. Bu ses, duyulan bir 
ses de değil. Sadece bir anlatıma evrilmeye çalışan, anlatılabileceğine 
inanılan bir ses. Bir çözümleme süreci, mantık yürütme ve sonuca 
bağlanmayla başlayan bölümün bu sesli paragrafı, baştaki bölüm-
den bir karmaşayla ayrılıyor. Öyle ki onu izleyen paragrafta da bu 
karmaşayı sürdürüyor ve sonda bu karmaşayı durduracak bir yere 
evriliyor: “Bir onluk diazem daha almalı.” (Bener, s.14) Böylelikle 
bilinç yavaşlıyor ve bölüm sona eriyor. 

Bir bölümün içerisinde bile birbirine bağlanmayan olay akışı, 
ne bu bölümden önce yazılan ilk iki bölümde ne de sonrasında gelen 
bölümde ne anlatıldığı üzerinden bir yoruma açılmıyor. İlk bölüm-
de anlatılan bir ofis sahnesi, ardından gelen bir ev sahnesi, burada 
neden ölüm ve onun hesaplaşmasını getirdiğini açıklamıyor. Aynı 
zamanda yazının kendisi bir sonraki sayfayı çevirdiğinde bunun 
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sebebinin ne olduğunu açıklayacağını da ima etmiyor. Tam da bu 
parçalı yapıda, fragmanda okuyucusunu durduruyor. Sonrasında 
ne olacağının merakını doğurmak yerine “şimdi ne oldu?”yu merak 
etmeye çağırıyor. Okuma edimini bu anda hapsediyor. Yazılanın ne-
den yazıldığını merak etmeye çağırıyor. Romanın okuma zorluğunu 
oluşturan en büyük etmen de bu olsa gerek. Gümüş’ü tekrar tekrar 
okumaya iten sebep, bir biçimde bu bağlantıları sağlayacak olmanın 
ümidi olsa gerek belki de. Bu tekrar tekrar bakma edimi, belki de 
metnin bir biçimde billurlaşmasının yolunu açması ümidini besli-
yor. Peki giriş, gelişme ve sonucun tayin edilemediği bir akış içeri-
sindeki metin nasıl bir anlamın ihtimalini açıyor bu şekliyle? Neyi 
bilmenin ihtimali var?

Bunun izleri, Adorno’nun Walter Benjamin’in fragmanlar hâlin-
de yazmasının ne anlama geldiğini sorguladığı bölüm üzerinden sü-
rülebilir. Adorno, Benjamin’in yazım biçimi üzerinden Benjamin’in 
dünyayı anlama biçimini ve bunu nasıl bir biçimde ifade etmeye ça-
lıştığını şöyle ifade eder:

Benjamin, doktora tezinin erken dönem Alman Romantizmi’nin te-
mel teorik yönüne adanmış olması gibi, bölük pörçük ve eksik ola-
rak evrensel olanın – kapsamlı bir tasarımda kaybolan – gücünden 
bir şeyleri barındıran fragmanların felsefi bir biçimde tasarımında 
da, Friedrich Schlegel ve Novalis’e tüm yaşamı boyunca bağlı kaldı. 
O halde Benjamin’in yapıtlarının fragman halinde kalmasının nedeni 
kör talih değil, düşünce sisteminin yapısı, başından bu yana taşıyıcı 
düşüncesidir. Benjamin’den geriye kalan en kapsamlı kitap olan Alman 
Tragedyasının Kökenleri’nin büyük bir bölümü, titiz mimarisine rağ-
men, düşüncelerin kesintisiz olarak birbirlerine ulaşması yerine, iç içe 
geçmiş, kendi içlerinde kesintisiz bölümlerin aynı anda nefes aldığı, 
yeniden canlandığı bir biçimde düzenlenmiştir. Bu edebi kompozis-
yon prensibi, Benjamin’in “gerçek”ten anladığını ifade etmesinden 
daha az iddialı bir şey değildir. Benjamin için sadece gerçeği ifade 
etmek, Hegel’deki düşüncenin konuya salt uygunluğu kadar önemsiz-
dir – Benjamin’in hiçbir yazısı bu kritere uymaz – , aksine fikirlerden 
oluşan kompozisyonun tamamı tanrının adını oluşturur – Benjamin 
öyle tasavvur etmiş olmalı – ve bu fikirlerin her biri kendi güç alanları 
olarak ayrıntılarda billurlaşırlar. (Adorno, 2004, s. 34-35)

Benjamin’in yazım biçimiyle düşünce sistematiği arasındaki 
bağlantıyı kuran Adorno, Bener’in yazımında görülen bir şeyi Ben-
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jamin için dillendirir. Ayrı ayrı ayakta kalabilen bölümler şeklinde 
yazılmış Benjamin’in yazısı, ayrıntılarda billurlaşır. Anlamın açığa 
çıktığı, dokunduğu anlar, bu billurlaşma anlarının yakalanmasından 
ibarettir. Bu durumda yazı, bütünün konusunu ve olay akşını bilme-
yi değil; ayrıntılarını bilmeyi talep ediyordur- okuyucusunda yakın 
okumayı talep ederek bu yapının kendisine yaklaşmayı temenni edi-
yordur. Bu ise Adorno için yazının zorluğunu da açmaktadır:

İnsan, kendinden kaynaklanan ve kendi için varolan bir varlıktan çok 
Benjamin’in felsefesinin sahnesi, yeridir. Bu konunun yarattığı deh-
şet belki de Benjamin’in metinlerinin en derin zorluklarını tanımlar. 
Düşünsel anlamdaki zorluklar nadiren sadece anlaşılır olmamaktan 
kaynaklanır; bu zorluklar daha çok bir şokun sonuçlarıdır. Kendi bi-
linci için ölümcül bir tehlike sezinlediği düşüncelere kendini teslim 
etmekten çekinen kişi Benjamin karşısında sarsılır. Ancak bu tehlikeyi 
göze alanlar, verimli ve keyifli bir şekilde Benjamin’in yazılarını oku-
yabilir; ama onlar da varoluşun böylesine nitelik değiştirmesinin on-
ları ilgilendirmediği konusunda ısrar etmemelidirler. (Adorno, 2004, 
s. 40-41)

Benjamin’in yazımı, biçimiyle beraber vardır ve bu biçim bir 
anlama noktasında şok etkisi yaratmaktadır Adorno’ya göre. Tam da 
bu şok yüzünden metin bir zorluğu doğurmuştur. Sentezden ziya-
de açımlanmayan anların varlığı, bunu yaratandır. Bener’deki zorluk 
işte tam böyle bir andan doğar. Bir morg soğuğunu andıran, tama-
men katı cümleler, kazanamadıkları akışla beraber eylem alanını yok 
ederler. Ancak bunu yaparken aynı zamanda bir eylem alanının de-
vinimsel hareketliliğini sağlayacak bir izlenim de doğururlar. Fakat 
bu ikilik (morg soğuğu – sıcak bir kucaklaşma) birbirlerinin antitezi 
olarak işlemekten ziyade bir arada duran öğeler olarak belirebilirler 
ancak. İşte bu anlar, bir sentez oluşturmayan, yeni bir alana açılma-
yı engelleyen, başka ihtimali düşünmeyi tamamen iptal eden, sadece 
kendisinin varlığının konuşulmasını zorunlu kılan anlardır. Başka ih-
timal yoktur. Başka bir dünyanın ihtimali yoktur. Tüm bunların varlı-
ğı ancak o anı konuşmayı talep ederek o ana bütün anlatıyı hapseder. 
O hâlde denilebilir ki Bener’in yazımının yaratacağı bir şok anı varsa 
eğer, bu sadece eylem alanının iptal edildiğinin farkına varılmasıyla 
sağlanacaktır. Sürekli kıymık gibi batan, giriş-gelişme-sonuç şeklinde 
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ilerleyen bir konstrüksiyona açımlanmayan yazının rahatsız edicili-
ğiyle Buzul Çağının Virüsü’nü okuyan kişi, sürekli sekteye uğratıla-
cak, devamlı bir duraksamayla okumaya zorlanacaktır. Buzul Çağının 
Virüsü, metinsel gücünü tam da böyle bir noktadan alacaktır. 

Böyle bir yazım biçimi, bir dil oyunundan ziyade bir zorunlu-
luk alanından doğmuştur. Anlatılacak olanın başka bir biçimde ifade 
edilememesinin yarattığı bir zorunluluktur. Orhan Koçak, Bener’in 
kitabında “biçim içeriği” belirlediğinden (Koçak, 2004, s. 23) bahse-
der. Burada Koçak’ın söylediğinin bir adım ötesine giderek denilebi-
lir ki biçim zorunlu bir hâlden vuku bulmuştur. Bu zorunluluk başka 
türlü anlatamayacak olmaya dairdir. Bu ise Bener için yazının neyi 
amaçladığı sorusuyla beraber gelir: 

Her yanlış, bana doğrunun yanlışlığını anımsattı. Dürtülerle boğu-
şurken, dürtülere yenik düştüm. Tüm anlatılar neyi amaçlar? Yazmak 
hangi sapmayı, yan etkilerinden soyutlayabilir? Sorumluluk kavramı-
na bel bağladım çoğu kez. Sonuç ters tepkilerle karşı karşıya kalmak 
oldu. Benim sorumluluğumu üstlenmek avuntusu, kışkırttı onlara 
karşı beni de. (Bener, 2012, s. 40-41)

Bener’in Kapan adlı kitabındaki “Sayıklama” öyküsünde geçen 
bu bölüm, yazı ve onun ürettiği anlamı sorgulamaya yönelir. Anla-
tıların amaçladığı şey üzerinden yola çıkarak yazmanın bir yan etki 
alanı oluşturduğu, sürekli bir sapma eksenine girdiği, bu sapmayla 
beraber anlamını kurduğu noktasından düşünülebilir. Yaratılan sap-
mayla beraber “bütüncül” bir anlamın, giriş-gelişme-sonuç şeklinde 
ilerleyen bir kompozisyonun kurulmasının önüne geçmiştir. Neyin 
nasıl anlatılabilecek olduğunun yarattığı kaygı, anlatımı kuran ögeye 
dönüşmüştür. Bu durumda Orhan Koçak’ın Bener yazımı için söy-
lediği şey, iki türlü işlemektedir; Bener yazımında biçimin içeriği 
belirlediği kadar içerik de biçimi belirlemiştir. Nasıl anlatılması ge-
rektiği sorusunun açmış olduğu sorumlulukla beraber, yazıya neyi 
anlatması gerektiğinin sorumluluğu da yüklenmiştir. 

Buradaki sorumluluk meselesi ise modernist edebiyat metin-
lerindeki anlatma biçiminin nasıl bir dünya yarattığı ile ilişkilidir. 
Fredric Jameson Modernizm İdeolojisi aslı kitabında modernist este-
tiğin kurduğu dünyayı şu şekilde açıklar: 
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Zira modernist estetiğin, [...] örtük, üstü kapalı, hatta ideolojik mesaj-
ların kullanılması kadar gayrimeşru ve kabul edilemez bulduğu baş-
ka bir şey olmamıştır: Modern edebiyatın olay örgüsünden kopuşu, 
aslında -haklı olarak- hayatın ve deneyimin doğası hakkındaki, iler 
tutar yanı olmayan uzlaşımsal önkabuller olarak görülen eski anlatı 
şemalarından kopuş olarak ele alınırsa çok daha iyi anlaşılır. Demek 
ki, olay örgüsüz roman açmazı, ancak olay örgüsünün kendisinin bu 
tür uzlaşımsal şemalardan yapısal olarak ayrılamayacağı (zira okurun 
uzun bir dizi olay ve sayfayı daha geniş bir formun birliği içinde kavra-
masını sağlayan tek şey bu şemalardır) açıkça görüldüğü zaman ortaya 
çıkar. (Jameson, 2008, s. 121)

Modernist edebiyatın bağını, yaşanılan dönem üzerinden kuran 
Jameson (2008), olay örgüsüz bir yapı üretme eylemini, “eski anlatı 
şemalarından kopuş” olarak okur. Bu şemalar ise ona hayatın ve de-
neyimin doğası hakkında yeterli bilgiyi veremiyordur. Şemalar, “in-
san deneyiminin kendisinin uzlaşımsal olarak saptadığı bir alan”dır 
(s. 120). Bu uzlaşma zemini ise deneyimin tekilliğini yok sayar. Olay 
örgüsünde deneyimin aktarımı sırasında uzlaşımsal yöntemlerin kul-
lanılması sonucu aktarılan deneyim de sadece bu uzlaşma zeminine 
aracılık etmektedir. Bu şemayı yıkan modernist metinlerde ise dene-
yimin tekilliği mevzusu açılmış olur. Bu tekillik ise öznenin algılama 
biçimlerinin kendi çevresinde nasıl kurulduğuyla ilişkilenecektir.

Bener’in Buzul Çağının Virüsü romanı da böyle bir tekil dene-
yimin imkânlarını sorgulamaktadır. Metnin olay örgüsüz fragmanlı 
yapısı, bir deneyimin gösterenine dönüşmüştür. Bu ise romanın ana 
karakteri Osman’ın dünyayı algılama biçimleri üzerinden doğmuş-
tur. O hâlde romanda Osman’ın kendi yörüngesine neleri aldığını; 
neyin etkisine maruz kaldığını, neye yönelmeye seçtiğini düşünmek, 
onun bu paramparça edilmiş dünyayı nasıl gördüğünü anlamaya bizi 
yaklaştıracaktır. Bu ise kendisini bir bedensellik üzerinden kuran 
Osman’ın bedenine dair algı mekanizmaları içerisinde nasıl bir dün-
yayı tahayyül ettiğini anlamakla sağlanacaktır.

Algılanan Dünya: Beden
Tersyüz edilmişimdir aynada … Arka, yan duvarlara birer içbükey 
ayna daha koyduracağım. Böylelikle sayısal yönden değil sadece, bi-
çimsel, dolayısıyla tinsel başkalaşım açısından da artı sonsuz çoğalaca-
ğım. Nasıl değerlendiriyorsunuz buluşumu? (Bener, 2012, s.45) 
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Anlatıcı Osman, bu bölümde bir içbükey aynada oluşan tersyüz 
edilmiş görüntüsüne bakar. Baktığında oluşan görüntü ise onun için 
yeterli değildir. Bu görüntüyü mümkün olduğunca çoğaltmak için 
odanın diğer duvarlarına da içbükey ayna koyacağını söyler. Bu iş-
lem sonunda ise görüntüsü sonsuz kere çoğalacaktır; sadece tek bir 
görüntüden ibaret kalmayacaktır. Osman’ın bu arzusu ise bir noktayı 
düşünmeyi önemli kılar. Oluşacak görüntüler, karşılıklı düz aynala-
rın duvarı kaplaması sonucu kişinin bedensel orantısını bozmadan 
kendi replikalarını üretmesini sağlamayacaktır. Karşılıklı konulan 
içbükey aynada görüntüler, sonsuz kere çoğalma sırasında Osman’ın 
bedeninin orantısallığını bozacaklardır. Kendi bedeni çevreleyen, 
ona kendi görüntüsünü veren herhangi bir yansıma bu aynalarda 
oluşmayacaktır. Bedenin görüntüsü bu aynalarda biçimsel olarak 
deforme olacaktır. 

Kendi görüntüsüne düz bir aynadan bakmak yerine içbükey ay-
nadan bakmak isteyen Osman’ın bu istenci içerisinde Osman, kendi-
ne dair en temel şeyi, bedenin görüntüsü ve onun sınırlarını bile gös-
termek istemiyor, onu mümkün olduğunca silikleştirmek, sınırlarını 
göstermemek istiyordur. Burada beden parçalanmış bile değildir; 
eğri büğrüleşmiştir. Bedene dair bir sınır tayinini imkânsız kılmıştır. 

Sınır tayinin imkansız hale geldiği bir durumu arzulayan 
Osman’ın bu tutumu, bedenin kendisini düşünmeyi zorunlu kılar. 
Bu beden ise sadece öznenin biyolojik fonksiyonlarını imleyen bir 
beden değildir. Bütün bir bakış alanını şekillendiren; duyumlar ara-
cılığıyla öznenin kendi sınırını/imkanlarını anlamayı sağlayan bir 
bedendir. Başka bir deyişle buradaki mesele, bedenselliğe (corpore-
ality) ilişkindir. 

Bedenin bedenselliği meselesini Space Time and Perversion 
adlı kitabında ele alan Elizabeth Grosz (1995), bunun öznenin ku-
rucu ögesi olduğunu söyler (s. 103-106). Ona göre özne, beden ve 
zihinden oluşan iki ayrı parça değildir. Öznenin algılama biçimleri, 
kapladığı alan, bu alan üzerinden kazandığı perspektif, onun anla-
ma biçimlerini de oluşturur. Bir sınır olarak deriyle yaşadığı fizik-
sel dünyadan ayrılan ama aynı zamanda bu deriyle beraber yaşadığı 
dünyaya bağlanan beden, bu sınır üzerinden dışarıya açılarak anla-
ma biçimleri sunar. Bu anlama biçimi sırasında beden, onun dışarı-
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ya doğru açılmasını sağlayan organlarıyla (göz, kulak, deri) belirli 
bir perspektiften bir algılama biçimi sunarken bu algıladıklarının 
tayinini ise bu sefer bedenin içsel devinimleriyle sağlar. Bu içsel de-
vinimler, algılanan şeyin nasıl düzenlenmesi gerektiğiyle ilişkilidir. 
Gelen uyarımlar, bedenin kendi mekanizması içerisinde şekillenir. 
O hâlde kişinin bedeni, onun anlamı yakalayabileceği, üretebileceği 
tek noktadır. Beden, bir sınırdır. Kişiye dair her şey, onun üzerinden 
ve onunla beraber şekillenmek zorundadır. 

Anlama ve algılama biçiminin bir sınır olarak görüldüğü, an-
lamın kurucusu olan bedenin Buzul Çağının Virüsü’nün baş karak-
teri Osman tarafından tamamen yok etmek istemesi ne demektir o 
hâlde? Sınırsız bir beden olmak isteyen; çoğalmak isteyen; çoğalma 
eyleminde kendi görüntüsüne bile benzemek istemeyen Osman, 
böyle bir istenci neden düşünmüştür? Bedenin varlığının ortaya ko-
yacağı en basit bir perspektifi bile elinden kaçırmayı neden düşün-
müştür? Böyle bir sınırsızlıkta neyi bilmeyi amaçlamıştır? Sınırları 
deforme olmuş bir beden, nasıl bir bilgiyi yörüngesine alabilir?

Bu soruların cevabını yine Grosz’un bedenin işleme mekaniz-
malarını açıkladığı bölüm üzerinden düşünebiliriz. Bir materyal ola-
rak bedenin yapısını ele alan Grosz, bu materyalin nasıl bir sistemle 
çalıştığını şu şekilde açıklar: 

Beden denildiğinde yüzeyindeki fiziksel ve toplumsal ibareler yoluyla 
bir bütünlük, uyum ve formdan oluşan el, organlar, sinirler ve iskelet 
sisteminden meydana gelmiş, sağlam, somut ve hareketli bir düzenle-
meyi anlıyorum. Deyim yerindeyse beden, organik ve biyolojik ola-
rak “tamamlanmamıştır;” toplumsal tetiklemelere, düzenlemelere ve 
uzun vadeli bir “yönetim”e ihtiyaç duyan belirsiz, amorf, plansız bir 
dizi potansiyelden meydana gelmektedir. Bir insan bedenine dönüşen 
bir beden, bir “şekle” ve ruhun alanı haline gelen bir beden, deneyimin 
sınırlarını ve öznelliği sadece başkalarının müdahalesi ve nihayetinde 
Başkasıyla (dil ve yasayla çevrili toplumsal düzen) tanımlayan bir be-
den. (Grosz, 1995, s. 104)

Bir yapı olarak bedeni ele alan Grosz’un bedenin tamamlan-
mamışlığına vurgu yapması önemlidir. Grosz, bedenin üzerindeki 
deriyi kaldırarak onun devinimsel hareketliliğini, karmaşık yapısını, 
tamamlanmamışlığını görmeye çalışır. Artık bir sınır olarak deriyle 
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çevrilmiş ve deriyle çevrilmesiyle beraber bütüncül bir yapı olarak 
ortaya konmuş bir beden söz konusu değildir. Onun yerine sürekli 
hareket hâlinde olan, organlar ve libidinal güçlerle hareket kazanan 
bir beden vardır. Bir sınır olarak deri kaldırılmış, derinin altındaki 
mikro faaliyetlerin hızına, ördükleri ağlara odaklanılmış ve bunla-
rın sonsuz gibi görünen potansiyeli içinde beden, çoğalmaya doğru 
açılmıştır sanki. Böylelikle beden, bütünsel ve tamamlanmış bir yapı 
olmaktan çıkarak amorf bir hal almıştır. 

Grosz’un bedenin üzerinden deriyi kaldırarak onun içsel de-
vinimlerini anlattığı bu nokta, Buzul Çağının Virüsü’nde Osman’ın 
yaklaşmaya çalıştığı hâli andırır. Osman’ın kendi görüntüsünü bo-
zarak sonsuz kere çoğalma isteği, bedenin içerisinde gerçekleşme 
ihtimali olan sonsuz tane olaya benzer. O da bir derinin sınırladığı 
bir bakış alanına girmek istemez; onun yerine bedenin içerisinde 
gerçekleşen sonsuz tane potansiyeli anlamaya uğraşır. Bunun için-
se kendi bedeninin sınırını bozmak ister; kendini amorflaştırır; be-
denini artı sonsuz kere çoğaltır. Böylelikle Osman’ın tüm algılama 
biçimlerinin taşıyıcısı olan beden bir sorgu alanına dönüşür. Algı-
lanacak olan şeyin bir potansiyelin gerçekleşmesiyle sağlandığının 
farkına varır.

Bir potansiyelin gerçekleşme anlarını bedenin sınırı olarak dü-
şünmek, bu çoğalma istencinin nasıl bir anlam ürettiğini anlamayı 
da sağlayacaktır. Bu durumda birçok potansiyel içerisinden bedenin 
nasıl bir sınıra kadar açıldığını, başka bir biçimde söyleyecek olursak 
neyi nasıl deneyimlediğini düşünmek önemli hâle gelir. 

Bu sorunun cevabını, Merleau Maurice-Ponty’nin beden ve 
özne arasında kurduğu ilişkiden yola çıkarak arayabiliriz. Ponty, 
Fenomenology of Perception (Algının Fenomenolojisi) adlı kitabında 
şöyle der: “Ben kendi bedenimden oluşuyorum” (Ponty, 2012, s. XV). 
Ancak bu önerme, sadece bedenin fizyolojik yapısına dair kurulmuş 
bir cümle değildir. Fizyolojik olanın akıl yürütme sürecinde etkili 
olduğu, açıklama ve yorumlamanın bir alan olarak bedenin algı me-
kanizmaları ile beraber şekillendiğinden bahseder. Böylelikle ruhsal 
yaşamın bedensel, belirli bir konuma sahip, fiziksel dünyadan yani 
bedenden ayrı düşünülemeyeceğini savunur. Böylece Ponty’de be-
den sadece fiziksel bir alan olarak yer almaz; beden-özneye dönüşür. 
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Beden-özneye dönüşme durumu ise varlığın ve onun bilgisinin sor-
gulanmasını beraberinde getirir. Burada ampirizm ile rasyonalizm, 
yani deney ve duyuların ortaya sunduğu bir bilgi üretimi ile daha 
önceden var olan ve akıl yürütmeye dayalı bir bilgi üretiminin karşı-
laştırmasına girer. Ponty, algılamanın duyular aracılığıyla açıldığını 
söylerken bir yandan da bu duyuların onu taşıyan ortama, bedene 
bağımlılığından söz eder. Bu durumda bilgi ve varlık, bir yandan 
duyular aracılığıyla dışarı açılırken diğer bir yandan da algılamanın 
bedenin kendi yapısı içinde kullandığı teknolojilere; algı ve motor 
nöronlarına, refleks arkına ihtiyaç duyacaktır. Bu durumda hem ki-
şinin yöneliminin ortaya çıkardığı bir bakış hem de bu yönelimin 
zorunlu olarak var olduğu algılama araçları var olacaktır. Varlık ve 
onun bilgisi, hem dışa açılarak kendini konumlandırma, hem de içe 
kapanarak dış dünyayı anlamaya muhtaç olacaktır. Bedenin kendi 
bakışı ve perspektifinden geçen algılama biçimleri – o halde – bir 
yönelimle beraber var olacak; Grosz’un bahsettiği sonsuz olasılığın 
potansiyelini teke indirdiği anlar yaratacaktır. Nitekim bu durum, 
Buzul Çağının Virüsü’nde kendi sınırını yok etmek isteyen Osman’ın 
görme biçimini de sağlayacaktır.

 Osman, romanda âşık olduğu kadınla ilk karşılaşma anını şu 
şekilde kaydeder: “Kapkara saçlar. Dolgunca, yürek biçimli ağız. 
Şakak tüyleri ürpertili. Ufak tefek. Gözlerime sokulan magnesium 
pırıltısı. Hemen çekildim yüzünden. Sağlamca tuttu ellerimi. Boy-
numa dek kızardım.” (Bener, 2012, s. 25) Bir ilk bakış bu. Bakışın tit-
reşimi. Bu titreşim içinde odağını seçme çabası. Odağını kullandığı 
lensle beraber focuslayan, böylelikle odağının parçasını, fragmanını, 
bütün olmayanını durduran bir an: “Kapkara saçlar. Dolgunca, yü-
rek biçimli bir ağız. […] Ufak tefek.” Kaydedilen kişinin bütününün 
görünmediği; bir parçaya dönüştüğü bir an bu. Bakan tarafın du-
yumsadığı, böylelikle parçaya ayırdığı bir an. Sonrasında gelen ise 
bakılanın titreşimini algılamayı gerektiren, bir fotoğraf makinesi 
gibi anın fotoğrafının çekilmesinin yetmediği, hareketin titreşimin 
algılanmasını zorunlu kılan bir an: “Şakak tüyleri ürpertili.” Artık 
bakan, sadece parçaya odakladığı bakışla yetinemiyor, parçaların 
donmuş anlarını hareketlendirme, onların titreşimlerini duyma 
ihtiyacını da hissediyor. Şakak tüylerine lensi kaydırmak yetmiyor; 
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onun ürpertisini de duymak istiyor. Böylelikle karşısındakinin de-
vinimi de kaydediliyor. Ancak bu kımıltıları kaydetmek de yeterli 
değil. Parçayı daha da parçalayarak, daha da maddeselleştirerek ona 
bakmaya çalışıyor: “Gözlerime sokulan magnesium pırıltısı.” Bakışın 
lensi artık kendi gözünün görebileceği şeyde bile yetinemiyor, bakıl-
dığında görülemeyecek olanı, magnezyumu da yörüngesine alıyor. 
Burada magnezyum sadece karşısındakinin yüzünün parlaklığını, 
beyazlığını imlemek için kullanılmış bir imge değil; magnezyum, 
karşısındakinin bakışını atomlarına dek ayırmayı imliyor; atomik 
bir fragmanlaşmaya sebep oluyor. Maruz kalınan ise kişinin bir par-
çası yerine onun yerini alan bir element; magnezyum değil magne-
sium pırıltısı. Kelimenin kendisi de yabancılaşarak geliyor. Tıpkı bir 
maddeye dönüştürülerek bakılan kişi gibi. Artık bakılan şeyin inor-
ganik olana dönüştüğü, bir yüz olmaktan çıkıp bir molekül etkisiyle 
var olduğu bir an bu. Anlatan ise bedeninin pırıltıya maruz kalan, 
gelen uyaran karşısında elinden hiçbir şeyin gelemeyen, kısacası pa-
sifleşendir. Ancak pırıltının bakan bedende yarattığı etki, bedenin 
reflekslerini harekete geçiriyor: “Hemen çekildim yüzünden.” İnor-
ganik olana yapılan mikroskobik odaklanma, durduruluyor. Böyle-
likle odaklayan makine geriye çekiliyor. Tehlikeyi sezen bir bedenin 
verdiği survival güdüsüne dair ilk tepki bu. Ancak çekilme, bedenin 
uyarımlara verdiği ani bir hareket, bir refleks olarak kalıyor. Başka 
bir deyişle bakan beden, duruma sadece maruz kalmasının getirdiği 
bir pasifliği yaşıyor. İşte bu anda, sadece bakılan ve bakıldığı anda bir 
uyarıya dönüşenin ilk hareketi geliyor: “Sağlamca tuttu ellerimi.” İlk 
dokunma anı bu. Fragmanlaşmış nesnenin elinin bakanla bütünleş-
tiği an. Aradaki uzamın yitirildiği; duyunun kendisini gerçekleştire-
bilmek için (hava gibi) bir mesafeye/maddeye ihtiyaç duymadığı bir 
an. Bu anın kendisi ise bedenin kendi devinimi içinde karşı koya-
mayacağı bir tepkiye sebep oluyor: “Boynuma dek kızardım.” Kendi 
bedeninin kendi iradesi dışında, karşılaştığı tensel etki sonucu karşı 
konulamaz bir biçimde oluşana karşı yapılan bir hamle. Bedeninin 
kendisi dışında, kendi iradesinin hareket alanını iptal ederek ge-
rekli algılar sonucu yarattığı güdümlü bir davranış. Karşısındakine 
bakışını uzatan, onunla etkileşime giren; karşısındakinin bütününe 
değil fragmanlarına bakan ve bundan etkilenen; ama etkilenilen 
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ya da maruz kalınan şeyin mutlak bir parçaya dönüştüğünü; sade-
ce sıradan bir saç ya da bir ağız değil aynı zamanda bakılanın ağzı 
ya da saçı olduğunu bilen ve bütün bedeni bu parçalar üzerinden 
düşünen bir anlatıcı var. Titreşimleri de hisseden ve buna karşılık 
bir tepkisellik üreten bir makinenin duyumsayabildiklerinin sınırı 
üzerinden varoluşu söz konusu. Deneyim alanı, varoluşu açıyor ve 
bunu da baktığının büyük şemasına bakarak değil onu odaklayarak 
ve bu odağın gerektiği yerde kalibresini değiştirerek yapıyor. Böyle-
likle yalnızca bakıldığında görülebilecek olanı değil, görülemeyecek 
olanı, magnesiumu, molekülü bakışının yörüngesine alabiliyor. Sa-
dece bedenin kaydına, onun anatomik tepkilerine ve titreşimlerine 
yer açan, sismografik bir kaydetme biçimini sunmuş oluyor. 

Sismograf kavramı, biçimsel bir yöntem olarak Cohn tarafın-
dan Şeffaf Zihinler adlı kitabında modernist edebiyattaki anlatım 
biçimlerini anlamlandırmak amacıyla kullanılmıştır. Bir anlatım bi-
çimi olarak beliren bu yöntem, modernist edebiyat üretimi sırasında 
ortaya çıkabilecek farklı biçimsel pratikleri açıklamayı sağlayacak bir 
zemin de oluşturmuştur. Kitabında bu kavram üzerinden yaratılan 
farklı algılama biçimlerini tartışan Cohn, bu tartışmayı Knut Ham-
sun ve Marcel Proust’un nasıl farklı algılama düzeyleri yarattıklarını 
tartışarak sürdürür ve bu tartışmada sismografik görme biçiminin 
yaratmış olduğu etkiyi şu şekilde açıklar:

[...] Fakat geriye dönüşlü anlatı duruşu sürdürülmesine karşın, anla-
tıcı hiçbir zaman sonradan fark ettiklerine dikkat çekmez: Ne analiz 
eder ne de geneller, yalnızca iç olayları kaydeder ve bunları nedensel 
bağıntılarını araştırmadan uyumsuz bir sıra halinde yan yana dizer. 
[…] Marcel’in bir yasa ya da en azından bir örüntü arayacağı noktada, 
Hamsun’un anlatıcısı “değişik, yabancı ruhsal durumu” olduğu gibi bı-
rakır ve yalnızca “ayağının titreşip durma hareketlerini kaydettiği gibi 
bunu sismografik bir nitelikle kaydeder.3 (Cohn, 2008, s. 170)

3 Burada Cohn, Hamsun’un romanındaki şu paragrafı ele almaktadır: “Birdenbire parktan 
doğru tiz perdeli iki klarnet sesi yankılandı. Ve düşüncelerime yeni bir hız verdi. Maka-
lemi hazırlayamadığımdan dolayı keyfim kaçmış bir halde kağıtlarımı yeniden cebime 
soktum ve kanepenin arkalığına yaslandım. [Bu] anda zihnim [o kadar açık ki] en çapra-
şık sorunları hiç yorulmadan düşünebilirim. [...] Böyle yarı uzanmış bir durumda bakış-
larımı göğsümden bacaklarıma doğru kaydırınca, nabzımın her atışında ayağımın titreşip 
durduğunu fark [ediyorum]. Az doğrulup ayaklarıma [bakıyorum]. [O sırada] daha önce 
duymadığım ve şaşılacak derecede değişik, yabancı bir ruhsal durum [yaşıyorum]. Sinir-
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Cohn’un üzerinde durduğu bölümde, Hamsun’un Açlık roma-
nının anlatıcısının kendisine dönen, refleksif bir anlamlandırma 
sürecinin varlığı söz konusudur. Bedenin fizyolojik tepkileri, fiz-
yonomik olana, fizyolojik olanın belirli bir anlama gelme sürecine 
kendisini terk etmiştir. Beden, anlama sürecinin merkezine dönüş-
müştür. Varlığın maddeyle, ayakkabının benle kurduğu ilişki; kişinin 
gördüğü şeyleri kendisine dönerek, bakarak anlamlandırdığı bir sü-
recin içine çekilmiştir. Bunlar ise Cohn’ın söylediği üzere belirli bir 
çıkarıma varmaktan uzak durmakta, bedene açılan ve beden üzerine 
kapanan yorumların her biri, kaybedilme ihtimali olanın yakalan-
masına dönüşmüştür. Burada belirli bir çıkarım çabasından ziyade 
kaydetmenin, yorumlamadan önce anlatmanın, ya da başka bir şekil-
de söylersek sonuçtan ziyade deneyimin önem kazandığı bir durum 
söz konusudur. Bu deneyim, Proust’un kahramanı Marcel’deki gibi 
geçmiş zamanın izini gerekli negatifleri toplayarak aydınlatma, pozi-
tiflerini çıkarma üzerinden,4 yani yasanın kendisine ulaşma şeklinde 
biçimlenirken Hamsun’da bir kayıt cihazına dönüşür. Buzul Çağının 
Virüsü’nde Osman’ın Viola ile karşılaşma anına geri dönecek olursak 
bu an da bir sismografın gücüyle kaydedilir. Öne çıkan şey, Osman’ın 

lerimde sanki bir ışık sağanağına tutulmuşçasına ince ve olağanüstü bir ürperme oldu. Ba-
kışlarımı ayakkabılarımın üzerinde dolaştırınca [sanki] yakın bir tanıdığa rastlamış ya da 
benliğimi kopup gitmiş bir parçasını yeniden elde etmiş gibi oldum: Bir yeniden tanıma 
duygusu ruhumu [ürpertiyor]. Gözlerim yaşla [doluyor]. Ayakkabılarımı içime işleyen 
hafiften uğultulu bir ezgi gibi [algılıyorum]. Kendi kendimi “zayıflık bu!” diye azarladım. 
Yumruklarımı sıkıp tekrar “zayıflık!” dedim. Bu gülünç duygulardan ötürü kendi kendi-
me “sen bir delisin!” diye söylendim. Oysa bilincim tam olarak yerli yerindeydi, kendi 
kendimle çok acı ve mantıklı konuşuyor, gözyaşlarımı tutmak için gözlerimi sımsıkı yu-
muyordum. Ayakkabılarımı sanki daha önce hiç görmemiş gibi şimdi hep onlarla uğra-
şıyor, dış görünüşünü inceliyor, ayağımı oynattıkça yaptığım mimikleri aldığı biçim ve 
yıpranmış üst kısmını gözden [geçiriyorum]. Onlara bir fizyonomi, bir ifade veren şeyle-
rin kıvrımları ve beyaz dikizleri olduğunu [keşfediyorum]. Kendi varlığımdan bu ayakka-
bılara bir şey geçmişti. Bu ayakkabılar beni öz benliğime üflenen bir soluk gibi etkiliyordu. 
Sanki varlığımın soluk alan bir parçası olmuşlardı...” (Cohn, 2008, s. 169)
4 Cohn, Proust’un Kayıp Zamanın İzinde kitabının kahramanı Marcel’in şu dediğini ele 
almaktadır: “İnsan bir şey deneyimler ama ne deneyimlediği hani şu ışığa tutmadan önce 
bir siyahlıktan başka hiçbir şey göstermeyen negatifer gibidir ve bunlara ters taraftan bak-
mak gerekir. Aklın süzgecinden geçirilmediği müddetçe ne olduğunu bilemeyiz. Ancak o 
zaman, bunu ışığa tutup aklileştirdikten sonra kişi hissettiği şeyin şeklini şemalini ayırt 
edebilir – ama edene kadar akla karayı seçer” Burada Cohn, bu alıntıdan yola çılarak Mar-
cel karakterinde öne çıkan şeyin deneyimlemek ya da hissetmek yerine akıl ve aklileş-
tirmek olduğunu öne sürer. Böylelikle söz konusu olan şey, “deneyim anında kendisini 
bilmeyen bir iç yaşamın geriye bakışlı olarak kavranmamasıdır.” (Cohn, 2008, s. 160)
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deneyimidir. Herhangi bir çıkarım ya da deneyimin yorumlanması 
yoktur. Deneyim, yorumlamanın ötesine geçmiştir. Bu deneyim ise 
bedene dairdir. Osman’ın bedeninin tepkileri, şiddetini göstermiş, 
bedenin reaksiyon ve güdüleri önemli hale gelmiştir. Burada var olan 
yasa, yalnızca deneyimdir, bedenin reaksiyonlarıdır. Onun haritası-
dır. Onun anatomisinin duyarganlığıdır. Bu duyarganlık ise, ancak ve 
ancak sonsuz deneyim olanağını teke indirgeyen özneye bağlıdır.

Bu durumda Orhan Koçak’ın Vüs’at O Bener’in anlatıcıları hak-
kındaki yorumu tesadüf değildir. Koçak, “Kendi Kendinin İago”su 
adlı yazısında Vüs’at O. Bener’in “Kömür” öyküsünün anlatıcısını bir 
sismografa benzetir. Ona göre anlatıcı özne, kendi ahlaki yaşamın-
daki en küçük ayrıntıları bile kaydetmektedir (Koçak, 2004, s. 76). 
Bu kaydetme eğilimi, sadece pasif bir biçimde onu kaydetmez; aynı 
zamanda da dönüştürür. Koçak (2004) bunu şu şekilde açıklar: “Bu 
sismograf, sadece iç kımıltıları değil, aynı zamanda dıştan gelen – 
gerçek ya da hayali – mesajların da etkisini şiddetle hisseden gergin 
bir zar gibidir, ya da aşırı gerilmiş bir yaylı çalgı teli – hafifçe para-
noid bir kayıt cihazı” (s. 77). Tıpkı Ponty’nin belirttiği gibi beden, 
gerekli bilgiye ulaşmak için kullanılan bir ortamdan ibaret değildir; 
aynı zamanda bilgi üretimini sağlayandır. Pasifliğin olmaması bu 
nokta üzerinden düşünülmelidir. Böylelikle Bener’in karakterleri, 
bedensel fonksiyonlarının farkında olarak algılama biçimlerini şe-
killendirmektedir. Karakterlerin bedeni, hem dışa açılan, algılayan, 
temas eden, kaydeden hem de bu kaydettiklerini kendisine yansı-
tan; bakışının kalibresini yapan ancak bunun sonucunda doğan et-
kinin kontrolünü elinde bulunduramayandır. Beden, karakterlerin 
kendilerini kurdukları yerdir. Bunun için dışa açılmaya, algılamaya, 
duyargalarını açmaya ihtiyaç duymaktadır. Nitekim Buzul Çağının 
Virüs’ünün anlatıcısı Osman Yaylagülü de böyle bir pozisyonda yer 
almakta, algılama biçimlerini stratejik noktalar olarak kurmaktadır. 

Bir Bedeni Parçalamak: Entropi
Buzul Çağının Virüsü’nde doğanın yasası ile kendi varlığını 

anlamaya çalışan Osman’ın akıl yürütmeleri, bu yasaların içinde sı-
kışmış bedenin kendisini nasıl ele alacağını önemli bir hale getirir. 
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“Algılanan Dünya: Beden” bölümünde bahsedildiği üzere kendi be-
deninin sınırını dahi tayin etmek istemeyen, bu sınır her seferinde 
bulanıklaştırmaya çalışan Osman, bedenin harmonik bir yapı ola-
rak sunulmasından ziyade varlığın kurucu yapısı olan bedeni bir 
sorgu alanına dönüştürmek istiyor, bunu da bedenini parçalayarak 
yapmak istiyor gibidir. Bedenin algı mekanizmalarının işleme bi-
çimlerini anlamak için farklı algı mekanizmalarını devreye sokan; 
odağının kalibresini her seferinde değiştiren Osman, bir yandan da 
onu oluşturan ve onunla beraber oluşan bedenini anlamak ve onu 
tahlil etmek istiyordur. Bu tahlil etme süreci ise tıpkı Natüralist ro-
manlarda görüldüğü gibi bedeni tamamlanmış bir yapı olarak ele 
alıp onun artık kurulmuş algı mekanizmalarını göstermek yerine 
onu parçalayarak anlamaya yönelir. Beden tamamlanmış bir bütün 
değildir; onun yerine tıpkı Nietzsche’nin evreni açıklarken söylediği 
gibi belirli güçlerin çevresinde sürekli tekrarlanan olayların gelişti 
kaotik bir ortamdır. Böyle bir ortamda varlığı düşünmek ise bedenin 
parçalarını uygun koşullar altında tahlil etmeyi de getirecektir. 

Bedenin tahlili ve onun yapısının tetkik edilmesi konusunu 
Emile Zola, Thérèse Raquin (1962) adlı kitabına yazdığı önsözün-
de ele alır. Zola, romanında bir karakteri anlatmak yerine bir mi-
zacı anlatmaya yöneldiğinden bahseder. Sinir sistemi ve kalıtımsal 
özellikleri tarafından yönlendirilen karakterlerden oluşturduğunu 
söylediği kitapta karakterler özgür iradeden yoksundurlar. Roman, 
insanların tahlil edildiği bir alana dönüşmüştür. Buradaki insanlar, 
sadece kendilerini oluşturan etin güdümleriyle hareket eden beden-
lerdir. Romanın baş karakterleri Laurent ve Thérèse, “hayvansal” 
insanlardır ve bundan daha fazlası değillerdir. Burada yapılmak is-
tenen ise bu kişilerde yatan arzuları, açığa çıkan içgüdüleri, sinirsel 
krizlere dayalı beyinsel bozuklukları göstermektir. İki karakteri bir 
arada tutan aşk, cinsel bir tatminden ibarettir. İşledikleri cinayet, 
yaptıkları zinanın bir sonucudur sadece. Kırılma noktasına ulaşmış 
sinir sisteminin isyanından oluşan organik bir bozukluktur. Burada 
ruh yoktur. Yapılmaya çalışılan şey, bilimsel bir tahlildir. Fizyolojik 
bir tetkiktir (Zola, 1962, s.21-25). 

Zola’nın natüralist romanın manifestosu olarak bakılabilecek 
bu önsözünde bir tetkik alanı açılmıştır. Karakterlerinin “hayvansal” 
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özelliklerini gösterdiği iddiasıyla beraber, karakterlerin eylemlilik 
alanı, içgüdüleriyle özdeşleştirilmiştir. Beden, Zola’ya göre hayvan-
sal bir şeydir; insanı oluşturan ruha dair bir şeyler taşımıyordur. Ka-
rakterlerin içgüdüleriyle hareket etmeleri sonucu olayların gerçek-
leşmesi ve yaptıklarının ahlaki boyutunu düşünmek yerine sadece 
mevcut koşullar altında survivalı sağlayacak seçenekler üzerinden 
varlıklarının ortaya konması, onları Zola’nın karakterlerini bir de-
ney aracına dönüştürmesine sebep olmuştur. Algıladıkları dünyayı 
sorgulayarak hareketlerini denetleyen; kendilerine etik bir pozisyon 
sağlayan karakterlerden ziyade sadece bir bedenin güdümlerine göre 
hareket eden karakterler, içinde bulundukları zor durumdan kurtul-
maya çalışırken sadece güdülerine teslim olurlar. Zola’nın burada 
güdüden kastettiği şey, kalıtımsal miraslarının salt bir biçimde orta-
ya konmasından ibarettir.

David Baguley de Naturalist Fiction: Entropic Vision (1990) adlı 
kitabında Zola’nın bu eğiliminin diğer kitaplarında olduğundan da 
bahseder. Sürekli hastalıkların incelenmesinden bedenin bir otopsi 
odasında tetkik edilmesine dek Zola’nın kitaplarında bedenin parça-
larına ayrılarak incelenmesi vuku bulmuştur. Bu ise çürümeye başla-
yan bedenin anlatımına dönüşmüştür. Bu, natüralist romanlarda çok 
sık rastlanan bir durumdur. Natüralist roman karakterleri rasyonel 
sınırların dışına çıkma eğilimi gösterirler. Bu durum ise başka natü-
ralist romancıların eserlerinde sadece bedensel bir çürüme veya yok 
oluşa değil, aynı zamanda ruhsal bir bozulmaya da dönüşmüştür. 
Baguley, bunu şöyle açıklar:

Natüralist görme biçimlerinin kalbinde, heba olmuş yaşamlara, yıkıcı 
güçlere, harcanmış enerjilere; “canavarca,” “korkutucu,” “felaket geti-
rici” imajlarla beraber hafifmeşreplik, aşağılama, bozulma, çürüyen 
bedenler, saldırgan bir materyalizm, cinnet sahneleri, aşırılık, yıkım, 
harabeler ve genelevler, ölüm çukurları ve mezbahalar, hastaneler ve 
mezarlıklar, çamur ve kan, yağmur ve acının olduğu dağılan ahlaki 
ve toplumsal yapılara dair sonu gelmez bir repertuvar ile gerçekleşen 
çözülme, aşırılık, ölüm vardır. […] Doğrusu istenirse bu, zamanın te-
mel olarak problemli olduğu bir edebiyattır çünkü zaman sürekli bir 
biçimde gerçekleşen bir erozyon halini almıştır. (Baguley, 1990, s. 222)
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Natüralist romanlarda bedenin sürekli olarak bütünlüğünün 
yitirildiği bir noktaya evrildiği savını ortaya atan Baguley, sürekli 
olarak yıkımı gösteren imgelerin kullanıldığını söyler. Harcanmış 
yaşamların ve yıkıcı güçlerin etrafında örülmüş metinlerde hasta-
nelerin, mezarların, cinnet anlarının anlatımı da tam bu bütünlüğün 
bozulmasını gösterir. Zaman, ileride daha iyisini vadetmiyor; onun 
yerine bir yıkımı gerçekleştirebilmek adına işliyordur. Artık ileride 
bir bütünlüğün, harmoninin sağlanacağı beklentisi yoktur. Karakter-
ler her adımda olgunlaşarak topluma dâhil olmak yerine her adımda 
daha fazla bütünlüklerini yitiriyorlar; girdikleri reaksiyonlar denge-
siz yapılarını bir adım daha arttırıyordur. Baguley, böyle bir anlatımı 
entropik bir algıyla özdeşleştirir. Tıpkı termodinamiğin ikinci yasası 
gibi anlatıda gerçekleşen de her bir reaksiyonun entropiyi arttırması 
yönündedir.

Entropik bir durumun yaratılarak metinlere sızması ise bir te-
sadüf eseri olmamıştır. Natüralist romanlardaki entropinin bir ku-
rucu araç olarak işlemesini 19. yüzyıldaki bilimsel çalışmalar üze-
rinden okuyan Eduardo A. Fables, Sadi Carnot tarafından 1824’te 
ortaya konan entropi ile natüralist romanlar arasında bir analoji ku-
rar. Bir endüstri devriminin yaşandığı dönemde seri halde bir üreti-
min gerçekleşmesi, kendi reaksiyonunu da beraberinde getirmekte; 
her bir endüstriyel faaliyette açığa çıkan atık madde olarak sıcaklık, 
dünyadaki entropiyi arttırmaktadır (Fables, 2010, s. 25-27). Bu du-
rum ise sonunda ister istemez bir yıkımı getirecek ve dünyanın sonu 
gelecektir. Fables ve Baguley’in yorumlarından yola çıkarak deni-
lebilir ki Zola ve diğer natüralist romancılar, 19. yüzyılın yarattığı 
başka bir paradigmanın içinden konuşuyorlardır. Aydınlanmanın 
ve büyüyerek olgunlaşmanın ve böylelikle toplumla uzlaşmanın 
sıkça görüldüğü 19. yüzyılın roman yapısından çıkarak gerçekleşen 
her şeyin bir sonu getireceği düşüncesiyle beslenen bu düşünceleri 
çerçevesinde edebiyat eserini düşünmüşlerdir. Artık edebiyatta an-
latılacak olan sağlıklı bedenler değil tıpkı bir sona doğru yuvarlanan 
dünya gibi bir yıkımdır. Bu yüzden de anlatılacak olan bir bütünlü-
ğün göstereni olmak yerine bu bütünlüğü paramparça edecek bir 
yapı olmalıdır.
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Buzul Çağının Virüsü’nde de özne için böyle bir yıkım söz ko-
nusudur. Algı mekanizmalarında teleskopik bir bakışın uzaklığın-
dan ziyade baktığı ve gördüğü şeyi moleküllerine dek parçalayan 
anlatıcı Osman’ın mikroskopik bakışı, aynı zamanda bedeni de sağ-
lıklı bir yerin göstereni konumuna sokmaz. Beden de tıpkı natüralist 
romanlarda görüldüğü üzere parçalanacak, bütünlüklerini kaybe-
decek ve hastalıkların ördüğü bir anlatıya dönüştürecektir; beden 
arıza5 çıkarandır. Birçok ilaç adının geçtiği ve birçok hastalığın ele 
alındığı bu anlatı, tam da o düştüğü dünyanın arızasını, bedeninde 
görüyordur. Natüralist romancıların göstermek istedikleri bozulma, 
burası için de geçerlidir. Beden homeostatisi sağlayamıyor, sürekli bir 
düzensizliğe doğru evriliyordur.

Güdülenme (Bener, 2012, s. 10), bağışıklık (s. 15), ruhsal has-
talık ve onların tedavileri (s. 16); hastalıklara teşhis koyma (s. 48), 
koşullu öğrenme (s. 19) gibi bedene dair bilimsel bir tetkik alanı-
nın açıldığı romanda Osman’ın aldığı ilaçlar ve bedeninin fizyolojik 
deneyimleri de önem kazanmıştır. Bu alan, yine kişinin kendisine 
dönmüş ve sonunda kendisini bir deneyin nesnesine dönüştürmeye 
başlamıştır. Bunlar ise bedenin fiziksel bir süreç sırasında dengesini 
nasıl sağladığıyla ilişkilidir.

Romanda Osman’ın kendi bedenini farklı şekillerde parçalama 
eğilimini görürüz. Bunlar hem kendinin kendisi hakkındaki görüş-
leri hem de karşısındakilerin onun hakkında düşünüyor olabilecek-
leriyle ilişkilidir. Osman, kendini hem bir deneyin nesnesi hem de 
bir arızanın sebebi, hem vücuttan atılacak bir madde hem de atıl-
maya çalışılsa bile bunun başarılamayacağı şey olarak kurgulayan ve 
romanda buna dair birçok farklı konumdan algılarını ortaya koyar. 
Burada öne çıkan şey, kendini bir hastalık ve onun sebebi üzerin-
den kurgulamaya çalışırken kendini bir organa bile benzetemeyen; 

5 Nurdan Gürbilek, Bener yazımı üzerine yazdığı “Anlatabilmeliydim” başlıklı yazısında 
Bener’in anlatımında hastalıkların önemli bir yer tuttuğunu söyler. İçine düştüğü dün-
yada Bener’in anlatıcıları sadece ruhsal bir sıkıntıdan değil aynı zamanda “arıza çıkaran 
bir beden”den oluşuyordur (Gürbilek, 2004, s. 42). Nurdan Gürbilek bunu şu şekilde ele 
alır: “Yalnızca ruhsal çöküntü de değil, arıza çıkaran bir beden, yüksek tansiyon, damar 
sertliği, sırt ağrısı, gırtlak hırıltısı, bağırsak gurultusu. Vermidon, onadron, lidanil, isordil, 
nobraskin, parol, cipram. Ne çok ilaç adı geçer anlatılarında. Ne çok hastalık adı” (Gür-
bilek, 2004, s. 42)
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bir atığa dönüşen6; başkasının kafasında bir carcinoma7 gibi ortaya 
çıkaran şey olarak kurgulamasıdır. Osman, vücuttaki homeostasisi 
bozan şeydir; bir beden bile değildir; bedene zarar veren, dengesini 
bozan bir sıvıdan, bir hücre yığınından ibarettir. Kanserli bir hücre 
topluluğudur; herhangi bir hücre bölünmesi denetlenmesi içerme-
yen; sürekli kendi genetik kodunu her bir bölünmede değiştiren; 
vücuttan gelecek ölüm sinyalini alarak apoptosisi yani programlı bir 
hücre ölümünü gerçekleştirmeyen kanser hücreleri gibi davranma-
yı öneriyordur. Bunun da ötesinde metastaz yaparak, yani vücudun 
diğer organlarına da sıçrayarak var olduğu vücudun tüm işlevselli-
ğini kemiren ve onu öldürene dek durmayan bir şeye dönüşeceğini 
düşünüyordur karşısındakinin kafasında. Bir sona ulaşana dek sü-
recek bir yıkımdır bu ve faili de kendisidir. Kendi varlığının öldü-
rücü gücünü sezinliyor ve bunun ne gibi sonuçlar doğuracağını da 
fark ediyordur. Artık Zola’nın – ya da diğer natüralist romancıların 
– karakterlerinde ortaya çıkan ve onları yıkıma götüren şey, burada 
Osman’ın kendisidir. Onunla etkileşime girme hali böyle bir yıkıntı-
yı da beraberinde getirmektedir. 

Osman’ın kendi yıkıcı gücü, sadece karşısındakine verdiği bir 
zararla ilişkili değildir. Osman, kendisini sürekli genetik bir de-
formasyona uğrayan parçalar olarak hayal ederken aynı zamanda 
kendisinin de sürekli yeni kodlar ürettiğini; yeni genetik şifreler 
oluşturduğunu da imlemektedir. Artık ortada deforme edilecek, 
parçalanacak bir beden dahi kalmamıştır; Osman, kendi infaz ka-
rarını da imzalamıştır. Bu karar, beynine yerleştiği kişinin ölümüyle 
beraber kendisinin de ölümü demektir. Onun varlığını kemirdikten 
sonra kendisinin de artık yaşay(a)mamasıdır. Kaçınılamaz bir fela-
ketin gelme anıdır.

Ancak Osman, her ne kadar kendisini bir hastalığın göstere-
ni, bir felaketin taşıyıcısı, kaçınılması ve uzak durulması gereken 
bir madde olarak tanımlasa da hala başka ihtimallerin olabileceğini, 

6 4. bölümde Osman, karısıyla sevişmeden önce onunla kavga eder. Bu kavga sırasında bi-
linç akışından birçok şeyi geçiren Osman, kendisi hakkında şöyle söyler: “Tiksinti tortusu 
şimdi. Ah, ben ne yanlış adamım, atılacak safrayım.”
7 “Kaçtım sanıyor şaşkın! Ne bilsin, belleğinde carcinoma gibi büyüyeceğimi” (Bener, 
2012 s. 46).
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başka bir şekilde yaşanabileceğini, başka türlü yaşamanın mümkün-
lüğünü sorgulamaya yöneliyordur. Bu ihtimal ise yine kendisini bi-
yolojiden açmaktadır. Osman yaşamla ölüm arasında; yaşayabilenle 
yaşamamayı başarabilen arasında bir yerdir burası ve bu yer, ken-
disini yine biyolojik olandan açacaktır. Burası Osman için varlığın 
başlangıç ve bitiş noktası olan virüstür:

Denizdi bakan sabaha, yorgun, ağır, derin, kırışık, eskimesiz, çoğal-
mayan ve çoğaltmayan. O bile ölürdü ha? Sokuldum ısıyı oluşturan, 
dokunan, dokulabilmeyi bilmez ellerine. ‘Acımasız olma bunca.’ İşte, 
buzul çağının virüsü olmaya çoktan razıyım. Ya da ölüm mantıksa, o 
bile ölürse, biz neden yaşayalım? O bile ölüm öncesi ölüm bilincin-
deyse..
Ölüm öncesi ölüm bilinci kanıtlanmamış daha. Değişimsiz birkaç mil-
yar yılı aşıp geldiği söylenen, kendi kendinin yaratığı kutsandı! Virüs, 
virüsleşebilirdi. Hiç değilse virüsleşebilme bilinciyle ölür ölür dirilirdi. 
Korku evrenini nasıl küçültüyorum, görünmez kılıyorum içimde! Ge-
nişlemesi durdurulamayan çevren: Umut. Yaratmamış, yaratılmamış-
lık gibi. İşte böylesi bir yoruma sarıldım birdenbire. O nasıl dalkavuk 
sevinciydi, ölümlü olduğuna inanarak katlanmak yalanı.
Razı olmak gölübol görünümünde salt yokluğa kafa tutmak, başka 
türlü daha kötü dürüstlük seçeneği değil mi? Doğaya, yenilenmeye ta-
pınma. Ah, canım söylesene, ben nasıl dayanırım? Hay patla!
Ödündür bu sanrı, küsküçül, apaşağılan. Virüs kuramına tutunmak 
da, beter bir ödünle bütünleşmektir. Ödünün kendisi ne ki, beteri ol-
sun. Oyunbozan. ‘Sensin sebep berbatıma.’ Yaşama uğruna virüleşmeyi 
göze almak! Sevmiyorsun karanlık yanlarımı. Allah belamı versin ben 
de sevmiyorum! Ama ne yapayım, ne yapalım? Kim dedi sana, okla 
yay gereçlerini aracılıktan çıkarabileceğine inanmaya çabalayan bu ah-
mağı dağla, öldürt kendini. İyi ki varım mı? Ne igrek çocuksun. Bula 
bula... Koy antika şamdanlarının arasına, bakalım bulabiliyor musun 
tek müşteri kendinden başka. (Bener, 2012, s. 80-81)

Bir yok oluş anının her seferinde tekrardan var olma ihtimaline 
açıldığı yerde gelir virüs Osman için. Değişimsiz gelebilen, kendi ka-
buğunun altında hiçbir yaşam faaliyeti göstermeden kendisini don-
duran, taşlaştıran ama yine bu taşıl halden sıyrılabilen; yenilenebilen, 
yeniden yaşamaya geçebilen bir yerden açığa çıkar virüs. Bir ölüm 
bilincini bünyesinde barındırabilen; kendi kendisinin kopyalarını 
da aynı bu bilinçle üretebilen bir varlık. O halde virüs her zaman ve 
her parçasında virüsleşebilme ihtimalini; yeniden doğma ve yeniden 
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var olma olasılığını kendinde barındırır. Ölümle yaşam arasındaki 
sınırda her zaman hayata dönebilmenin ihtimalini taşıyan aralık bir 
kapı gibidir. Bu durumda Osman’ın virüse bir umut alanı olarak bak-
masına şaşırmamalı. Tıpkı kendi kendinin yaratığı olarak tanrısal bir 
güce ulaşan virüs gibi umut da yaşamayan ve yaşatılmayanın alanın-
dan doğmaktadır. O halde virüsle Osman’ın kurduğu ilişki, tam da 
böyle bir alandan virüsü ya da onun deyimiyle virüs kuramını dü-
şünmeyi zorunlu kılmaktadır. Doğanın tanrısal gücü olarak işleyen, 
yenilenmeyi imleyen ve her seferinde ayakta kalabilmenin ihtimali-
ni açan bir canlının varlığı, yaşanılanın başka bir biçimde olmasının 
ya da başka türlü yaşamanın; yani umudun kapısını aralamaktadır. 
Ancak Osman, kendi önerdiği çözüme, bir virüse dönüşerek hayatta 
kalabilme ihtimaline bir güvensizlik beslemektedir.

Varlığını virüsle özdeşleştirerek; “yaşamak uğruna virüsleşmeyi 
göze alarak” kendisini var etmeye çalışan Osman, bu açtığı ihtima-
lin kapısını da kendisi kapatır. Kendisini bir kabullenmişlik haline 
mecbur eder: “İşte buzul çağının virüsü olmaya çoktan razıyım.” 
(s. 81) Tam da bir virüsün yaşam fonksiyonlarını gösteremeyeceği, 
kendi kalın kabuğuna çekilerek kendini donduracağı, kısacası yaşa-
mayacağı bir yerdir burası. Bir çaresizlik alanı, bu ihtimali gerçekleş-
tirmeyi düşünmeyi bile muhtemel kılmamıştır. Bunun da ötesinde 
başkalarının vücutlarını kemirerek kendi yaşamını sürdürürken ve 
bunu yaparken bir carcinoma gibi sonunda ölmezken yaşamayı göze 
almıştır. 

Ancak Osman’ın kendisi bile böyle bir ihtimalde tutunabileceği-
ne inanamıyordur. Kendisini kandırdığının farkında ve bu farkında-
lıkla sanki böyle bir ihtimal varmış ya da böyle bir ihtimalin gerçek 
olması durumunda bunu seçermiş gibi konuşuyordur: “Ölümlülüğe 
sevinmek yalanı, ölümsüzlüğe vurgunluk aldanışı yanında daha mı 
yiğitçe, sağlam, düz, gerçeğe en yakın gerçek?” (Bener, 2012, s. 81) 
Bir katlanma noktasının sonu olarak ölümün yaratacağı sevinç, bir 
aldatmacadır Osman’ın gözünde. Ancak aksi seçenek de tutunulacak 
bir dal yaratmıyordur: Ölümsüzlük, bir tanrısal güç getirmiyor; ne 
her şeyi bilebilmenin ne de daha iyisinin ihtimalini açıyordur. Sanki 
tüm seçenekler, sadece imkânsızlıklarını göstermek için anlatılıyor 
ancak anlatılmadan da edilemiyordur. İhtimallerin kümesinin başka 
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bir dünyayı vadetmediği aşikârdır ama buna rağmen bir kurama, bir 
ihtimale tutunma ihtiyacı bir biçimde açılıyordur. Bunu düşünmek-
ten, sorgulamaktan vaz geçemiyor, her seferinde her ne kadar yeni 
bir alana açılma ihtimali olmasa da bu yapıyı gösterme zorunluluğu-
nu hissediyordur.

Tüm bu çıkışsızlık anının yarattığı, umuda evrilemediği, tanrı-
sal gücün elde edilemediği bir yerdir burası. Artık sonsuz ihtimalle-
rin kapısının aralandığı sonsuz bir zaman dilimi bile yardımcı ola-
mıyordur bedene. Arızalar her seferinde yeniden ortaya çıkacakları 
ihtimalini taşıyor; algılanan, anlatılan, söylenen, yapılan, dokunulan 
her şey bu arızaların girdabında bir bulanıklaşma yaşatıyordur. Bu 
arıza ise bedenin kendi fonksiyonlarının ufacık bir hiçlenişi haline 
gelerek bir yıkıcı güce evriliyor ve sonunda katlanılamaz bir hale ge-
liyordur. Kendi varlığının sorumluluğunu her seferinde hisseden; bir 
yargıç gibi her hareketini sorgulayan; bilincinin akışını denetlemek 
için ölesiye çaba sarf eden Osman, tüm ihtimalleri ortadan kaldırır-
ken sanki Bener’in en son kitabında daha açık bir biçimde söyleye-
ceği bir şeyi fark ediyordur:

Zamanın boyutsuzluğunu, geriye ya da ileriye işlemezliğini ileri sü-
rüyor, tüm akılcı ya da duygusal seçimlerin yinelenmekten ibaret ka-
lacağını savlıyordu filozof. Nereye varılacak? Varılamayacak bir yere, 
demiştim ben de. Yeniden, ta baştan başlansa da, kendi istencimizle 
yaşayamayacağımızı ben de iyice biliyorum. (Bener, 2012, s. 9)

Bener’in Kapan adlı son kitabının “Dönüşsüzlüğe Övgü” öykü-
sünde geçen bu bölümde anlatıcı, tam da üzerinde durduğu istenç 
meselesi ile bir sonu da hayal ediyordur. Bir virüs kuramının yarat-
mış olduğu alan, yeniden başlamanın umudu, yeniden başlanacak 
olan şeyin parametrelerini; yaratacağı dünyayı aynı kılmaktadır. Bu 
alanda değişecek bir şey yoktur. Kişi kendi genetik kodunu kendisi 
yazamayacak; o koda mahkûm olacaktır. Kodunu her bölünmesinde 
değiştirebilme ihtimaline sahip virüs bile bunu kendi isteğiyle değil, 
bir arıza; denetlenmeyen bir DNA/RNA eşlenmesinin sonucunda 
ortaya çıkan bir bozukluk olarak yaşayacaktır. Anlatıcı Osman’ın sü-
rekli kendisini bir bozukluğa benzetmesi ise işte tam da kendisini 
hunharca denetlemeye çalışmasına rağmen bunu bir türlü sağlaya-
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maması, denetimin elinden kaçması sonucu ortaya çıkan arızaları 
üzerinden düşünülmelidir. 

Peki tüm bu istencin kaybolduğu noktada yaşamak nedir? Os-
man yaşamayı neden ve nasıl seçebilmiştir? Bir oyun düzeni olarak 
kurguladığı ve bir çıkışın sorgusunun olmasına rağmen ihtimalinin 
olmadığı yerde kendi varlığını bütünüyle hiçleme; kendini öldürme 
neden Osman için mümkün olmamıştır?

Bunların cevabını yine “Dönüşsüzlüğe Övgü” öyküsünde ele 
alınan intihar kavramı üzerinden düşünebiliriz. Osman’ın kendi var-
lığını algılama biçimiyle paralellik kurulabilecek bu öyküde anlatıcı 
yaşam için şunları söyler: 

Yaşam bir deha işi değil. Bir sürgün, köle düzeni. İntihar seçimi bu 
yüzden gerekli. Ne ki yürek isteyen bir eylem. Hep tasarladım salt. 
Kendiliğinden oluşmasına bel bağlıyorum. ... Nasıl inanabilir, bekle-
yebilirim. Hemen tüm yazarların ölüm beklentisine bel bağladıkları 
gerçek. Virginia Woolf, Ernest Hemingway, daha niceleri. Bitti’yi algı-
ladıklarında bu yolu seçtiler. Gerçekten yürekliydiler. Bencileyin zayıf, 
korkak değil. (Bener, 2012, s. 9)

Yaşam, Osman’ın kendisine ördüğü yaşayamama kapanını an-
dırır burada da. Kendisini kendi bedeninden sürgün eden Osman 
gibi buradaki anlatıcı da yaşamı bir sürgün olarak kurgular. Buradan 
çıkışı sağlayacak yer ise varlığının kendi bilincini; fiziksel fonksiyon-
larını kaybetmesidir. Ancak bu eylem, onu gerçekleştireceği failine 
ihtiyaç duymaktadır. Bu fail ise tek çözüm olarak gördüğü eylemi 
gerçekleştirmekten bile yoksundur; yine bunun da kendi iradesi dı-
şında gerçekleşmesini bekliyordur. Öykünün içerisinde bu eylemi 
gerçekleştiren kişilerin yüceltilmesi boşuna değildir bu yüzden. Tam 
da bu eylemin gerekliliğini gören bilincin bunu gerçekleştirebilecek 
cesaretini övüyor ve bunu anlatmayı önemli görüyordur anlatıcı.

Nitekim Buzul Çağının Virüsü’nde Osman da tam da gerçek-
leşmediği eylemi gerçekleştirebilene; onun sergileyemediği cesareti 
gösterene; ölümün bilgisine kendi seçimiyle ulaşmayı seçmiş olana; 
yani Faik Deniz’e yönelerek en bilmediği ve en bilemeyeceğine; yani 
ölümün bilgisine yönelecektir.
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İmkânsız Birliktelik: Deniz Bile Ölür
Bizim “içimizde” dediğimizde, iç ve dış hakkında hem bu kadar basit 
hem de bu kadar acı verici bir biçimde konuştuğumuzda, bir uzama 
isim veririz; bedenin görünürlüğü, bakışın geometrisi, perspektifin 
konumlandırılması hakkında konuşmaya başlarız. İmajlar hakkında 
konuşuruz. Bizim içimizde olan şey – bunlar hatıralar ya da anılar 
olabilir – sadece imajlara indirgenebilir gibi gelir fakat her durumda 
sadece imajlardan ibaret olan görüntülerden meydana gelmiş bir hafı-
zaya indirgenebilir çünkü imajlardan meydana gelmiş diğerleri sade-
ce çoktan yok olmuş ya da ölmüş olarak görünürler ve çoktan ölmüş 
olanlar bizde yalnızca imajlar bırakırlar. (Derrida, 2001, s. 161-162)

Derrida’nın arkadaşın ölümünün ardından ne kaldığını sorgu-
ladığı bu bölümde hafıza gelir. Hafıza ise her zaman bu ölüm bilgi-
sini taşır. Bellekte bir imaja dönüşecek olan ölmüş kişi, her zaman 
onun öldüğü gerçeğinin yaratacağı bir imaja mahkumdur. Ölenin 
sessizliği, bunu yaratandır. Böylelikle artık olmayanın yaratmış ol-
duğu hiçlik noktasına yönelimin yarattığı boşluk, bir imajla doldu-
rulacaktır. 

Derrida’nın bir arkadaşın ölümü üzerinden düşünmeye çalıştı-
ğı nokta, ölümün ardından nasıl yaşanacağı sorusunu da barındırır. 
Mutlak bir sessizlik anının yarattığı bir yerde yaşam nasıl sürecektir? 
Bu durum Osman için kendisini bir bellek anlatısına dönüştürmekte 
vuku bulmuştur. Tam da kapatamadığı, ilerisine geçemediği, sonra-
sında ne yapacağını bilemediği nokta üzerinden anlatısını oluştur-
muştur. Bu anlatıda yaşamındaki anlara odaklanmış, onların görün-
tülerini billurlaştırmaya çalışmıştır. 

Romanın hem birinci kişi anlatıcısı hem de üçüncü kişi anlatı-
cının odaklayan karakteri olan Osman, romanın tamamını bir bel-
lek anlatısına dönüştürmüştür. Roman, Osman’ın deyimiyle beyni-
nin dirimlerine dizimlediği duyargan negatiflerin açığa çıkmasına 
dönüşmüştür. O halde romanda Faik Deniz’in anlatılmasından da 
Osman sorumludur. Faik Deniz’in mutlak sessizliğinin ertesinde 
başlayan romanın bu ölümünden sonra gelen hiçliği – ölümü – nasıl 
ele alacağı, Osman’ın onu nasıl anlatacağıyla ilişkilidir. Ancak sürekli 
sezgisel bir düzlemde metnin içine sızmış olan Faik Deniz’in ölü-
mü, Osman için sadece mutlak bir sessizlik anını korumaya doğru 
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açılmıştır. Osman, Faik Deniz’i neredeyse hiç anlatmamıştır.. Faik 
Deniz’e dair izlenimler romanda genişçe bir yer bile bulamamıştır. 
Artık sessiz olanı anlamaya çalışmak için daha önceden var olduğu 
anlar içerisinde bir bakışı bile dondurulmamış, ya da bu eylem ba-
şarılamamıştır. Osman, Faik Deniz’in görünüşüne dair “basit” ayrın-
tılar vererek onun nasıl bir bedene sahip olduğunu dahi anlatama-
mıştır. Bu eylemin başarısızlığı, Faik Deniz’in görüntüsünün Osman 
için nasıl oluştuğuyla ilişkilidir.

Osman’ın Faik Deniz’in bedenini anlatmaya yönelememesi ise 
artık var olmayan bir bedenin görüntüsünün netleşememesiyle iliş-
kilidir. Faik Deniz, Osman için bir perdenin ardından sürekli olarak 
görünemeyendir: “Faik’in yüzeysel, gelgeç değil karamsarlığı. Açıl-
sa da hep buğu yüklü bir yüz. Durallığı düzmece. Kesinlik, özün-
den yana ağar. Sulandırılmamış doğası benimkine zıt. Gene de ona 
eğilimliyim.” (Bener, 2012, s. 61) Faik Deniz, Osman için suratına 
oturmuş kalıcı bir karamsarlıktan açılmıştır. Bu yüzde Faik Deniz’in 
organları yoktur. Ondan önce gelen ve yüzünü işgal eden başka bir 
şey vardır. Faik Deniz’in yüzü buğulanmıştır. Onu oluşturan organ-
larından; gözünden, ağzından saçlarından ziyade ilk olarak bu buğu 
fark edilmiştir. Diğer her şey önemsizdir burada. Kesinlik ve netlik 
kazanmayan bir görüntüdür bu. Bakılanda ilk ve tek odaklanılacak 
şeye dönüşmektir. Bu buğu aynı zamanda onu çevreleyen bir çeper 
gibidir. Duran ve konuşmayan Faik, bu durallığının arkasına gizle-
diklerini buğuyla sağlamıştır. Ancak ve sadece bu buğu üzerinden 
yakalanılabilecek bir bakışa izin vermektedir. 

Osman’ın Faik Deniz’e yaklaşma anı da ancak ve ancak bu bu-
ğunun sınırındadır. Faik Deniz, ona ancak bu buğunun sınırından 
açılıyor, netleşmeyen şeylerin hiçbir zaman netleşmeyeceği ger-
çeği üzerinden var oluyordur. Bu ise Osman’a göre zıtlık gösteren 
bir doğayla ilişkilidir. Keskin bir biçimde kendi doğasından farklı 
olduğunu düşündüğü, farklı çekim yüklerine sahipmişçesine ko-
nuşturduğu, durallığıyla bir proton işlevi yüklediği Faik Deniz, tüm 
bu zıtlıklarıyla ona bir hareket kabiliyeti de sağlamıştır; Osman, 
Faik Deniz’e eğilimlidir. Sanki Faik Deniz, çekim alanıyla beraber 
Osman’ı yörüngesine hapsediyor, onunla iletişim kurma, beraber 
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olma, biz olma arzusunu uyandırıyordur. Bir iletişim anının yaka-
lanması ve böylelikle kendi küçük topluluğunu kurmaya dairdir bu 
arzu. Aradaki sessizlik içinde tüm bu zıtlıkları görerek, bunlar üze-
rinden bir karşılaştırma zemini kurarak bir temas alanı yakalamak 
ve böylece kendi cemaatini kurma; yalnızlıktan kurtulma, başkası ile 
birlikte ihtimalinin de olduğunu içinde duyan bir arzu. Çekim ala-
nının kurucu kuvveti de böyle bir noktadan beslenmekte ve Osman’ı 
kendisine doğru yönlendirmektedir.

Ancak tüm bu eğilimlerine rağmen Osman’ın Faik Deniz’le ne 
konuştuğu, Faik Deniz’in Osman’la nasıl konuştuğuna dair roman-
da neredeyse hiçbir şey yoktur. Zıtlıkların hangi noktalarda nasıl 
fark edildiği belirli iletişim anlarının; diyalogların nasıl kurulduğu 
üzerinden şekillenmez. Akçay’daki gizli edebiyat toplaşmalarında 
beraber olduğu, aynı kadına âşık olduğu, beraber aynı kadına nasıl 
yaklaşacaklarını ele aldığı, aynı evde yaşadığı ve benzer bunalımları 
paylaştığı arkadaşı Faik’le bir türlü diyaloga geçemez Osman. “Yü-
zeysel” konuşma anlarının dışında Faik Deniz’le beraberken ne ko-
nuştuklarına dair herhangi bir şey yoktur.

25. Bölümde Faik’le beraber içki içen Osman’la Faik’in arasında 
geçen diyaloglar, nerede içki içileceği, nasıl oldukları, Faik’in yeni 
aldığı radyosu hakkındadır; bunun dışında hiçbir şey konuşulmaz. 
Bunun dışında aralarında birbirlerini anlamaya yönelik herhangi bir 
diyalog sahnesi de yaşanmaz. Osman, Faik Deniz’le yaşadığı herhan-
gi bir anı sahneleyemiyor, onu anlatamıyordur sanki. Onu sessizlik-
ten çıkarmak, dediklerini yeniden söylemek, Faik’te gizli olan anlamı 
zedeleyecek izlenimini yaratıyor, roman boyunca neredeyse herkesle 
konuşmasına yer veren Osman, Faik Deniz’le konuşmalarına yer ve-
remiyordur. Onun yerine ölümün bilgisini anlamaya çalışarak Faik 
Deniz’in ölümüne yönelmeye çalışır. Osman, Faik Deniz’in cevap 
veremeyeceğinin farkındadır; Osman bir gerçeğin – Faik Deniz’in 
öldüğü gerçeğinin – ertesi günündedir. Tam da ertesi günden başla-
yarak anlattığının bilincinde olarak her şeyi, her olayı sahneliyor ve 
sahnelediklerinin arasında bir türlü Faik Deniz’e yer veremiyordur. 
270 Sayfalık Buzul Çağının Virüsü’nde 2 sayfa bile sürdürülemiyor-
dur. Olmuş olanları sahnelemenin bir şeyleri, sessiz kalan bir şeyi ze-
deleyeceği korkusunu hissettiriyordur. Sanki Osman, hesaplaşama-
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dığı şeyin bir buğu şeklinde kaldığını ve hiçbir zaman bu buğunun 
üstünün açılamayacağını; anlatarak rahatlayamayacağını biliyordur. 
Bu ise Faik Deniz’in bedeninin romandan silinmesiyle, sesinin hiç 
duyulmamasıyla sağlanmıştır. Romanda arkadaşın ölümünün yarat-
tığı bir sessizlik anı vardır. Ancak bu durum, sadece arkadaşın öl-
mesiyle değil; kendini öldürmesiyle ilişkilidir. Faik Deniz, Osman’ın 
başaramadığını başarmıştır. Kendi kendisini en sonunda hiçlemiş; 
kendini yok etmiştir. Bu an, Faik Deniz’in konuşulmasının tek ve 
ana kaynağına dönüşmüştür. Artık Faik Deniz, sadece intiharı üze-
rinden anlaşılabilecektir. İntihar, Faik Deniz’in yaşam dizisini baş-
latmıştır; bütün romana sirayet etmesiyle romanın anlama biçimini 
etkilemiştir.

Bu durum, sadece Faik’in Deniz’in ölümüyle değil, kendini öl-
dürmeden önce ardında bıraktığı bir intihar mektubuyla da ilişki-
lidir. Roman boyunca neredeyse hiç konuşturulmayan, sesi kısılan 
Faik ise ölümle yaşam; yaşamla ölüm; ölüm ile oyun arasındaki sınır-
da ilk ve son kez seslenir. İlk kez Faik Deniz anlatır. Bu anlatma, yok 
olduğu zaman ardında kalacak, onun imzasını taşıyacak, onun ya-
şam dizisini başlatacak olan şeydir. Bir başlangıç noktası çizer çünkü 
artık buğu olan yüze yaklaşılacak ilk nokta burasıdır. Ölüm, beden 
hakkında konuşulabilecek tek şeydir. Artık geriye bedenin kendisini 
nasıl dışarıya açtığından ziyade bedenin üzerine çöreklenmiş bir iz 
vardır. Bu iz, düşünülebilecek, konuşulabilecek ilk şey olarak kendi-
sini ortaya koymuştur. Onun öncesinde yapılan her eylem, durulan 
her dakika, yaşanılan her an, onun bilgisi üzerinden açılmaktadır. 
O halde düşüncenin başlangıcı ve tek çıkış noktası, artık bu ölümün 
kendisidir. Faik Deniz’e yaklaşmak, ilk olarak onun ölümünü düşün-
meyi zorunlu kılmaktadır. 

Faik Deniz’in ölümü ise tüm sessizliği yıkan bir haykırış nok-
tasıdır. Kendi sesiyle konuşturulmayan Faik, sadece kendi kendisini 
hiçlemesiyle konuşmayacaktır; aynı zamanda kendi sesiyle konuştu-
ğu, ilk kez kendini anlatabilme ihtimalini yakaladığı bir yer de yaka-
lamıştır. Roman boyunca hiç konuşmayan, anlatılmayan Faik Deniz, 
kendi ölümünün beyannamesini bırakmıştır. Faik ilk kez kendini 
açıklamış, ilk kez bir sebep verebilmiştir:
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Osman agam
Saat sıfır sonrası üç. Sen adını sevmezsin. Oysa ne şuh, kıpırdaktır 
türküsü: ‘Sabahlara dayanamam Osman agam.’ Kaçamadın sanırım, 
dönemediğine göre. Başlamaktır önemli olan, ölüme yahut hayata. Şe-
refinize, saadetinize sıkacağım şu gücünden habersiz zavallı kurşunu 
tufeyli kalbime. Kadere kırk beş. Sanmam ya, sağ kalırsam, bu kere 
müthiş dayanacağım. Büyük servetim Telefunken marka radyomla 
kitaplarımı sana bırakıyorum. ‘Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar’ 
halk deyimi o kadar da geçerli değil. Canın çok yanacak biliyorum, 
ama değmez mi? Uzattım, hoşgör. Elim titremeyecek. Hedef tam on 
ikiden vurulmalı, atış talimleri bir işe yaramalı.

F.D.

 Hamiş: 1) Bilerek türkü dedim. Onuru, mutluluğu, dalkavuk yüreği-
mi sevmedim.

  2) Daha ilk piyon sürüldüğünde, sonucu kestirebildiği için 
pes eden, pata kalmaktan hoşlanmayan usta satranççılara

  saygılar. 
F” (Bener, 2012, s. 134)

Osman’a yazılmış bu mektupta Faik, ilk kez kendi sesiyle konu-
şabilme imkânını yakalamıştır. İlk kez kendini kendi sesinden an-
latan Faik, bu ölümün gerekçelerine dair bir izlenim de yaratmıştır. 
Ancak bu gerekçeleri anlatmak bile ona zor görünmektedir. Kendi 
ölümünün sebeplerini anlatmayı geciktirmek için elinden geleni 
yapmaktadır. İlk olarak o anın ertesine düştüğünde önemli olma-
yacak zamanı anlatarak başlamıştır. Saat sıfır sonrası üçtür. Ancak 
bu zaman, aslında önemsizdir onun için; kendisini mutlak bir za-
mana hapsedecektir. Ardındansa Osman’ın adıyla ilgili “yersiz” bir 
bilgi vermeye girişir. Ancak bunun da önemi yoktur. Ortada olan 
sadece bir isimden ibarettir. Onun adının bir türküde geçen bir isim 
olması, biraz sonra anlamını yitirecektir. Tüm bunlardan sonra ge-
len ise Osman’a dair bir çıkarıma dönüşür. Osman’ın yaşamında-
ki hamleler masaya yatırılır: “Kaçamadın sanırım, denemediğine 
göre.” Ancak bir türlü mesele kendisine gelmez; Faik Deniz, kendi 
ölümünü gerekçelendirmeyi mümkün olduğunca bekletir. Osman’ın 
kaçamamasının ardından gelen ölümle ilgili bölüm bile bunu açık-
lamaya yetmez. Ölüm bir başlangıç olarak ele alınırken hâlâ bu du-
rum açıklanmaz. Faik’in mektubu, Osman’ın romanın 3. bölümünde 
bahsettiği ölümle ilgili iç hesaplaşmasına dönüşür. Osman’ın neden 
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ölümden ve ölüm bilincinden bahsettiğinin açıklanmaması, sürekli 
askıya alınması gibi Faik Deniz de neden kendisini öldürmek istedi-
ğini bir türlü açıklamıyordur. Onun yerine cümleleri farklı bilgilere 
kayıyor, bilincinde onun için önemli olan noktalar arasında salınım 
yapıyordur. Bu salınım hareketi ise ilk kez kendi ölümüne dair bir 
noktada takılı kalır; Faik Deniz, ölümünün Viola ile Osman’ın iliş-
kisine bu şekilde çörekleneceğini; ona musallat olarak onu kesintiye 
uğratacağını hissediyordur – sıkılacak kurşun, Osman ile Viola’nın 
“saadeti”ne sıkılıyordur. Bu durumda mektup – dolayısıyla intihar 
– bir öç alma biçimine doğru evrilir. Konuşmayan Faik, içinde bu-
lunduğu durumun sebebini, kendisinin dâhil olamayacağı bir ilişki 
ağı üzerinden kurmuştur. Ardında bırakacağı kişinin canının yana-
cağını biliyor ve eylemini bunun için gerçekleştiriyordur ne de olsa.

Ancak Faik Deniz’in ölümü, böyle bir gerekçelendirmeye inan-
mayı güçleştirir. Osman’ın Faik Deniz’in yüzünde gördüğü ve ondan 
başka bir şey görmediği buğusu, burada da belirginleşir. Bu gerek-
çelendirme, yetersizdir. Nitekim sonda gelen ve bir dipnota düşen 
anlatı bunu daha da kesinleştirir: “Daha ilk piyon sürüldüğünde, 
sonucu kestirebildiği için pes eden, pata kalmaktan hoşlanmayan 
usta satranççılara gelsin.” Ölümün ithaf edildiği, beraber kutlandığı 
kişiler vardır. Ölüm, sadece bir aşk hikayesinin üç noktasından biri-
sinin artık olmamasıyla ilişkinin zedeleneceği bir yerde değildir. Bir 
satranç oyununun ilk hamlesini yaptığı anda yenişemeyeceğini an-
layan kişinin kendisini hiçleme arzusunun açığa çıkmasıdır. O halde 
Osman’ın içine düştüğü ve farkına vardığı; her seferinde hamlelerini 
ona göre düzenlediği bir oyunun zeminini Faik Deniz de fark etmiş 
ama Osman gibi yaşamayı değil, ölmeyi seçmiştir. Faik Deniz de her 
hamlesinde atılan bir zarın sesini duymuş ancak duyulan ses, onda 
her türlü stratejik hamleye rağmen kazanılamayacak ya da kaybedi-
lemeyecek bir oyunun içerisinde olduğu hissini uyandırmıştır. Ya-
şam bir pata kalmaya dönüşmüştür.

Bir an sonra hiçbir önemi kalmayacak olan bir zaman dilimi-
nin anlatımıyla mektubuna başlayan Faik Deniz, varmak istediği 
istence – belki de – mektubunun sonunda ulaşmıştır. Muhatap ola-
rak kendisine bir hedef belirlemiştir. Bu muhatap, yaşam ile oyun 
arasındaki bağı gören ve bunun bilinciyle yaşamaya çalışanlardır. 
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Kendisinin ölümü ise onlar için yazılmış bir beyannamedir. O, ölüm 
anıyla beraber başka bir zaman dilimi; kaderin kırk beş sonrasını, 
saat sıfır sonrası üçten sonrasında gelecek olanı açtığını biliyordur. 
Bütün bir intihar eylemi, bu istencin taşıyıcısına dönüşmüştür. Faik 
Deniz, muhatabına seslenmiştir. Bu öyle bir seslenmedir ki bir var 
oluşun içinde stratejiye dönüşen bir aşk hikâyesinin bile önüne ge-
çiyor, yaşamın kendisini bir sorgu odasına dönüştürüyordur. Sorgu 
odasına hapsedilense hala yaşayan ve hala bu mektupla cebelleşmek, 
bellek anlatısının içerisinde bu mektuba yer vermek zorunda olan 
Osman’dır. İkisi de yaşam ile oyun arasındaki bağı sezinlemiştir. An-
cak bu sezginin yarattığı temas alanının oluşturduğu dengeyi Faik 
Deniz bir felaket anıyla paramparça etmiş; dengenin sağladığı ölü 
noktadan başka bir faza geçmiştir. Bu faz, artık göz ardı edilemeye-
cek kadar kesin bir zıtlığın deklare edilmesidir: Faik Deniz ölmeyi 
seçmişken Osman yaşamayı seçmiştir.

Tüm bu zıtlıkların arasında yaşamı seçmek/seçebilmek ile ölü-
mü seçmek/seçebilmek nasıl bir alanı işgal etmektedir? Osman ve 
Faik Deniz’i sonsuza dek zıt kutuplar olarak ayıracak bu birbirinin 
zıttı iki eylem, nasıl bir küme oluşturmaktadır? Bir arıza olarak atı-
lan zarın sesini ikisi de duyabilen karakterlerin yönelimleri neyi im-
lemektedir? Osman, yaşamı sorgu odasına dönüştürürken ve hiçbir 
sonuçta tutunamazken Faik Deniz’in bu sorgulamadan bir sonuç 
çıkarması nereden düşünülebilir?

Bu noktada yazının başında söylenene geri dönmek gerekir. 
Kendi ölümünün beyannamesini imzalayarak kendisini maddenin 
en hiçlenmiş formuna büründüren Faik Deniz, bir nüfuz etme ala-
nını en aza indirmiştir. Artık diyalog imkânı yoktur. Ölümün ha-
kikatine ulaşmak mümkün değildir. Yapılacak tek şey, imkânsız bir 
birlikteliğe, bir diyaloğa yönelmeye dönüşmüştür. Faik Deniz son 
noktadadır; ölü noktanın üzerindedir. Bir umutsuzluk alanının ya-
rattığı; ölüp ölüp dirinilebilen bir virüs kuramına bile bel bağlana-
madığı noktada yeni olanın (bilinmeyen nokta olarak ölümün) bil-
gisinin sınırında ama her zaman için sınırında Osman’ı bırakmıştır. 
Osman’ın kendisini çekirdeğine dek parçaladığında bile açığa çık-
mayan istence yönelmiştir. 

O halde açığa çıkan istenç ve açığa çık(a)mayan istenci, bir 
denklik noktası, bir mesafe, bir “ara” bir “aradalık” üzeriden düşüne-
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biliriz. Jean-Luc Nancy’nin “Her şey bulunur” makalesinde bahset-
tiği gibi nüfuz etmeye yönelim, her zaman nüfuz edilemeze doğru 
yönelen bir şeyden kaynaklanır. “Bir”liktelik ihtimali, ikisinin ara-
sındaki ile gerçekleşir. Nüfuz edilmezlik, bu ile sayesinde nüfuz edil-
meye doğru açılır. Kendi kendisini en maddi haline çeviren, duyum-
larını ardında bırakan Faik Deniz de kendi nüfuz edilemezliğinin 
içinde bir nokta bırakmıştır. Tüm metni parçalayan, giriş gelişme 
sonuç biçimde ilerlemeye açılmayan, çözümlemenin yarım kaldığı 
ve çetrefilli dilin her zaman okuyanı bekletmeyi talep ettiği; anlamın 
ya da anlamanın böyle bir zorlukla diyalog haline girmeyi seçmekle 
ancak başarılabilecek ya da başarmaya yaklaşacak bir şey olduğunu 
da söylemiştir o halde. “Herhangi bir şey bulunur”ken bu bulunanın 
kendi maddeselliği dışında yarattığı uzamı, Levinas’ın (2003) deyi-
miyle “varoluşlarının karanlık zeminini oluşturan [...] maddeselliğe 
nüfuz [etme]” (s.51) imkânını, bilincin kendisiyle dahi hesaplaşa-
madığı bir dünyada bir başka ihtimalin son fikriyle sınır noktası-
nı çizmiş olur. Anlatılan, söylenen, iletişim kurulan, deneyimlenen 
her şey, başka olanı bilmeye doğru açılırken bunların beyhude bir 
çaba olduğunun da farkına varmıştır. Tüm fragmanlı yapının için-
deki zorluk, bilinemeyecek olanın zorluğudur. Metinsel cümbüşün 
getirdiği yer, bir duraklama noktasıdır, bir son fikridir. Faik Deniz’in 
artık ölmüş olduğu hakikatinin bilinciyle ulaşılamayacak olana ula-
şabilmek için her yolun denenmesidir. Başka imkânların başka olanı 
getirmese bile gösterilmesidir. Buzul Çağının Virüsü’nün ideolojisi, 
bu imkânların metnin kendisine içkin dünyasında başarıyla sunul-
muş olmasının ardından bıraktığı sorulardan ibarettir.
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“Zincirlenme Nedir?”:  
Eva Trout, or Changing Scenes’in 

Varoluşçu Bir Okuması

Öz
Bu makale Elizabeth Bowen’ın son romanı Eva Trout, or Changing Scenes’i 
Sartre’ın varoluşçuluğu açısından yorumlamaktadır. Romanın ana karakterlerin-
den Eva Trout ve Iseult Smith, Sartre’ın “kötü inanç/niyet” kavramının iki kut-
bunu temsil etmekte, iki farklı “temel proje”yi sahnelemektedir. Eva kararlarında 
içinde bulunduğu koşulları pervasızca göz ardı etmekte, Iseult ise kendini daima 
içinde bulduğu koşulların kurbanı olarak görmektedir. Romanın adının ip uçla-
rını verdiği bir dönüşüm süreci sonunda, Eva mutlak özgürlük yanılsamasından 
uzaklaşarak olgusallık ile aşkınlık arasında yeni bir denge kurar. Eva’nın ölürken 
dudaklarından dökülen “Zincirlenme ne demektir?” sorusu, bu ölüme şahit olan, 
okurları da dahil olmak üzere herkesi yaşantıları tek tek ve bağımsız değil, bir-
leştiğinde farklı özellikler gösteren bir bütün olarak kavramaya davet etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Elizabeth Bowen, Eva Trout, Jean-Paul Sartre, Varoluşçu-
luk, Kötü İnanç/Niyet

Elizabeth Bowen closes her last novel Eva Trout with an unex-
pected and difficult question: “What is concatenation?” This questi-
on asked by the main character of the novel is only one of the many 
questions that Bowen very successfully weaves into the narrative of 
Eva Trout. The abundance of elaborate philosophical questions is a 
distinctive feature of this novel, and its philosophical tenor marks 
an important shift from the stylistic and thematic concerns of her 
previous novels. While some critics consider the novel’s fragmentary 
narrative structure with its allegedly inadequately developed charac-
ters a regression from her earlier works, others celebrate the novel as 
a magnificent way of concluding her opus. What is beyond dispute 
is that Eva Trout raises interesting questions that proliferate as one 
delves into the multi-layered structure of events revolving around 
the socially awkward heroine Eva. Focusing on the mundane life of 
a relatively small number of characters over a period of nearly nine 
years, Bowen ventures to distance herself from what is she is best at 
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and tries something new: there is no war or other major political 
event that serves as a pretext or context for the fragmentary plot of 
the novel. However, this change does not make Eva Trout less politi-
cal at all. At an altogether different level, Elizabeth Bowen sets out to 
question the significance of decisions that one makes on a daily basis 
as well as the accumulating effect of these decisions on one’s life. Bo-
wen shows how these seemingly personal decisions interact with the 
socio-political context one lives in. Bringing Eva’s aberrant language 
to the fore, Bowen points to the transversal nature of language as 
a dynamic element that cuts through and combines personal and 
political spheres.

The changes in Elizabeth Bowen’s later work could be consi-
dered a result of the devastating effects of World War II. After the 
shock and desperation brought about by the war, many philosophers 
as well as writers started to search for ways to face and understand 
the consequences of the immense destruction of several European 
capitals and the high human death toll. The concepts of responsi-
bility, forgiveness, and death as well as the limits of representation 
assumed a crucial role in the post-war intellectual and academic 
circles. Sartre’s Being and Nothingness, first published in 1943, be-
came one of the most influential books of the post-war period as 
it proposed a new framework to deal with many of the perennial 
questions of philosophy such as identity, authenticity and freedom. 
In this paper, I argue that Elizabeth Bowen’s final novel Eva Trout 
also responds to the philosophical concerns of this period by setting 
up a mundane but elaborate stage on which the pressing political 
and philosophical problems of the time are posed and responded to 
by the characters in the novel. For this purpose, I mainly focus on 
Bowen’s characterization of Eva Trout and Iseult Smith as two diffe-
rent modes of existence. As the novel is built upon a comparison of 
different modes of existence rather a simple analysis of identities and 
demographical characteristics, I also claim that Bowen’s novel lends 
itself more to an existentialist reading than a “poststructuralist” one. 

John Coates’ (1998) analysis of Eva Trout also points to the ne-
cessity of diverging from reading the novel as a monolithic critique 
of modern society. According to Coates, contrary to the claim that 
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the “modern malaise” of miscommunication haunts the story from 
the beginning to the end, the novel juxtaposes two opposite modes 
of communication namely, the cold and aversive communication of 
the Arbles vs. the affectionate and embracing dialogue of the Dan-
cey household (p. 63). Coates’ comparative insight can be extended 
to Eva and the other major characters of the novel, each of whom 
embodies not only a different way of communicating with the world 
around them but also a different and differing mode of existence.

Before undertaking an existentialist reading of the novel, I wo-
uld like to go over the major events in Eva’s life. The novel opens 
with Eva, Mrs. Dancey and her four children visiting a lake in the 
vicinity of Larkins, where Eva has been staying after her father’s de-
ath, upon the permission of Eva’s legal guardian Constantine. The 
lady of Larkins, Iseult Smith, is a former teacher of Eva’s. Although 
Eva used to like Mrs. Smith back in the school days, she does not 
presently enjoy her stay at Larkins and therefore spends most of her 
time with the Dancey family. Eva’s wealthy father wants her to access 
his fortune only after she is twenty-five years old; however, despite 
being only one year away from her twenty-fifth birthday, Eva does 
not look mature enough to manage her father’s inheritance either to 
the Arbles or to Constantine. Trying to distance herself from Iseult 
and Constantine, Eva decides to rent a house in Kent, where she co-
mes up with the lie that she is pregnant. In an attempt to cover up for 
her lie, Eva travels to the US, where she purchases a child. Eva’s lie 
has dramatic consequences for the Arbles household as Iseult Smith 
suspects that the father of Eva’s child could be her husband Eric. Eva 
comes back from the US with her child Jeremy, who suffers from 
hearing disability. In the last part of the novel, Eva develops romantic 
feelings for Mrs. Dancey’s son, Henry, who is a university student at 
the time. While Henry does not seem to respond to Eva’s interest in 
the beginning, he unexpectedly confesses to having feelings for Eva 
at the Victoria station, where Eva and Henry would leave for honey-
moon. Eva’s excitement does not last very long as Eva’s son, Jeremy, 
shoots his mother dead by accidentally firing a gun.

A closer examination of the plot would reveal two important se-
ries of events affecting one another and the overall course of the plot 
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in the novel. There is a long series of events that Eva finds herself ex-
posed to unexpectedly or by accident. Jeremy’s matricide, the death 
of Eva’s mother, the closing of the first school Eva went to, Jeremy’s 
turning out to be deaf, Henry’s declaration of love at the Victoria sta-
tion etc. are examples to such events. However, these unexpected si-
tuations are intricately connected to another series of willful actions, 
which play as important a role in the novel as the unforeseen events: 
Willy Trout’s suicide, Eva’s desire to continue her education in an 
English boarding school, Eva’s decision to be a mother and her trip 
to the US are some of these willful actions. The interwoven character 
of the two series makes it impossible to regard any of the charac-
ters in the novel, including Eva, either as a victim of what happens 
around and in spite of them or a hero that is in full control of their 
life. Eva definitely does not live an enviable life, but the question of 
who is responsible for her situation is a rather tricky one. His father? 
Constantine, his father’s lover? Iseult, her teacher and former tempo-
rary guardian? Above all, who is responsible for Eva’s death? Iseult? 
Jeremy? Jeremy is too young to be held accountable for his actions. Is 
it Eric then, the initial owner of the gun with which Eva is shot? Or 
is it Eva herself, secretly wishing for her own death? 

The novel, however, does not pose the question of responsi-
bility simply in relation to the harms one may cause. Bowen does 
not seem to view help as a necessarily positive influence on others. 
Helping hands are never exempted from an analysis of the conse-
quences of their well-meant actions. The boy who drags out Eva’s 
roommate from the lake in the castle is not completely happy with 
what he did: “She knew what she was doing, but I? A reflex. It was 
disgusting. What fundamentally am I, a Boy Scout?” (Bowen, 2003, 
p. 54). Similarly, thinking back how inexplicably Eva was fond of her, 
Iseult cannot help questioning herself: “She did not know what I was 
doing; but did I?”(Bowen, 2003, p. 60). Whether Iseult Smith’s giving 
a hand to Eva could also be considered a reflex is a disputable point, 
but it is certain that her help does not make things any better.

These interrelated questions of responsibility and chance testify 
to an essential link between Bowen’s subtle narration and the Sartri-
an problematic of freedom, authenticity, and transcendence. Sartre’s 
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philosophical vocabulary in Being and Nothingness may help us map 
the ethical trajectories that the characters in Eva Trout follow. In Be-
ing and Nothingness, Sartre (1992) distinguishes between two types 
of being, namely the being of the object of consciousness and the be-
ing of the consciousness itself (p. 24). Being-in-itself as the object of 
consciousness stands for the stable, unchanging, self-identical aspect 
of things. It is the set of factual givens that impose themselves on a 
particular person or situation at a certain time. Being-for-itself, on 
the other hand, is the being of the consciousness itself, and it stands 
for the changing, non-identical, fluid aspect of things (p. 136). For 
Sartre, the most important characteristic of being-for-itself is its ca-
pacity to negate. According to Sartre, the complexity of the human 
subject stems from the co-existence of the two types of being on the 
level of human subjectivity in a mode of perpetual conflict. Being-
in-itself moves in the direction of accepting the factual givens of the 
situation, while being-for-itself negates and transcends the situation 
as such. The most important philosophical consequence of this fra-
mework is that human beings are never totally determined by the 
situations they find themselves in. Being-for-itself or the conscious-
ness as such always provides individuals with a corridor of freedom 
that leads the way out of the impositions of contextual determina-
tions. In other words, individuals are never characterized as fixed 
identities that drift along a path drawn in advance. Every situation 
structurally involves a kernel of freedom which shows itself in the 
form of consciousness’s negation of identity. In Sartre’s view, then, 
freedom is not about one’s ability to attain one’s own goals. These go-
als might remain unachievable for a variety of factors; however, the 
individual remains free insofar as they are able to choose by virtue 
of their consciousness defined by “the freedom to transcend what 
is by grasping what is not” (Anderson, 1993, p.24). In the absence 
of an absolute rule of identity, an individual can act authentically or 
inauthentically depending on how they balance the “facticity” of the 
situation against the “transcendence” of their consciousness (Sartre, 
1992, p. 98). For Sartre, authenticity consists in having a true and 
lucid consciousness of the situation, in assuming the responsibilities 
and risks that it involves, in accepting it in pride or humiliation, so-
metimes in horror and hate” (Sartre, 1995, p. 80).
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From the perspective of Sartrian phenomenology, Eva Trout 
and Iseult Smith differ in their mode of existence. Eva represents the 
transcendence of given situations in contrast with accepting them as 
they are. She makes her decisions on the basis of a negation of the 
situational givens of her life. From the very beginning of the novel, 
we clearly see that Eva does whatever she wants to. She leaves the 
house without telling her guardian where she is going and when she 
would come back. Mrs. Dancey points out that Eva is very “indepen-
dent” compared to everybody around her (Bowen, 2003, p. 74). As 
a 24-year-old girl who is only one year away from the age that will 
entitle her to take possession of the fortune of her deceased father, 
Eva rarely gives a second thought to what is expected of her. She 
completely ignores the factual givens of the situation and acts as if 
these givens have no relevance to what she should be doing. Her de-
cision to be a mother and to go to the US does not show any concern 
for the implications and ramifications that these decisions may have 
on her own life as well as on those of others. Especially in the first 
section of the novel, Eva’s negation of “facticity” reaches an extreme 
level in her manifestation of her character.

Iseult Smith, on the other hand, proceeds to the opposite di-
rection and often confines herself into the givens of the situation. 
Despite her lifelong interest in writing her own novel, she continues 
to content herself with translating from French, because she thinks 
that writing a novel would prevent her from performing the roles 
she is expected to play in the house, especially as the temporary gu-
ardian of Eva Trout. She finds an external cause to blame for all her 
other unrealized dreams and disappointments. For her, it is always 
other people’s doing that prevents her from getting what she wants. 
She considers herself completely determined and enslaved by what 
happens around her. For her unsuccessful marriage, for instance, 
Iseult Smith comes to see Eva as the main culprit. In this sense, Ise-
ult Smith is characterized by a constant denial of her own freedom, 
which makes her regard the facticity of the situations she finds her-
self in as the absolute limit which she cannot and should not challen-
ge. For Sartre, freedom always involves a certain detachment from 
the necessities of the situation; however, responding to the necessiti-
es of the situation remains Iseult Smith’s top priority.
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Despite the radical difference in the respective attitudes of Eva 
Trout and Iseult with regard to facticity and transcendence, from the 
perspective of Sartrian ethics, both characters suffer from bad faith, 
albeit in different ways. Sartre’s concept of bad faith can be defined 
as “a lived misrecognition of one’s own freedom” (Heter, 2006, p.63). 
Sartre (1992) carefully distinguishes between two types of bad faith 
(p. 96-112). In its most common form, bad faith is the renunciation 
of the structural freedom that everyone possesses by virtue of having 
consciousness. A person who suffers from this type of bad faith for-
gets that all decisions he or she makes actually reflect a free choice. 
Renunciation of this freedom also helps the decision-making indi-
vidual deny responsibility for his or her actions. In other words, pe-
ople suffering from the first type of bad faith use their alleged lack of 
freedom as a shield of innocence to avoid any responsibility for their 
own unfulfilled needs and disappointments as well as for the misery 
they inflict on others. Iseult Smith’s bad faith is a perfect example of 
this first type. From a Sartrian point of view, regardless of how de-
manding the conditions may seem to her, her decision not to write 
her own novel appears as a choice that she herself makes. The bad 
faith of Iseult Smith is also vividly manifested in her belief that Eva 
is the main reason for her unhappy relationship with her husband 
Eric. The second type of bad faith is perhaps less common, but it is 
exactly the mode of existence Eva embodies in the novel. The second 
type is characterized by an illusion of absolute freedom. Especially 
in the first section of the novel, as a result of her complete disregard 
for the givens of the situations she finds herself in, Eva comes to 
overlook the complexity of external factors and makes her decisi-
ons on the basis of her supposedly absolute freedom. However, for 
Sartre (1992), structural freedom of the consciousness is pointless 
when the connection to the facticity of the situation is totally bro-
ken. Consciousness is always “consciousness of something,” (p. 23); 
negation is always negation of something. Disregarding the object of 
her consciousness, Eva’s behavior reflects a logic of pure negation.

Eva’s existential difference from Iseult also shows itself in Eva’s 
“outlandish, cement-like conversational style” (Bowen, 2003, p. 10). 
What Iseult Smith dislikes the most about Eva’s speech is Eva’s repe-
ated use of the adverb “however.”



150

Emre Koyuncu

monograf 2017/8

‘I shall fine you sixpence for each time you say ‘however’!’
‘My father will have to send me more pocket-money!’ … ‘What,’ she 
asked, ‘is the matter with ‘however’?’
‘Oh, it is pompous, unnatural-sounding, it’s wooden, it’s deadly, it’s 
hopeless, it’s shutting-off–the way you use it. It’s misbegotten!’ (Bowen, 
2003, p. 64)

Eva’s excessive use of this word of disjunction is also a proof of 
her excessively negative attitude in situations. Eva’s ‘however’s enact 
the very rupture in the series of causal links between the contextual 
givens and Eva’s extra-contextual proclivities. She thinks and acts in 
the way “however” operates, that is, “disjectedly” (Bowen, 2003, p. 
42). Eva’s way of thinking often irritates Iseult Smith. In fact, for Ise-
ult, Eva should first learn how to think. 

‘I should like you to think, though. You have thoughts, I know, and 
sometimes they’re rather startling, but they don’t connect yet.’
‘Are they startling?’ asked the gratified owner. 
‘They startle you, don’t they?– But try joining things together: this, 
then that, then the other. That’s thinking; at least, that’s beginning to 
think.’ …
‘Then what?’ … ‘Why, however?’
‘Honestly, how can I tell you? It is what is done, Eva. Try–’ (Bowen, 
2003, p. 54).

Thinking, for Iseult Smith, is a matter of sequencing thoughts 
and putting them in good order, because this order produces a chart 
of connections for the thinker to be consistent. The fragmentary 
structure of Eva’s thinking, however, does not lead to a weak me-
mory or a fallacious reasoning. In fact, it turns out that her memori-
es of the castle, for instance, are fresher than those of her roommate 
Elsinore. What her style of thinking inhibits is rather the connection 
among states of affair and between Eva’s behavior and states of affa-
ir. Iseult Smith’s style, on the contrary, involves a smooth ordering 
of thoughts and a solid connection between her conduct and what 
happens around her. 

Sartre’s concept of fundamental project can also provide impor-
tant insights for explaining the changes the characters in the novel 
undergo. According to Sartre, no decision can be understood in iso-
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lation. There is a plane on which all our actions unite and assume a 
contingent identity. Although the being-for-itself stands for the fluid 
and unstable side of our being, it is also defined by a goal that gives 
us a sense of direction. It is on the basis of this unity of actions that 
we can distinguish between the characters of different people (Sartre, 
1992, p. 608-612). Sartre calls the unity of actions the “fundamental 
project” of the person in question. While Iseult Smith’s fundamen-
tal project is shaped by her cultivation of her being-in-itself at the 
expense of her being-for-itself, Eva’s project presents a complete de-
tachment of for-itself from the in-itself to the point of her assuming 
an unrealistic absolute freedom which, practically, is never possible. 
One’s fundamental project is also open to change. In a certain sense, 
the main difference between the first and second sections of the no-
vel is the important transformation that Eva’s fundamental project 
undergoes. In the second section of the novel, Eva seems to distance 
herself from the bad faith she suffered from before her flight to the 
US. When she comes back to England after her 8-year-long stay in 
the US, she is no longer a lonely, independent woman but rather 
mother of a deaf child. Her relationship with her guardians and fri-
ends also undergoes a drastic change after her return. She is now 
more sensitive to the influence of external factors on her life. For 
instance, in a conversation with Father Clavering–Haight, Eva talks 
of Iseult Smith grimly.

She desisted from teaching me. She abandoned my mind. She betrayed 
my hopes, having led them on. She pretended love, to make me show 
myself to her–then, thinking she saw all, she turned away (Bowen, 
2003, p. 203). 

Eva feels “betrayed” and “abandoned”, but most importantly, 
she thinks that Iseult, by losing interest in her, sent her back “to be 
nothing.” Likewise, after Constantine’s inquiry at Paley’s whether 
time has treated her kindly, Eva thinks to herself that

Constantine was not to be thought in terms of plumage, like him or 
not. Display had never been his method of working. His physical smo-
oth collectedness, imperviousness, his look of being once and for all 
assembled, and staying thus, accounted in great part for his effects on 
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others, whether or not diabolical, and with that, for his extraordinary 
lastingness in their memories. The history–or was it the legend?–of his 
cruelties had as source his huelessness, his “vanishingness” when to 
be vanished from could be torment, his semi-deliberate, semi-pouting 
enunciation of (it might be terrible) words used (Bowen, 2003, p. 182).

Eva’s analysis of Constantine shows her increasing awareness of 
how others might have affected her decisions and her overall life at 
large. Eva is no longer the reckless, nonchalant lady she used to be 
before leaving for the US. This change of perspective also implies 
her increased willingness to take more responsibility for her deeds. 
In a way, she understands that she can never really be free without 
addressing the constraints of her life.

Two major events in the second section of the novel crystallize 
the significance of this change in perspective for Eva’s life. In the 
first event, upon Henry’s affectionate statement at the station that he 
genuinely loves her, Eva starts to cry. 

Something took place: a bewildering, brilliant, blurring filling up, 
swimming and brimming over; then, not a torrent from the eyes but 
one, two, three, four tears, each hesitating, surprised to be where it 
was, then wandering down. […] “Look what is happening to me!” 
exulted Eva (Bowen, 2003, p. 300).

This is reportedly the first moment ever that Eva cries in her 
whole life. In her analysis of this exceptional moment, Ellmann 
(2003) interprets Eva’s emotional breakdown as the failure of her 
previous renunciation of depths (p. 222). She contends that Eva’s 
crying provides her with the inner life that she always longed for 
but kept renouncing. However, another instance in the novel that 
bears witness to a tension between surfaces and depths does not sup-
port Ellmann’s interpretation. This is when Eva comments on the 
artworks exhibited in the National Portrait Gallery, rejecting that 
depths make human life more real than the life of a portrait.

[T]hey were all “pictures.” Images. “Nothing but a deck of cards”?–not 
quite, but nearly enough to defeat Eva. …They were on show only. 
Lordily suffering themselves to be portrayed, they’d presented a cool 
core of resistance even to the most penetrating artist. … Nothing was 
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to be learned from them (if you excepted learning that nothing was to 
be learned). Insofar as they had an effect on the would-be student, it 
was a malign one: every soul Eva knew became no longer anything but 
a portrait. There was no “real life”; no life was more real than this. This 
she had long suspected. She now was certain (2003, p. 216). 

Eva’s criticism of superficiality does not amount to a rejection 
of depths. According to her reasoning, although portraits are not-
hing but a surface, they are never “just” pictures. They have a pro-
found effect on their spectators. Just like art students who, in their 
quest of becoming an original artist, cannot but be influenced by the 
masters that preceded them, Eva acknowledges the impossibility of 
disregarding the influence of other people on her life in her quest of 
becoming who she is. Trying to create a portrait of her own, Eva will 
have to “face” others. In this regard, she does not change her mind 
as to how essentially superficial everything is but rather realizes that 
dismissing superficiality might not be the right point of departure 
for her existential quest: it should rather be faced, addressed, ack-
nowledged and, perhaps, embraced. 

Likewise, Eva’s tears at the train station appear more as an in-
dication of Eva’s becoming more able to come to terms with, and in 
this particular moment, being rather overwhelmed by the demands 
of the facticity of situations. Her cry has more to do with her beco-
ming responsive to the present moment rather than a renunciation 
of superficiality. This emotional discharge is a proof that Eva finally 
starts distinguishing between various surfaces. Rather than a nega-
tion of superficiality, the tears are an affirmation of difference and 
change within the framework of the superficiality of things. This is 
why Eva describes her tears as something that “happens” to her rat-
her than something she herself does actively or intentionally. 

  John Coates (1998) aptly argues that most of the feminist 
and poststructuralist interpretations of Eva Trout downplay the sig-
nificance of the ethical concern the novel is infused with (p. 60). In 
contrast with these interpretations, the questions of how characters 
should act or should have acted clearly dominate the novel from the 
very beginning to the end. From an existentialist point of view, Eva 
Trout and Iseult Smith constitute two different modes of existence 
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crystallizing the two polar opposites of bad faith, namely an illusion 
of absolute freedom and an illusion of absolute dependency respecti-
vely. The downside of his ethical analysis is, however, that it portrays 
Eva primarily as a victim of others in the last instance. He traces 
Eva’s odd character to her father’s careless and unaffectionate upb-
ringing (p. 68). Similarly, for Smith (2009), Eva serves as the phar-
makos of this little group of people who make her into a scapegoat 
“lest she expose the lies by which here more socially associates shape 
their ‘truths’” (p. 246). Both of these accounts overlook the extent 
to which Eva changes other people’s lives as much as they change 
hers. As a matter of fact, no character in the novel fully fits into the 
role of victim as the complex relations of mutual influence make it 
impossible to assign such a passive role to any of them. What ma-
kes Eva Trout an interesting story is the subtle equilibrium between 
how both victimized and empowered the characters feel vis-à-vis the 
situations they come across. In Eva Trout, Bowen keeps contempla-
ting the question of responsibility, but this questioning is meant to 
problematize the concept rather than give a quick answer to it by 
identifying good and bad characters or victims.

The most striking moment in Bowen’s problematization of res-
ponsibility takes place in the final pages of the novel when Jeremy 
accidentally shoots her mother dead. Eva’s last words, which come in 
the form of an unanswered question, cannot be considered a coinci-
dence, given Bowen’s proliferating questions throughout the novel. 
The sequence begins with Constantine making a short “speech” wis-
hing Eva and Henry happiness.

On behalf of all, I wish you a pleasant future. The future as we know, 
will resemble the past in being the result, largely, of a concatenation 
of circumstances. Many of our best moments, as well as our worst, are 
fortuitous. (Let us hope that only the best moments await this bridal 
pair.) I do not say that there is no method in human madness. Our 
affections could not, I suppose, survive–as they do– were they entirely 
divorced from reason, though the tie is often a rather tenuous one. […] 
Let this sunshine we stand in be a good omen! Things may break well 
for you; that has been known to happen. Er–life stretches ahead. May 
a favourable concatenation of circumstances … No, here I become a 
trifle tied up, I think. That is enough. –Henry, you’d better kiss Eva.
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Henry did so, lightly on the cheek.
“Constantine,” asked Eva, what is ‘concatenation’?
Her last words (Bowen, 2003, p. 301).

The question Eva asks relates to the recent series of events that 
have affected her fundamental project insofar as “concatenation” in 
Constantine’s formulation seems to stand for the way factual givens 
of one’s life accumulates over time. Eva’s change of perspective after 
returning from the US already reflects a growing concern on her part 
about her past and other people’s influences on her life. However, at 
the very moment Eva is finally to pose the crucial question of the 
concatenation of these influences, she is being silenced by the force 
of the present situation she could not even respond to. Death, as an 
unexpected event beyond her control, is what makes this question 
possible; but, at the same time, prohibiting any answer to the questi-
on whatsoever, it makes the question impossible. At this point in the 
novel, the witnesses of Eva’s unfortunate death, including the readers 
themselves, are invited to rethink the sequence of events in Eva’s life 
as well as their accumulating impact on her. Eva’s question is not 
simply of what she did to others or what others did to her but rather 
of how all of her experiences in life have concatenated. 

From this perspective, Eva’s unfortunate death can no longer be 
considered a pure accident. Upon seeing the gun in Jeremy’s hands 
at the station, Eric has difficulty figuring out how Jeremy ended up 
playing with the gun he once had but almost forgot about. 

I let things slide, day after day. That old souvenir. Meant to take it out, 
have a look at it, do a job on it–never brought myself to. How did you 
ever know that it was in the house, now I come to think? But one thing 
I’m certain of: there was one in it. Keep still. Don’t startle him (Bowen, 
2003, p. 299).

Being disturbed by Jeremy’s dangerous entertainment, Iseult in-
tends to intervene: “Eric, I think I could get it away from him.” But 
she never does. In a certain sense, it is because of Iseult’s negligence 
that Jeremy could access the gun. As much as she may not have in-
tended to cause Eva’s death, her lack of attention plays an important 
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role in it. In fact, she is not completely oblivious to the potential dan-
gers of the gun either. In her explanation of why she took the gun in 
exchange for the typewriter he left to Eric, she states that it may be a 
matter of “Hedda Gabler complex” (Bowen, 2003, p. 212). However, 
if Iseult is partly responsible for Eva’s death, she is no more respon-
sible than her husband Eric, the original owner of the gun, who also 
does not make a move to take the gun from Jeremy. So is it only Je-
remy to blame for his unintended murder of his mother? Although 
he is the person who fires the gun, he does not have a single bit of in-
tention to injure anybody, let alone kill his own mother. The answer 
to the question of who is responsible for Eva’s death keeps eluding 
us. Looking for someone responsible, we only find an unfavorable 
concatenation of events that make everybody both responsible and 
innocent in varying degrees. 

Eva Trout represents a stylistic digression in Bowen’s oeuvre, 
through which Bowen not only addresses but also reframes impor-
tant contemporary philosophical questions of her time in an enga-
ging way. From a Sartrian point of view, Eva Trout stages the dif-
ference between the fundamental projects of Eva Trout and Iseult 
Smith. The most important difference between the respective funda-
mental projects of Eva and Iseult shows itself in their conversational 
style and mode of thinking. Eva’s excessive use of “however”, which 
bothers Iseult, is a clear sign of her inclination to detach herself from 
a causal series and transcend the situation. The present existentia-
list interpretation differs from the existing literature on Eva Trout 
in two respects. First, contrary to what some critics such as Coates 
and Smith suggest, Eva Trout does not appear as a passive victim 
in the story. This victimizing reading of Eva Trout misses both how 
big Eva’s influence on other characters is and how independently she 
makes her decisions especially in the first part of the novel. Second, 
the tension between surfaces and depths in the novel now appears as 
a function of the tension between authenticity and bad faith. Cont-
rary to the common interpretation of Eva’s comments on the pictures 
in the National Portrait Gallery and her emotional breakdown at the 
train station as her renunciation of superficiality, the significance of 
Eva’s tears lies in Eva’s coming to terms with the facticity of situations 
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and her being more able to address contextual demands, implying 
a step towards a more authentic life. Elizabeth Bowen ends her last 
novel with the question of concatenation; and as a largely overlooked 
work, Eva Trout itself remains open to alternative concatenations of 
questions and readings. 
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anahtar kelimeleri de yeniden yazdıracaklarını, çünkü bu madde-
lerde kadınların olmaları gerektiği gibi yer almadıklarını” söyledi 
(kişisel yazışma, 2 Aralık 1983). Bu son derece kibar ve alçakgö-
nüllü ifade aslında feminist mücadelenin büyük bir bölümüne dair 
bir sorunu tanımlıyordu: standart referans kitapları da dahil olmak 
üzere yayıncılık dünyasında dilin, politikanın ve tarihsel anlatıların 
kanonlaştırılması. 

“Bu maddelerde kadınlar olmaları gerektiği gibi yer almıyor-
lar”. Bu ifadenin taşıdığı belirsizlik bir potansiyeli işaret ediyordu ve 
kışkırtıcıydı. Bu noktada, bir referans metninin üretiminde yer ala-
bilmek için bana bir fırsat doğuyordu. Bana verilen ödevim için beş 
sayfa sınırım vardı: cinsiyet/toplumsal cinsiyet. Ödevi kabul ettiğimi 
bildirir yanıtımı yazdım.

İlk aşamada karşıma çıkan bir sorun vardı. Anadilim İngiliz-
ce idi, ara ara iş gören ama oldukça sıkıntılı düzeylerde Almanca, 
Fransızca ve İspanyolcam vardı. Bu eğri büğrü dil becerisi, ABD’nin 
hegemonik projeleri ve özellikle de Amerikan vatandaşlarının ağır 
derecede kusurlu oldukları cehaletleri ile karmakarışık bir hale gel-
miş bir toplumsal dünyada benim politik konumlanışımı da temsil 
etmekteydi. İngilizce, özellikle de Amerikan İngilizcesi, cinsiyet ve 
toplumsal cinsiyet ayrımını yapar. Bu fark, okuyucuların da biraz-
dan göreceği gibi, farklı toplumsal alanlardaki mücadelede birçok 
yaralar açmıştı. En azından, İngilizcede cinsiyet ve toplumsal cin-
siyet kelimelerinin başına gelenin, género, genre ve Geschlecht’in ba-
şına gelenlerle aynı olmadığını biliyordum. Bu farklı diller, çok ge-
niş bir küresel coğrafyada yaşayan politikanın bir parçasıydı ve bu 
coğrafyada yer alan kadın hareketlerinin kendilerine has geçmişleri, 
kelimelerin anlamlarındaki farklılığın başat sebebiydi. Eski hegemo-
nik dillerin uzmanları -seksologlar da dahil olmak üzere- toplum-
sal cinsiyet kavramı ve onun sürekli çoğalan kardeşlerinin üzerinde 
kontrollerini yitirmişlerdi. Avrupa ve Kuzey Amerika, emperyalist-
leşen dillerinin 20. yüzyıldaki kaderini henüz rayına oturtamamıştı. 
Bununla birlikte, cinsiyet/toplumsal cinsiyete dair soru işaretlerimi 
Rusça ve Çince özelinde nasıl çözeceğime dair elimde hiçbir ipucu 
yoktu. Süreç ilerledikçe, İngilizcede, anglofon dünyayı bir yana bıra-
kın, Birleşik Devletler’de bile, cinsiyet/toplumsal cinsiyet kelimeleri 
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ile ne yapacağıma dair elimde çok az ipucu olduğu daha da net bir 
hale geldi. Yalnızca Birleşik Devletler’de o kadar çok farklı İngiliz-
ce vardı ki, birdenbire bu farklı kullanımların hepsi de, yeni sos-
yal akımlara dikkat çekmek için Fransızca aslından ayrılan Alman 
Marksist sözlüğü için bana verilen bu beş sayfalık metinle bir şekilde 
ilişkili görünmeye başladı. Benim İngilizcem, ırk, nesil, toplumsal 
cinsiyet (!), bölge, sınıf, eğitim ve politik tarihle biçimlenmişti. Nasıl 
olur da bu İngilizce cinsiyet/toplumsal cinsiyet kelimeleri için genel 
anlamda benim anlam altyapımı oluştururdu. Her şey bir yana, cin-
siyet/toplumsal cinsiyet kadar genel bir şey, bir kelime var mıydı? 
Tabii ki hayır. Bunlar, sözlüğe katkı yapanlar için yeni sorunlar de-
ğildi, ancak kendimi bir tavuk, yani, politik anlamda bir tavuk gibi 
korkak hissettim. Ama matbaanın silindirleri dönmeye başlamıştı ve 
de metnin teslim tarihi yaklaşıyordu. Oturup bir yerden başlamak ve 
yazmak gerekiyordu. 20. yüzyılın sonlarında, ne de olsa, kelimenin 
tam anlamı ile bedenleşmiş yazı makineleri idik. Bu durum, Batının 
teknobiliminin de kolaylaştırdığı, cinsellik ve dil alanında, biyolojide 
ve sözde toplumsal cinsiyet meselesinin patlamasının bir sebebi idi. 

1985 yılında, editoryal grubun cinsiyet/toplumsal cinsiyet sis-
temi üzerine bir makale istemesine oldukça memnun olmuştum. Bu 
isteğin bir faydası olmuştu, terimin ilk kez kullanılışı ile özel bir me-
tinsel kaynak vardı. Gayle Rubin’in, henüz Michigan Üniversitesi’nde 
bir lisansüstü öğrencisi iken kaleme aldığı “Kadın Ticareti: Cinsi-
yetin Politik Ekonomisi Üzerine Notlar” isimli makalesi. “Cinsiyet/
toplumsal cinsiyet” sisteminin kaderinin izlerini, varlığını büyük 
ölçüde Rubin’e borçlu olan sosyalist ve Marksist feminist yazındaki 
ani yükselişe dek sürebildim. Bu düşünce yalnızca kısa süreli bir ra-
hatlama sağlayabildi. Öncelikle, editörler, her bir anahtar kelimenin, 
-tam olarak bu kelimeleri kullanmış olsalar da olmasalar da- Marx 
ve Engels’in yazıları ile ilişkili olarak konumlandırılması zorunlu-
luğunu koşmuşlardı. Sanırım Marx, video ekranındaki canlı imleci 
yönlendiren yapay eli görse oldukça eğlenirdi. Daha sonra, Rubin’in 
formulasyonunu benimseyenler, özel akademik ve politik ilgi alan-
ları da dahil olmak üzere birçok tarihsel duruma bu formülü uy-
guladılar. ABD’li beyaz sosyalist feministler, dar bir kapsamda ele 
alınmış “cinsiyet/toplumsal cinsiyet sisteminin” izini sürmek için en 
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kapsamlı metinsel üretimi gerçekleştirmişlerdir. Meselenin kendisi 
zaten karmaşık bir sorundur, bir çözüm değil. Son 20 yıldaki provo-
katif feminist kuramın önemli bir kısmı, toplumsal cinsiyet ve sınıf 
arasındaki karşılıklı örüntü üzerine yoğunlaşmış bir söylemsel düz-
lemde cinsiyet/toplumsal cinsiyet sisteminin doğum sancıları nasıl 
sorunsallaştırdı ise, aynı şekilde meseleyi cinsiyet ve ırk arasındaki 
bağlar doğrultusunda ele almakta ısrarcıydı. Irk, cinsiyet/toplum-
sal cinsiyet, ve sınıf meselelerini analitik olarak bir arada ele almak 
-tüm iyi niyetlere, yazarların farklı düşüncelerine ve önsözlerdeki 
ifadelere rağmen- feminist kuram bağlamında oldukça nadir görü-
len bir durum gibiydi. Buna ek olarak, feministler için ırk/toplumsal 
cinsiyet sistemini bir cinsiyet/toplumsal cinsiyet sisteminde olduğu 
gibi tartışmak için birçok sebep de vardı ve bu ikisi de aynı türden 
analitik hamleler değillerdi. Ve, herşeyin ötesinde, sınıf meselesine 
ne olmuştu? Burada hareket noktası, geometrisi, paradigmaları ve 
mantıksal zemini her türlü ikili karşıtlık, diyalektik ve doğa/kültür 
modellerinden ayrılan bir “farklılıklar” kuramına olan ihtiyacı inşa 
etmektir. Aksi takdirde, üçlü kavramlar her zaman ikiye indirgene-
cek ve nihayetinde en önde yalnız başına kalan tekil kavramlara dö-
nüşeceklerdir. Kimse de dörde kadar saymayı öğrenmez. Bu mesele-
lerin politik bir karşılığı da vardır elbette. 

Ayrıca, Marx ve Engels -veya bu açıdan bakıldığında Gayle Ru-
bin de- cinsiyet bilimi, tıp, veya biyolojinin alanında gezinmemiş 
olsalar da, cinsiyet/toplumsal cinsiyet veya kadın sorunu tartışma-
larını yürütürken ben öyle yapmak zorunda kalacağımı biliyordum. 
Aynı zamanda, cinsiyet, cinsellik ve toplumsal cinsiyet üzerine ya-
zılmış modern feminist literatürün diğer BÜYÜK akımlarının da 
sürekli olarak benim mütevazı yorumumla kesiştiği çok açıktır. Bu 
akımların büyük bir kısmı, belki de özellikle Fransız ve İngiliz fe-
minist psikoanalitik ve edebiyat kuramı akımları, benim Geschlecht 
makalemde bariz bir şekilde yer almayacaklar. Genel bir açıdan ba-
kıldığında, aşağıda yer alan makale daha çok ABD’li feministlerin 
yazıları üzerine odaklanmaktadır. Bu da hafife alınır bir skandal de-
ğil kesinlikle. 

Bu sebeple, aşağıda yer alan makale altı yıllık bir süre boyun-
ca sürekli olarak yeniden yapılandırılan bir garip sıçramalar dizi-
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sini size göstermektedir. Boşluklar ve kabaca tanımlanmış sınırlar, 
bir ansiklopedi makalesinin sahip olması gereken biçimsel sınırları 
da işin içine kattığınızda, politik ve geleneksel bir standartlaştırma 
sürecine dikkatleri çekmelidir. Belki de, yumuşak geçişli pasajlar 
tüm metin içinde en çok kendini belli eden bölümler olacaktır, bu 
bölümler kesinlikle en tartışmalı alanları hasıraltı ediyorlardı. Belki 
de sadece herhangi bir “anahtar kelime” üzerine yazılacak bir ma-
kalenin ne kadar da sorunlarla dolu olacağına dair somut bir derse 
ihtiyacım vardı. Ancak sanırım kız kardeşlerim ve diğer yoldaşlarım, 
bir referans eserinin belli kelimeleri -tereddütle, umut dolu, çok sesli 
ve sınırlı bir şekilde- yerli yerine oturtmanın yalnızca bir yolu oldu-
ğunu hatırlamak yerine bazen bir referans eserinde ne arıyorlarsa 
sadece ona inanma eğiliminde idiler. Son olarak da, anahtar kelime 
makalesi 5 sayfayı geçti ve tavuğun tüyleri tamamen yolundu. Be-
den tümden metne dönüştü, yazmanın aracı tüy değil de fare oldu. 
Yazım ediminin yeni üreme organları analiz yapan kişiye kendi me-
taforlarını sunacaktır, cinsiyet/toplumsal cinsiyet sistemi birbirine 
bağlı, iktidar etrafında kurgulanmış farklılıkların dünyasını komik 
durumlara düşürür. 

ANAHTAR KELİMELER
Gender (İngilizce), Geschlect (Almanca), Genre (Fransızca), Género 
(İspanyolca). 

(İngilizce, Fransızca ve İspanyolca kelimelerin kökeni, Latin-
ce bir fiil olan generare, yaratmak/üremek ve Latince bir kök olan 
gener-, ırk ya da tür kelimesinden gelmektedir. Gender kelimesinin 
fiil halinin İngilizce’deki tam karşılığı “çiftleşmektir” (Oxford İngi-
lizce Sözlüğü). Diğer dillerdeki kelimeler, Geschlecht, gender, genre, 
género ise tür, çeşit ve sınıf kavramlarına atıfta bulunur. İngilizce-
de “gender” bu “jenerik” anlamı ile en azından 14. yüzyılından bu 
yana kullanılagelmiştir. Fransızca, Almanca, İspanyolca, ve İngiliz-
cede “gender” kelimesi dilsel ve edebi kategorileri tanımlar. Modern 
İngilizce ve Almanca kelimeler, “gender” ve “Geschlecht”, çok yakın 
bir şekilde cinsiyet, cinsellik, cinsel farklılık, nesil, yaratma gibi an-
lamlara sahipken, Fransızca ve İspanyolca’da aynı kelimenin karşılı-
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ğı bu anlamları taşımamaktadır. “Gender”a yakın isimler, akrabalık 
bağı, ırk, biyolojik sınıflandırma, dil ve milliyet anlamlarına sahiptir. 
İsim hali ile “Geschlecht” cinsiyet, soy, ırk ve aile anlamlarına gelir, 
sıfat hali olan “geschlechtlich” ise İngilizce çeviride kelimenin hem 
cinsellik hem de üreme ile ilgili anlamlarına karşılık gelir. “Gender” 
farklılıklar sistemlerinin inşası ve sınıflamasının merkezinde yer 
alır. “Sex” ve “gender” terimlerinin karmaşık ayrışması ve bir arada 
anılması, aslında kelimelerin politik geçmişlerinin de bir parçasıdır. 
“Sex-cinselliğe” ait tıbbi karşılıklar 20. yüzyıla doğru “gender-top-
lumsal cinsiyet” terimine aktarılmışlardı. Tıbbi, zoolojik, dilsel, ve 
edebi anlamların hepsi modern feminizmlerde tartışılagelmiştir. 
Toplumsal cinsiyetin ortak kabul görmüş kategorik ırksal ve cinsel 
anlamları, modern çağda bedensel üretim ve bedeni yazma süreçle-
ri ile bu süreçlerin sonucunda ortaya çıkan özgürleştirici ve muha-
lif söylemlerin üretilmesinde sömürgeciliğin olduğu kadar ırkçı ve 
cinsiyetçi baskının birbirine geçmiş tarihsel arka planları olduğuna 
da işaret eder. Marksist sınıf kuramlarında ırksal ve cinsel baskıları 
bir yere yerleştirmenin sıkınıtısı, bu kelimelerin tarihsel gelişiminde 
de kendisini gösterir. Bu arka plan, 1970’li yıllarda Batı dünyasın-
da İngilizce konuşan feministler tarafından yapılandırılan “cinsiyet/
toplumsal cinsiyet sistemi” kavramının nasıl yankı bulduğunu an-
lamak açısından son derece gereklidir. Yaklaşımları ne kadar farklı 
olursa olsun, tüm feminist toplumsal cinsiyet kuramları, cinsiyet ve 
toplumsal cinsiyet arasındaki ayrımı belirginleştiren kültürler bağla-
mında kadınların maruz kaldığı baskının kendine özgünlüğünü dile 
getirmeye gayret ederler. Bu belirginlik, ikili karşıtlıklar dizisi etra-
fında örülmüş, birbiri ile ilintili anlamlar sistemine dayanmaktadır: 
doğa/kültür, doğa/tarih, doğa/inanç, kaynak/ürün. Batı politik-fel-
sefi geleneğinin ikili karşıtlıklar üzerine kurulu bu karşılıklı bağım-
lılık -ister işlevsel, ister diyalektik, yapısal ya da psikoanalitik olarak 
anlaşılsın- cinsiyet ve toplumsal cinsiyet etrafında kurgulanmış kav-
ramların evrensel uygulanabilirliği iddialarını da sorunsallaştırır; bu 
mesele feminist kuramın Avrupalı ve Amerikalı yorumlarının karşı-
lıklı kültürler arası bağlantılarına dair yakın tarihli tartışmaların da 
bir parçasını oluşturmaktadır (Strathern, 1988). Analitik bir kate-
gorinin değeri, ille de her zaman bu kategorinin tarihsel özgünlüğü 
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ve kültürel sınırlarına dair eleştirel bir bilinçlilik tarafından ortadan 
kaldırılmaz. Ama feminist toplumsal cinsiyet kuramları son derece 
keskin bir şekilde kültürel karşılaştırma, dilbilimsel çeviri ve politik 
dayanışma sorunlarını gündeme getirirler. 

Tarihsel Arka Plan
Sorunun Marx ve Engels’in yazılarında dile getirilişi üzerine Eleş-

tirel, politik bir bağlamda, toplumsal cinsiyet kavramı, İkinci Dünya 
Savaşı sonrası dönemde feminist kadın hareketleri bağlamında dile 
getirilmiş, ilerici bir bakış açısı ile tartışılmış ve kuramsallaştırılmış-
tır. Toplumsal cinsiyet kavramı için oluşturulmuş modern feminist 
kavram Marx’ın ve Engels’in yazılarında yer almaz; ancak beri yan-
dan yazılarında ve diğer eserlerinde, ve Marksist gelenek içindeki 
diğer kuramcıların eserlerinde, toplumsal cinsiyetin politikleştiril-
mesi ve kuramsallaştırılması için son derece önemli araçlar kadar 
engeller de bulunmaktadır. Önemli farklılıklara rağmen, toplumsal 
cinsiyete dair tüm modern feminist karşılıkların kökeni Simone de 
Beauvoir’in “kadın doğulmaz” (de Beauvoir, 1949; 1952, s.249) tes-
piti ve kadınların oluşum sürecinde kolektif tarihsel özneler olarak 
inşası için elverişli koşulları hazırlayan İkinci Dünya Savaşı sonrası 
toplumsal iklimine dayanır. Toplumsal cinsiyet, toplumsal mücade-
lenin farklı alanlarında cinsel farklılıkların doğallaştırılması süreci-
ne itirazı dillendirmek üzere geliştirilmiş bir kavramdır. Toplumsal 
cinsiyet kavramı etrafında şekillenmiş feminist kuram ve pratik, cin-
sel farklılıkları oluşturan, “kadınlar” ve “erkeklere” dair tanımların 
toplumsal olarak bir hiyerarşi ve karşıtlık ilişkisi içinde inşa edildiği 
ve konumlandığı tarihsel sistemlere bir açıklama getirmeyi, onları 
değiştirmeyi amaçlar. Toplumsal cinsiyet kavramı, Batı’ya özgü doğa 
ve toplum, doğa ve tarih ve dolayısıyla da cinsiyet ve toplumsal cin-
siyet arasındaki ayrım ile son derece yakından ilişkili olduğu için, 
feminist toplumsal cinsiyet kuramlarının Marksizm ile bağlantısı 
Marksist yazın geleneğinde ve daha geniş bir kapsamda Batı felsefe-
sinde doğa ve emek kavramlarının kaderine bağlı olagelmiştir.

Geleneksel Marksist yaklaşımlar, iki temel sebepten toplumsal 
cinsiyetin politik bir kavram olarak gelişmesi sonucunu doğurma-
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mıştır: ilk olarak, Marx ve Engels’in temel eserlerinde, kadınlar, aynı 
“kabile” halkları gibi, doğal ve toplumsal olanın sınırında, tutarsız 
bir şekilde varlığını sürdürür. Marx ve Engels’in kadınların toplum-
sal hiyerarşideki daha aşağı konumlarını açıklama çabaları, temeli-
ni kıymeti kendinden menkul doğal heteroseksüellikten alan doğal 
cinsiyet temelli iş bölümü kategorisi ile sınırlı kalmıştır. İkinci olarak 
ise Marx ve Engels ekonomik mülkiyet ilişkisini, kadınların evlilik 
kurumu içindeki ezilmeleri temelinde ele almışlardır, bu açıdan ba-
kıldığında, kadının ikincil konumu, kadınlarla erkekler arasındaki 
özel cinsel politikalar bağlamında değil ancak kapitalist sınıf ilişkile-
ri bağlamında irdelenebilir. 

Bu tartışma, herkes tarafından bilindiği üzere Engels’in Ailenin, 
Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni (1884) isimli eserinde yer alır. 
Engels’in toplumsal sınıflar ve devlet arasındaki arabulucuk görevi 
üstlenen yapı olarak aileye atfettiği analitik önceliği, “karşıtlıklar 
üzerine kurulu bir ayrım olarak cinsiyetler arasındaki herhangi bir 
ayrım düşüncesini de kapsamaktadır” (Coward, 1983, s.160). Farklı 
aile yapılarının tarihsel çeşitliliği ve kadının ikincil konumu sorunu-
nun önemi üzerindeki vurgularına rağmen, Marx ve Engels cinsiyet 
ve toplumsal cinsiyet meselesini doğal heteroseksüellik temelinden 
ayrı bir şekilde tarihselleştirememişlerdir. 

Alman İdeolojisi (1. Bölüm, Feuerbach Üzerine Tezler), Marx 
ve Engels’in cinsiyet temelli iş bölümünü doğallaştırması, toplum-
sallaşma öncesi iş bölümünün cinsel edimde (heteroseksüel ilişki) 
başladığına dair varsayımları, cinsel edimin ailede kadın ve erkekle-
rin üreme faaliyetlerinde yarattığını ileri sürdükleri doğal sonuçlara 
ve bunun neticesinde de kadınların erkeklerle kurdukları ilişkilerde 
açık bir biçimde tarih ve toplumsal olanın tarafında konumlandır-
madaki başarısızlıkları için bakılacak ana kaynaktır. 1844 Ekono-
mik ve Felsefi El Yazmaları’nda Marx kadın ve erkeğin ilişkisini “bir 
insanın başka bir insanla kurduğu en doğal ilişki” olarak tanımlar 
(Marx, 1964b, s. 134). Bu varsayım Kapital’in ilk cildinde de devam 
eder (Marx, 1964a, s. 351). Kadın emeğinin tam olarak tarihselleş-
tirilememesi, Alman İdeolojisi’nin amacı ve aileyi tarihte toplumsal 
ayrımların ortaya çıktığı yapı olarak merkeze yerleştiren diğer çalış-
maları düşünüldüğünde bir paradoks ortaya çıkarır. Marx’ın etnog-
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rafik yazılar üzerine araştırmalarına (1972) dayanarak söylenebilir 
ki, Engels’in Kökenleri (1884) Marx’ın aile, mülkiyetin farklı türleri, 
iş bölümü, ve devlet arasındaki bağlara dair görüşlerini sistematize 
etmişti. Engels, kısa ve öz savında kadınlara özgü baskıları kuram-
sallaştırmanın temelini atmıştır: günlük yaşamda üretim ve üre-
menin tam bir materyalist analizi iki katmanlı bir karakteri ortaya 
çıkarır: var olmanın araçlarının üretimi ve “insanların kendilerinin 
üretimi” (1884; 1972, s.71). Bu ikinci üretimin derinlemesine ince-
lenmesi, birçok Avrupalı ve Amerikalı Marksist feministin cinsiyet/
toplumsal cinsiyet temelli iş bölümü kuramı için bir başlangıç nok-
tası olmuştur. 

“Kadın sorunu”, 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başla-
rında, birçok Avrupalı Marksist parti tarafından geniş bir şekilde 
tartışılmıştır. Alman Sosyal Demokratik Partisi bağlamında, kadın-
ların konumuna dair Marksist tavrın en etkili iki makalesinden biri-
si, August Bebel’in Sosyalizmde Kadın (1883; orijinal metin Geçmiş, 
Bugün ve Gelecekte Kadınlar, 1878) başlıklı metni kaleme alınmıştır. 
Alexandra Kollontai, Bebel’in Rusya ve Sovyetler Birliği’nde kadın-
ların özgürleşmesi için verdiği mücadeleye odaklanır; Alman sosyal 
demokrasi geleneğinde ise Uluslararası Sosyalist Kadınlar Hareketi 
lideri Clara Zetkin Bebel’in 1889’da yazdığı “Kadın Emekçiler Sorunu 
ve Günümüzde Kadın” başlıklı makaledeki duruşunu bir adım öteye 
götürür. 

Güncel Sorunlar 
Toplumsal Cinsiyet Kimliği Paradigması Toplumsal cinsiyet 

kavramının 1960 sonrası Batılı feministler tarafından politik olarak 
yeniden formüle edilmesinin hikayesi, özellikle de Amerika Birle-
şik Devletleri’nde, psikoloji, psikoanaliz, tıp, biyoloji ve sosyolojiyi 
de içine alacak şekilde normalleştiren, liberal, müdahaleci-tedaviye 
yönelik, deneysel ve işlevci yaşam bilimlerinde cinsiyet ve toplum-
sal cinsiyet kavramlarının anlamları ve teknolojilerinin inşasında 
bir şekilde yer almıştır. Toplumsal cinsiyet, katı bir şekilde bireyci 
bir sorun olarak, daha da geniş bir çerçevede burjuva, erkek ege-
men ve ırkçı bir toplumun cinsel karakteristiği üzerine bir “söyleme 
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teşvik” meselesi olarak ele alınmıştır (Foucault, 1976). “Toplumsal 
cinsiyet kimliği” kavramları ve teknolojileri birkaç unsurdan oluşur: 
Freud’un içgüdüselci bir okuması, 19. yüzyılın büyük seksologla-
rının (Krafft-Ebing, Havelock Ellis) ve takipçilerinin cinsel tedavi 
ve psikopatoloji üzerine odaklanan görüşleri, 1920’lerden bu yana 
süregelen biyokimyasal ve fizyolojik endokrinolojideki gelişmeler, 
karşılaştırmalı psikoloji tartışmalarından doğan cinsel farklılıkların 
psikobiyolojisi, 1950’li yıllarda bir arada tartışılmaya başlanan hor-
monal, kromozomal ve nöral cinsel ikili yapılara dair giderek artan 
ve gelişen hipotezler, ve 1960’lı yıllardan itibaren ilk cinsiyet değiş-
tirme operasyonları (Linden, 1981). “Biyolojik belirlenimcilik” ve 
“toplumsal konstrüktivizm” karşıtlığı ve cinsiyet/toplumsal cinsiyet 
farklılıklarının biyopolitikaları meseleri etrafında oluşturulan “ikin-
ci dalga” feminist politikalar, 1950’li ve 60’lı yıllarda netleşmiş bir 
toplumsal cinsiyet kimliği paradigması tarafından yapılandırılmış 
söylemsel alanlarda kendine yer bulur. Toplumsal cinsiyet kimliği 
paradigması, Simone de Beauvoir’in 1940’ta ortaya koyduğu, kadın 
doğulmayacağı ancak olunacağı tespitinin işlevselci ve özcü bir yo-
rumuydu. Bir insanı kadın (ya da erkek) olarak neyin tanımlayaca-
ğının inşası, kapitalist, erkek egemen bir dünyada kadınların yaşam-
larının toplumsal temellerinin basit formülasyonlarla belirlendiği 
savaş sonrası dönemde burjuva işlevselcileri ve feminizm öncesi 
varoluşçuları için bir sorun haline gelmişti.

1958 yılında, Los Angeles’taki Kaliforniya Üniversitesi (UCLA) 
tıp merkezinde, interseks ve trans bireylerin araştırılması için bir 
Toplumsal Cinsiyet Araştırma Projesi başlatıldı. Psikoanalist Robert 
Stoller (1968, 1976) UCLA projesinin bulgularını tartışmış ve genel-
leştirmiştir. Stoller (1964) 1963’te Stockholm’daki Uluslararası Psi-
koanalitik Kongresinde “toplumsal cinsiyet kimliği” kavramını öne 
sürmüştü. Toplumsal cinsiyet kimliği kavramını, biyoloji/kültür ay-
rımı bağlamında formule etmişti; cinsiyet biyoloji (hormonlar, gen-
ler, sinir sistemi ve morfoloji) ile ilgili, toplumsal cinsiyet de, kültür 
(sosyoloji, psikoloji) ile ilintili kavramlardı. -Kadın ya da erkek- bir 
birey için, toplumsal cinsiyet kimliği edinmenin, kimlik inşasının 
başarı ile tamamlanmasının özü biyolojinin işleyişini kültürün bi-
çimlendirmesi idi. 1950’li yıllardan başlayarak, Johns Hopkins Tıp 
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Fakültesi Toplumsal Cinsiyet Kliniği’nden (kuruluşu 1965) psiko-
endokrinolojist John Money ve meslektaşı Anke Ehrhardt toplum-
sal cinsiyet paradigmasının etkileşimli bir yorumunu geliştirdiler 
ve yaygınlaştırdılar. Bu yorum ışığında, biyolojik ve toplumsal ne-
denselliklerin işlevselci bir karışımı, çok sayıda “cinsiyet/toplumsal 
cinsiyet farklılıkları” araştırmaları ve tedavi programları, cerrahi, 
danışmanlık hizmetleri, pedagoji, toplumsal hizmetleri ve benzeri 
programlar için yer açmıştır. Money ve Ehrhardt’ın (1972) Kadın ve 
Erkek, Kız ve Oğlan kitabı yaygın bir şekilde üniversitelerde ders ki-
tabı olarak kullanılır olmuştu. 

Toplumsal cinsiyet kimliği paradigması için doğa/kültür ayrı-
mının yorumu, İkinci Dünya Savaşı sonrası yaşam bilimleri ve sos-
yal bilimlerin daha kapsamlı liberal bir yeniden formülasyonunun, 
Batılı mesleki ve yönetici üst tabakanın savaş öncesi dönemin bi-
yolojik ırkçı yorumlarını tasfiye etme çabalarının bir parçasıydı. Bu 
yeniden formülasyonlar, sömürgeci Batı söyleminde doğa/kültür, 
ve dolayısıyla da cinsiyet/toplumsal cinsiyet, gibi ikili kategorilerin 
politik-sosyal tarihini irdeleme konusunda başarısız olmuşlardır. Bu 
söylem, doğanın kaynaklarının kültür tarafından sahiplenilmesi ve 
dönüştürülmesi bağlamında dünyayı bir bilgi nesnesi olarak inşa et-
mişti. Günümüzde birçok muhalif ve özgürleştirici akımlar, “doğal” 
kategoriler üzerinden varlığını sürdürenlerin ya da ikili karşıtlıkların 
arasındaki sınırlarda yaşayanların (kadınlar, beyaz ırk dışındaki ırk-
lar, hayvanlar, insanın olmadığı doğal ortamlar) uyguladığı tahak-
kümün etnosantrik epistemolojik ve dilbilimsel boyutlarını eleştir-
mektedir (Harding, s. 163-196, Fee, 1986). İkinci dalga feministler, 
doğa/kültür ikiliğini, buna bağlı olarak da “emek” yolu ile “doğanın” 
“insanoğlu” tarafından tahakkümü, mülk edinilmesi, ve dolayımlan-
masına dair Marksist-hümanist deneyimin diyalektik yorumların-
daki ikili mantığı eleştirmişlerdi. Ancak bu çabalar, eleştirileri tam 
anlamı ile bu türetilmiş cinsiyet/toplumsal cinsiyet ayrımına doğru 
genişletmekte tereddüt içindeydi. Bu ayrım, okullar, yayınevleri, kli-
nikler ve benzeri mekanlardaki hemen çözülmesi gereken “cinsiyet 
farklılıkları” temelindeki politik mücadelede feministlerin sürekli 
olarak karşısına çıkarılan yaygın biyolojik belirlenimciliklere karşı 
koymakta oldukça kullanışlıydı. Kaçınılmaz olarak, bu sınırlı politik 
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iklimde, bu erken eleştiriler cinsiyet veya doğanın “pasif ” kategorile-
rini tarihselleştirme ve kültürel olarak ilişkilendirmeye odaklanma-
mıştı. Bu sebeple, bir kadın ya da erkek olarak bireyin özcü kimlik 
formülasyonlarına analitik olarak dokunulmamış ve politik olarak 
tehlikeli olmaya devam etmişlerdi. 

Kadınları, tarihsel süreç içinde inşa edilmiş ve kendi kendileri-
ni inşa eden toplumsal özneler olarak doğa kategorisiden uzaklaş-
tırmak ve onları kültür alanına yerleştirmek için gösterilen politik 
ve epistemolojik çabalar sonucunda, toplumsal cinsiyet kavramı 
biyolojik cinsiyetin hastalıklarından tecrit edilmiş oldu. Bu sebeple, 
cinsiyet ya da dişi olanı tanımlayan süreğen inşaları kuramsallaştır-
mak zordur, bunun bir istisnası kadının doğal olarak ikincil olarak 
tanımlandığı “kötü bilimsel” hipotezlerdir. “Biyoloji”, müdahaleye 
açık bir toplumsal söylemden ziyade bedenin kendisini tanımlamak 
üzere kullanılır oldu. Böylelikle de, feministler “biyolojik belirlenim-
ciliğe” karşı, “toplumsal konstrüktivizme” taraf oldular ve süreç için-
de bir cinsel ve ırksal kimlik kazandırılmış bedenlerin biyoloji bilimi 
dahilinde nasıl bilgi nesneleri ve müdahale alanları olduğunun ya-
pıbozumsal eleştirisini yapabilmek için daha az güçlü hale geldiler. 
Bunun alternatifi olarak, feministler de bazen tarihsel tahakküm sü-
reçlerine direniş alanları olarak doğa ve beden kategorilerinin doğ-
ruluğunu tasdik etmişler ama bu kabul, muhalif bir ideolojik kaynak 
olarak “doğa” veya “dişi bedenin” kategorik ve aşırı tanımlanmış hal-
lerini karanlıkta bırakmıştır. Bunun yerine, doğa, uygarlığın tasallu-
tundan korunacak bir kaynak olarak, orada öylece duruyor gibiydi. 
Kategorik bir kutup olarak tanımlamak yerine, “doğa” veya “kadın 
bedeni”, ataerki, sömürgecilik, kapitalizm, ırkçılık, tarih ve dilin top-
lumsal dayatmalarından farklı olarak basitçe gerçekliğin özünü ko-
rumak anlamına gelir. “Doğa” kategorisinin inşasının baskılanması 
kadının toplumsal özneler olarak failliğini ve statüsünü kuramsal-
laştırma çabalarında hem feministler tarafından hem de feministlere 
karşı olarak kullanılmıştır. 

Judith Butler (1989), toplumsal cinsiyet kimliği söyleminin, 
heteroseksüel tutarlılık kurgularına içkin olduğunu ve feministlerin 
tutarsız toplumsal cinsiyet kimliklerinin bütün farklı tanımlarına 
anlatısal bir meşruiyet kazandırmayı öğrenmeleri gerektiğini ileri 
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sürer. Toplumsal cinsiyet söylemi aynı zamanda tutarlı kadın ve er-
kek kimliklerinin indirgenemezliği ve karşıt ilişkisinde ısrarcı olan 
feminist ırkçılığın da ayrılmaz bir parçasıdır. Burada asıl yapılması 
gereken, nihai olarak tek sesliliğe götüren cinsiyet ve doğa gibi ana-
litik kategorileri “geçersiz kılmaktır”. Bu eylem, içsel bir düzenleyici 
toplumsal cinsiyet özü yanılmasını ortaya çıkartacak ve yeniden an-
lamlandırmaya açık ırk ve toplumsal cinsiyet temelinde kurgulan-
mış farklılıklar alanı üretecektir. Birçok feminist, Butler’ın önerdiği 
türden böylesi eylemlere direnmiştir çünkü feministler için özne 
kavramının bir uzantısı olarak kadınların failliği kavramını yitirme 
korkusu, öz kimlikler ve bu kimliklerin kurucu kurgularına yapılan 
saldırıların altında kaybolmuştur. Butler, öte yandan, failliğin fırsat 
yaratan kısıtlamalar alanında kurumsallaşmış bir pratik olduğunu 
öne sürmektedir. Tamamlanmış (kültürel) veya özünde olan (biyo-
lojik), tutarlı bir içsel benlik kavramı, karmaşık faillik ve sorumlu-
lukları üretme ve tasdik etme üzerine kurulu feminist projeler için 
gereksiz -ve aslında kısıtlayıcı- bir düzenleyici kurgudur. 

Batı’ya özgü toplumsal cinsiyet kavramlarının temelinde yer 
alan böylesi bir “düzenleyici kurgu”, anneliğin doğal olduğunu ve ba-
balığın da kültürel olduğunu, annelerin doğal olarak, biyolojik ola-
rak çocuk yaptığını ısrarla öne sürerler. Annelik, ilk bakışta görünür; 
babalık ise ancak çıkarsama ile bilinir. Güneybatı Pasifik Adaları’nda 
yaşayan Melanezyalılarda toplumsal cinsiyet kavramını inceleyen 
Strathern (1988, s 311-39) “kadınların bebek yaptığına” dair kıyme-
ti kendinden menkul Batılı iddianın etnosantrik niteliğini ve top-
lumsal cinsiyete dair tüm bakış açısının çıkarımsal niteliğini ortaya 
koymak için çok uğraşmıştır. Batıya özgü cinsiyet ve toplumsal cin-
siyet formülasyonlarının temelinde yer alan kadınların bebek yaptığı 
(bunun karşılığı olarak da erkeklerin kendi benliklerini var ettikleri) 
inancına dair üretimci bir öz ortaya koymuştur. Strathern, Hagen 
erkeklerinin ve kadınlarının, Aristocu, Marksist veya Freudyen çer-
çevede kavranabilecek özneler ve nesneler olarak kalıcı hallerde var 
olmadıklarını ileri sürmüştür. Hagen failliğinin farklı bir dinamiği 
ve geometrisi vardır. Batılılar için, bir bireyin başka bir birey tarafın-
dan nesneleştiriliyor ve kendi özne konumundan yoksun bırakılıyor 
olması toplumsal cinsiyet farklılığı kavramlarının temel sonucudur. 
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Bir Batılı birey için uygun durum, kendi benliğinin sahibi olmasıdır, 
bir mülkiyet nesnesiymiş gibi bir öz kimliğe sahip olmak ve onu sür-
dürmektir. Bu mülkiyet, zaman içinde farklı ham maddelerden ya-
pılmış olabilir; başka bir deyişle, kültürel bir ürün olabilir ya da birey 
bu kimlikle birlikte doğmuş olabilir. Toplumsal cinsiyet de bu türden 
bir mülkiyet nesnesidir. Benlikte bir mülkiyete sahip olmamak bir 
özne olmamak, bu sebeple de bir failliğe sahip olmamak anlamına 
gelir. Faillik, birey olarak “farklı şekillerde toplumsal cinsiyetlenmiş 
beden parçaları, ya da farklı şekillerde toplumsal cinsiyetlenmiş kişi-
lerden mürekkep, beden aracılığıyla belirli öğelerin akışını sağlarken 
birbirleri ile vericiler ve alıcılar olarak etkileşime giren Hagenliler 
için farklı yollar izler” (Douglas, 1989, s. 17). Bireyler arasındaki cin-
siyetçi tahakküm sistemli bir şekilde oluşabilir ve oluşur ama birçok 
Batılı toplumsal anlam alanı için uygun olabilecek aynı analitik ey-
lemlerle izi sürülemez ya da ele alınamaz (Strathern, 1988, s. 334-9). 
Butler, failliğin gücünü yitirmeden, toplumsal cinsiyet kategorileri-
nin tutarlılığını çözecek bir yöntemi ortaya koymak için -dikkatli bir 
şekilde- Strathern’in etnografik tartışmalarını kullanabilirdi. 

Bu yüzden, yaşam bilimleri ve sosyal bilimlerde cinsiyet/top-
lumsal cinsiyet ayrımının süreğen taktik kullanışlılığının, feminist 
kuramın büyük bir bölümü için vahim sonuçları vardır, toplumsal 
cinsiyet kavramını tam anlamı ile politikleştirme ve tarihselleştirme-
de sınırları aşmak için tekrar tekrar ortaya konan çabalara rağmen 
feminist kuramı liberal ve işlevselci bir paradigmaya bağlı kılar. Bu 
başarısızlık kısmen cinselliği tarihselleştirmemek ve ilişkilendirme-
mekte ve cinsiyet/toplumsal cinsiyet ayrımında ve bu ikiliğin her iki 
tarafını da tartışırken sergilenen analiz mantığının tarihsel-episte-
molojik köklerinde yatar. Bu seviyede, ampirik yaşam bilimleri ve 
sosyal bilimlerin kuramsallaştırmasında ve pratiğinin mücadelesin-
de var olan modern feminist kısıtlamalar, Marx ve Engels’in, aileyi 
tarihselleştirmek için ortaya koydukları hayranlık verici projelerine 
rağmen, heteroseksüalitede doğal cinsiyet temelli iş bölümünden 
kendilerini kurtaramamalarına benzer. 

Cinsiyet/toplumsal cinsiyet farklılıkları söylemi, Birleşik Dev-
letler’deki sosyoloji ve psikoloji literatüründe 1970’li ve 1980’li yıllar-
da patladı. Bu, örneğin, Sociological Abstracts’da (1966-1970 arası 0 
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anahtar kelimeden, 1981-1985 arası 724 anahtar kelime kullanımına 
giden artışta) ve Physiological Abstracts’da (1966-1970 arası 50 anah-
tar kelimeden, 1981-1985 arası 1326 anahtar kelime kullanımına 
giden artışta) dizinlenen makale özetlerindeki anahtar kelimelerde 
toplumsal cinsiyet kelimesinin kullanılmasında kendini gösterir. Bu 
patlama, birer kategori ve vücut bulmuş tarihsel gerçeklikler olarak 
cinsiyet ve toplumsal cinsiyetin inşası üzerine gayretli politik ve bi-
limsel mücadelenin bir parçasıdır, bu mücadelede feminist yazın 
1970’lerin ortasında “biyolojik belirlenimcilik” ve cinsiyetçi bilim 
ve teknolojinin, özellikle de biyoloji ve tıp biliminin eleştirisinde 
daha çok öne çıkmıştır. Doğa/kültür ve cinsiyet/toplumsal cinsiye-
tin epistemolojik ikili çerçevesi içinde sıkışıp kalan birçok feminist 
(sosyalist ve Marksist feministler de dahil olmak üzere), Avrupa ve 
Birleşik Devletler’deki birçok tartışmada kültür/toplumsal cinsiyetin 
biyoloji/cinsiyete olan üstünlüğünü savunmak için cinsiyet/toplum-
sal cinsiyet ayrımını ve etkileşimli bir paradigmayı benimsedi. Bu 
tartışmalar, kız ve oğlan çocuklarının matematik yeteneklerindeki 
genetik farklılıklardan, sinir sisteminin organizasyonundaki cinsi-
yet farklılıklarının varlığı ve önemine, hayvan araştırmalarının in-
san davranışı ile ilgisine, bilimsel araştırmanın organizasyonundaki 
erkek egemenliğinin nedenlerine, dildeki cinsiyetçi yapılar ve kul-
lanım kalıplarına, sosyobiyoloji tartışmalarına, cinsiyet kromozom 
anomalilerinin anlamı üzerine verilen mücadelelere ve ırkçılık ve 
cinsiyetçiliğin benzerliklerine kadar çeşitlilik gösterir. 1980’li yılla-
rın ortalarından itibaren, toplumsal cinsiyet kategorisi ve cinsiyet/
toplumsal cinsiyet ikiliği üzerinde giderek büyüyen bir şüphe femi-
nist literatüre bu tartışmalarla girdi. Bu şüphecilik, kısmen Avrupa 
ve Amerika’daki kadın hareketlerinde ırkçılığa karşı giderek büyü-
yen karşı çıkışların bir parçasıydı, bu ideolojik çerçevenin sömürgeci 
ve ırkçı köklerinin bir kısmı daha da netleşmişti. 

Cinsiyet-Toplumsal Cinsiyet Sistemi Feminist cinsiyet/toplumsal 
cinsiyet kuramı ve politikalarının başka bir akımı da Gayle Rubin’in 
(1975) “cinsiyet-toplumsal cinsiyet sistemi”ni etkili bir şekilde for-
müle ettiği şekli ile, Marx ve Freud’’un Lacan ve Levi-Strauss üzerin-
den okunması ve benimsenmesi ile oluşturuldu. Rubin’in makalesi 
ilk olarak Birleşik Devletler’de bir Marksist feminist antropoloji an-
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tolojisinde yayımlandı. Rubin ve daha sonra onun izinden gidenler, 
doğa/kültür ayrımının farklı bir yorumunu benimsediler, ancak bu 
yorum ABD’deki deneyci yaşam bilimleri ve sosyal bilimlerden ziya-
de daha çok Fransız psikoanaliz ve yapısalcılığından besleniyordu. 
Rubin, dişilerin kadınların toplumsal düzlemde üretimi için ham-
madde olduğu ve akrabalık değişim sistemleri yolu ile insan kültürü-
nün kurumsallaşmış yapılarında erkekler tarafından kontrol edildiği 
“kadınların evcimenleştirilmesi” sürecini mercek altına almıştı. Ru-
bin, cinsiyet-toplumsal cinsiyet sistemini, biyolojik cinselliği insan 
faaliyetlerinin bir ürününe dönüştüren ve bunun sonucunda oluşan 
tarihsel olarak özel cinsel ihtiyaçların karşılandığı toplumsal ilişki-
ler sistemi olarak tanımlamıştır. Bir sonraki adımda, Rubin, politik 
mücadele ile karşı konulabilecek insan faaliyetlerinin bir ürünü ola-
rak cinsiyet/toplumsal cinsiyet sistemlerinin Marksist bir analizine 
girişmiştir. Rubin, cinsiyet temelli iş bölümünü ve arzunun psikolo-
jik inşasını (özellikle de ödipal biçimlenmeyi) erkeklere, kadınların 
doğal olarak sahip olmadığı haklarla donatan insanoğlunun üretimi 
sisteminin temelleri olarak görmüştür. Erkeğin ve kadının bir diğe-
rinin işini yapamadığı bir dünyada hayatta kalabilmek ve erkeklerin 
kadınları değiş tokuş ettiği bir cinsiyet/toplumsal cinsiyet sisteminde 
arzunun derinindeki yapıları tatmin etmek için, heteroseksüellik zo-
runludur. Zorunlu heteroseksüellik bu sebeple kadınların ezilmesi-
nin merkezinde yer alır. 

Eğer cinsel mülkiyet sistemi, erkeklerin kadınlar üzerinde hiçbir söz 
hakkı olmayacak (kadınların değiş tokuşu söz konusu olmayacak) bir 
şekilde yeniden düzenlenmiş olsaydı, eğer toplumsal cinsiyet diye bir 
kavram olmasaydı, bütün o Ödipal tiyatro bir antik kalıntı olacaktı. 
Kısaca, feminizm, akrabalık bağlarında bir devrimi talep etmelidir 
(Rubin, 1975, s. 199). 

Adrienne Rich (1980) de zorunlu heteroseksüelliğin kadınların 
ezilmesinin kökeninde olduğunu savunmuştur. Rich, yeni bir kız-
kardeşlik düzeni kurmanın temelinde olası bir metafor olarak bir 
“lezbiyen süreklilik” fikrini geliştirmiştir. Rich için, tarihsel çağlar 
boyunca evliliğin reddi bir lezbiyen sürekliliği inşa etmenin tanım-
layıcı uygulamasıydı. Monique Wittig (1981) kadınların ezilmesin-
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de zorunluğu heteroseksüelliğin merkezi konumunu tesis eden ba-
ğımsız bir argüman geliştirmişti. Fransa’daki Kadınların Özgürlüğü 
Hareketi’nin (Movement pour la Liberation des Femmes -MLF-) 
geleneksel Marksist anlayışından kesin bir ayrılış olarak gördüğü bir 
formülasyon üzerinden, Wittig ile bağlantılı bir grup, tüm kadınla-
rın, erkeklere kadınlar üzerinde ideolojik, politik ve ekonomik bir 
güç veren cinsel farklılık temelinde yükselen hiyerarşik sosyal ilişki-
lerle inşa edilmiş bir sınıfa ait olduğunu öne sürer (Questions feminis-
tes editörleri, 1980). Bir kadını kadın yapan erkeğin kadını kendine 
mülk edinmesine dair özel ilişkidir. Irk gibi, cinsiyet de algılananın 
aksine, aynı beden gibi, tüm inşaları önceleyen bir kavramdan zi-
yade gerçekliği üreten bir tür “imgelemsel” formasyondur. “Kadın” 
yalnızca bu türden bir imgelemsel varlık olarak var olur, beri yandan 
kadınlar cinsiyet olarak doğallaştırılan bir mülk edinilme sürecinin 
gerçekleştiği sosyal ilişkilerin bir ürünüdür. Feminist, bir sınıf ola-
rak kadınlar için ve bu sınıfın ortadan kaldırılması doğrultusunda 
mücadele eden kişidir. Burada anahtar konumdaki mücadele hete-
roseksüelliğin üzerine kurulduğu toplumsal sistemin yok edilmesi-
dir, çünkü “cinsiyet”, toplumu heteroseksüel olarak kurgulayan do-
ğallaştırılmış bir politik kategoridir. “Cinsiyet” kategorisi temelinde 
kurulan tüm sosyal bilimler (büyük bir kısmı) alaşağı edilmelidir. Bu 
bakış açısında, lezbiyenler “kadın” değildir çünkü heteroseksüelli-
ğin politik ekonomisinin dışındadırlar. Lezbiyen toplumu, bir doğal 
grup olarak kadınları yok eder (Wittig, 1981). 

Bu şekilde üç farklı çerçevede kuramsallaştırılmış olan evlilik-
ten vazgeçiş Rubin’in, Rich’in ve Wittig’in 1970’ler ve 1980’lerin ilk 
yıllarındaki politik görüşlerinin merkezindeydi. Evlilik iki tutarlı 
toplumsal grup olan kadın ve erkeklerin karşıtlık temelindeki ilişki-
lerini özetler ve yeniden üretir. Bu üç farklı formülasyonun hepsinde 
de, hem doğa/kültür ikiliği hem de üretimci yaklaşımın dinamiği 
daha da ileri analizlere olanak sağlamaktadır. Kadınların evlilik eko-
nomisinden vazgeçişleri, erkeklerden vazgeçişleri için, ve dolayısıyla 
da kadınların ürettikleri ürünlerin (bebekler de dahil olmak üzere) 
değişimi ve erkekler tarafından kendilerine mülk edinilmeleri üze-
rinden erkekler tarafından oluşturan kültür kurumunun dışında ki-
şisel ve tarihsel özneler olarak kendilerini inşa edişi için, kendi için-
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de potansiyeli olan bir eylem ve politikadır. Batılı anlamda bir özne 
olmak, kadınları nesneleşme ilişkileri (hediye, mülk, arzu nesnesi ol-
mak) ve (bebeklerin, cinsiyetin, ve hizmetlerin) erkekler tarafından 
mülk edinilmesi dışında yeniden inşa etmek anlamına gelmektedir. 
Beyaz ırktan kadınlar için feminist kuramın temelinde yer alan “top-
lumsal cinsiyet” kategorisini çözümlemede anahtar rol oynayan bu 
nesneleşme, değişim ve mal edinme süreçlerinde kadın ve erkekle-
rin arasındaki kategori tanımlayıcı ilişki, ırk/toplumsal cinsiyet veya 
ırk/cinsiyet sisteminin ve ırklar arası “kızkardeşlik” bağı arasındaki 
engellerin beyaz ırktan feministler için analitik olarak kavranmasını 
zorlaştıran eylemlerden biridir. 

Bununla birlikte, bu formülasyonların, feminizmin tam da mer-
kezinde lezbiyenliği temellendirme ve gerekçelendirmede çok güçlü 
bir değeri vardır. Lezbiyen figürü, feminist tartışmaların çatışmalı ve 
üretken merkezinde sıklıkla yer almıştır (King, 1986). Audre Lorde, 
siyah lezbiyeni “farklılıklar evi” kavramının merkezine yerleştirmiştir: 

Birlikte kadın olmak yeterli değildir. Biz farklıydık. Gay kızlar olarak 
bir arada olmak yeterli değildi. Biz farklıydık. Birlikte siyah olmak ye-
terli değildi. Biz farklıydık. Siyah kadınlar olarak bir arada olmak ye-
terli değildi. Biz farklıydık. Siyah dayklar1 olarak birlikte olmak yeterli 
değildi. Biz farklıydık… Bir süre önceydi, fark ettik ki bizim yerimiz 
tek bir farklılığın sağladığı güvenlikten ziyade tam da farklılıklar eviy-
di (Lorde, 1982, s.226). 

Bu farklılık kavramı, Birleşik Devletler’de 1980’li yılların so-
nunda çok kültürlü feministlerin toplumsal cinsiyet kavramını ku-
ramsallaştırmasının temelini oluşturuyordu. 

Rubin’in cinsiyet-toplumsal cinsiyet sisteminin birçok farklı 
kullanılışı ve bu kavramsallaştırmaya yöneltilmiş birçok eleştiri var-
dı. Birçok Avrupa ve Amerikalı Marksist ve sosyalist feminist tartış-
manın merkezinde yer alan bir makalede, Hartmann (1981), Julie 
Mitchell’in “Kadınlar: En Uzun Devrim” (1966) makalesi ve bu ma-
kalenin devam niteliğindeki Kadın Mirası isimli eserinde de benzer 
şekilde tartıştığı üzere, patriyarkinin yalnızca bir ideoloji olmadığını 
ama daha çok bir materyal sistem olduğunu ısrarla vurgulamaktay-

1 dyke: erkeksi lezbiyen-digin
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dı. Bu materyal sistem, “erkekler arasında materyal bir temeli olan 
toplumsal ilişkiler dizisi olarak tanımlanabilir ve hiyerarşik olsa da, 
erkekler arasında, kadınları hakimiyetleri altına almalarına olanak 
sağlayan bir karşılıklı bağımlılık ve dayanışma ağı tesis eder” (Hart-
mann, 1981, s.14). Bu çerçevede, Hartmann patriyarki ve kapitalin 
ortaklığını ve erkek egemen sosyalist işçi hareketlerinin cinsiyetçi-
lik meselesine öncelik vermedeki başarısızlıklarını açıklığa kavuş-
turmaya çalışmıştı. Hartmann, kadınların emek gücünü erkeklerin 
kontrol etmesi ile oluşan patriyarkal toplumsal ilişkilerde insanoğ-
lunun üretimini anlamak için Rubin’in cinsiyet-toplumsal cinsiyet 
sistemi kavramına başvurur. 

Hartmann’ın tezinin başlattığı bir tartışmada, Iris Young (1981), 
sınıf ve toplumsal cinsiyet sömürüsünde iş birliği yapan kapital ve 
patriyarkiye yönelik “ikili sistemler” yaklaşımını eleştirmiştir. Bu 
tartışmalarda beyaz ırktan olanların ırk konumlarını da içerecek 
şekilde ırk meselesine nasıl da değinilmemiş olduğuna dikkatinizi 
çekerim. Young, “patriyarkal ilişkilerin bir bütün olarak üretim iliş-
kilerine içsel olarak ilintili olduğunu” öne sürmüştür (1981, s.49), 
toplumsal cinsiyet temelli bir iş bölümü üzerine odaklanma baskı-
nın tek bir sistemine dair dinamikleri ortaya çıkaracaktır. Ücretli 
emeğe ek olarak, toplumsal cinsiyet temelli iş bölümü de Marx ve 
Engels’de tartışma dışı bırakılmış ve tarihselleştirilmemiş emek ka-
tegorileri olarak yer alır, bu kategoriler arasında çocuk doğurmak 
ve büyütmek, hastalarla ilgilenmek, yemek pişirmek, ev işi, ve hayat 
kadınlığı gibi seks emeği vardır. Bu kuramda, toplumsal cinsiyet te-
melli iş bölümü aynı zamanda ilk iş bölümü olduğu için, toplumsal 
cinsiyet temelli iş bölümündeki değişimler dışında sınıflı toplumun 
ortaya çıkışı da izah edilmelidir. Böyle bir analiz, tüm kadınların or-
tak, birbiri ile aynı durumda olduğunu ileri sürmez; ancak tarihsel 
olarak ayrıştırılmış kadın konumlarını merkeze alır. Eğer kapitalizm 
ve patriyarki kapitalist patriyarki olarak da adlandırılabilecek tek bir 
sistemse, öyleyse sınıf ve toplumsal cinsiyet temelli baskılara karşı 
mücadele de birleştirilmelidir. Mücadele kadınlar ve erkekler için 
zorunludur, ancak yine de otonom kadın organizasyonları pratik 
bir gereklilik olarak varlığını sürdürecektir. Bu kuram, tahakküm, 
ayrıcalık ve farklılık arasındaki çapraz geçişli oyunların oynandığı 
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karmaşık açık alanları destekleyen tekil sistemlerin metaforlarının 
ayrıştırması için yapılan “postmodern” eylemlerin oldukça tehdit-
kar görüldüğü, son derece akılcı ve modernist yaklaşımların iyi bir 
örneğidir. Young’ın 1981 tarihli çalışması aynı zamanda modernist 
yaklaşımların belli durumlarda politik bir yön tayin etmedeki gücü-
nü göstermesi açısından da iyi bir örnektir. 

Feminist tarihsel materyalizmin epistemolojik sonuçlarını in-
celeyen Nancy Hartsock (1983a, b) Marksizmin tarihselleştireme-
diği kategorilere de yoğunlaşmıştı: (1) kadınların çocuk doğurarak 
ve yetiştirerek insanoğlunun üretimindeki duyumsal emeği ve (2) 
kadınların her türden besleme büyütmeye ve geçimini sürdürme-
ye odaklanmış emeği. Ama Hartsock, kadınların faaliyetlerinin 
bedensel boyutlarını vurgulamak adına toplumsal cinsiyet temelli 
iş bölümü terminolojisini reddetmiş ve cinsellik temelli iş bölümü 
kavramını benimsemiştir. Hartsock aynı zamanda Rubin’in cinsiyet-
toplumsal cinsiyet sistemi formülasyonunu da eleştirmiştir zira bu 
sistem, kadınların devrimci konumlarının potansiyel inşası üzerine 
temellenmiş bir emek sürecinin materyalist analizini yapmak yeri-
ne akrabalar arası bir değişim sistemini vurgulamaktadır. Hartsock, 
emek yolu ile doğa ve insanlık arasındaki duyumsal aracılıkta in-
sanın kendi kendini biçimlendirmesinin hikayesinde gizli Marksist 
hümanizm yorumlarına bel bağlıyordu. Kadınların yaşamlarının 
nasıl erkeklerin yaşamlarından farklı olduğunu gösterirken, femi-
nist materyalist bir duruş için bir zemin oluşturmayı amaçlıyordu, 
bu zemin tahakkümün gerçek ilişkilerinin maskesinin düşürüleceği 
ve özgürlükçü bir gerçeklik mücadelesinin verileceği bir pozisyon 
ve vizyon sunacaktı. Hartsock, fallokratik dünyaları tanımlayan sal-
dırgan iktidar sistemlerinde değişimin soyutlanması ve soyut eril-
lik arasındaki ilişkilerin araştırılması çağrısını yapmıştı. Başka bazı 
Marksist feministler, feminist bakış açısı kuramının birbiri içine 
geçmiş ve birbirinden bağımsız yorumlarına katkı yapmışlardır, bu 
tartışmalarda cinsiyet/toplumsal cinsiyet temelli iş bölümü ana tar-
tışma konusuydu. Bu tartışmanın özünde, tarihsel bir özne olarak 
kadının aktif failliği ve statüsünü kuramsallaştırmak amacı ile emek 
kategorisinin yenilikçi bir bakış açısı ile sorunsallaştırılması ya da 
tartışmanın üremenin Marksist feminist yorumlarına doğru genişle-
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tilmesi vardı. Collins (1989a) siyah kadınların uğradıkları baskılara 
dair kendilerinin tanımladığı bir bakış açısı ile siyah feminist ha-
reketin temelllerinin nitelendirilmesi amacı ile bakış açısı kuramını 
uyarlamıştır. 

Sandra Harding (1983) feminist kuramın serpilip gelişmesini, 
cinsiyet-toplumsal cinsiyet sisteminde yaşanan çelişkilerdeki artışın 
bir yansıması olduğunu ifade etmişti, bu kökten değişim şimdi artık 
uğruna mücadele edilebilecek bir hal almıştı. Harding, cinsiyet-top-
lumsal cinsiyet sistemine olan yaklaşımını Feminizmde Bilim Sorunu 
(1986) başlıklı eserinde genişletirken, toplumsal cinsiyetin değişen 
şekillerde birbiri ile bağıntılı üç unsuru olduğunu tespit etmişti: (1) 
anlamın her şeye atfetildiği bir temel kategori (2) toplumsal ilişkileri 
düzenlemenin bir yolu (3) bir bireysel kimlik yapısı. Bu üç unsuru 
birbirinden ayırmak toplumsal cinsiyet temelinde oluşturulan poli-
tikaların karmaşıklığı ve sorunlu değerini anlamaya başlamanın bir 
parçasıdır. Cinsiyet-toplumsal cinsiyeti, İkinci Dünya Savaşı sonra-
sında eşcinsel hareketlerinde cinsel kimlik politikalarını keşfetmek 
için kullanan Jeffrey Escoffier (1985), metafizik kimlik kalıplarına 
başvurmadan, bir hedefe adanmış ve konumunu belirlemiş politi-
kalar geliştirmek için, politik öznelliklerin yeni formlarının orta-
ya çıkışını ve sınırlarını kuramsallaştırma ihtiyacından bahseder. 
Haraway’in (1985) “Siborg Manifestosu”, kadınların çok uluslu, bi-
lim ve teknoloji temellli toplumsal, kültürel ve teknik sistemlerinde 
konumlanmalarına yönelik Marksist feminist politikaları keşfetmek 
için benzer argümanlar sunar. 

Marksizmden beslenen başka bir kuramsal gelişmede, hem 
Marksist yaklaşımı hem de toplumsal cinsiyetin dilini eleştiren Cat-
herine MacKinnon (1982, s.515) şunları ifade etmiştir:

İş Marksizm için neyse cinsellik de feminizm için odur: yani bir kişiye 
en çok ait olan ama en çok da ondan alınan... Cinsellik arzuyu yaratan, 
organize eden, ifade eden ve yönlendiren toplumsal süreçtir, kadın 
ve erkek olarak bildiğimiz toplumsal varlıkları yaratır, bu varlıkların 
ilişkileri de toplumu yaratır... Bazılarının emeğinin, başka bazılarının 
yararına kamulaştırılmasının bir sınıfı -işçi sınıfını- tanımladığı gibi, 
bazılarının cinselliğinin başka bazılarının yararına kullanılması da 
cinselliği -kadını- tanımlamaktadır. 
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MacKinnon’ın konumu, kadına yönelik bir şiddet formu ve/ya 
kadınların vatandaşlık haklarının ihlali -kadının bir vatandaş olarak 
statüsünün reddi- olarak tanımlanabilecek pornografiye karşı Birle-
şik Devletler’deki hareketin politik eylemlerine yönelik geliştirilen 
çelişkili yaklaşımların merkezinde yer alır. MacKinnon, kadının 
inşasını başka birinin arzu nesnesinin materyal ve ideolojik inşası 
olarak görmüştür. Bu nedenle de kadınlar, yalnızca kendi emekleri-
nin yarattığı ürüne yabancılaşmakla kalmazlar; kadın olarak -başka 
bir deyişle cinsel objeler olarak- kaldıkları sürece, potansiyel olarak 
tarihsel özneler bile sayılmazlar. “Kadınlar için, nesneleştirme ve ya-
bancılaşma arasında bir ayrım yoktur çünkü kadın nesneleştirmenin 
karar vericisi ve uygulayıcısı değildir, nesneleşen biziz” (1982, s. 253-
4). Bu konumun epistemolojik ve politik sonuçları çok daha ötelere 
uzanır ve son derece çelişkilerle doludur. MacKinnon için, kadınların 
üretimi son derece maddesel bir yanılsama olan “kadının” üretimi-
dir. Kadınlar için yaşanan gerçeklik olan bu maddesel yanılsamanın 
ayrıntılarına inmek, MacKinnon’ın çerçevesinden feminist politika-
ların özel bir biçimi olan bilinç uyandırma politikalarını gerektirir. 
“Cinsellik, toplumsal cinsiyeti belirler” ve “kadının cinselliği, onun 
kullanımıdır, aynen dişiliğimizin kendisinin ötekiliği olduğu gibi” 
(s.243). Lacancı feminizmlerdeki bağımsız formülasyonlarda oldu-
ğu gibi, MacKinnon’ın konumu, “birisinin bakış açısından dünyayı 
yaratma gücü, iktidarın eril halidir” önermesi ile özdeş temsil süreç-
lerinin kuramsallaştırılmasında son derece verimli olmuştur (s.249). 

Şiddetin toplumsal cinsiyetlendirilmesi üzerine MacKinnon’ın 
duruşuna yakın ancak farklı kuramsal ve politik kaynaklardan fay-
dalanan bir analizde, Teresa de Lauretis’in (1984,1985) temsil me-
selesine yaklaşımı, onun toplumsal cinsiyet meselesini kültüre dair 
modern ve postmodern kuramların hiç incelenmemiş, fay hattını bir 
heteroseksüel toplumsal anlaşmanın oluşturduğu ölümcül kusuru 
olarak görmesine neden olur. De Lauretis toplumsal cinsiyeti, “ka-
dının” ve “erkeğin” toplumsal inşası ve öznelliğin semiyotik üretimi 
olarak tanımlar; toplumsal cinsiyet “anlam ve deneyimin tarihi, pra-
tikleri, ve birbiri içine geçmesi”, başka bir deyişle, “toplumsal gerçek-
liğin dışsal dünyasının ile öznelliğin içsel dünyasının semiyotiğinin 
ortak inşa edici etkileri” ile yakından ilişkilidir (1984, s.158-86). De 
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Lauretis, modern feminizmdeki en sorunlu kavramlardan birisi olan 
“deneyime” yönelik bir yaklaşım geliştirmek için Charles Peirce’in 
semiyotik pratikler kuramından faydalanmıştır. Bu yaklaşım hem 
deneyimin kişiye özgü mahrem düzlemde vücut bulması hem de an-
lamlandırma pratikleri yolu ile gerçekleştirdiği aracılık rolünü dik-
kate alır. Deneyim, asla doğrudan doğruya erişilebilir değildir. De 
Lauretis’in çabaları, sinemada ve toplumsal cinsiyetin somutlaşmış 
semiyotik farklılık olduğu düşüncesinin önemli ve cesaretlendirici 
olduğu diğer alanlardaki toplumsal cinsiyet ifadelerini anlamada ve 
bu ifadelere itirazı yükseltmede kısmen faydalı olmuştur. De Lau-
retis, Foucault’nun cinsiyet teknolojileri formülasyonundan yola 
çıkarak oluşturulan toplumsal cinsiyet teknolojilerini birbirinden 
ayırırken, cinsiyet/toplumsal cinsiyet sistemleri içinde feministlere 
özgü bir toplumsal cinsiyetlendirilmiş özne konumu tanımlamıştır. 
Ortaya koyduğu formülasyon, Lorde’un farklılıklar evi sakinlerine 
yönelik yaklaşımını aksettirir: “Feminizmin dişi öznesi, söylemler, 
konumlar ve anlamların çokluğu üzerinden inşa edilmiştir, çoğun-
lukla biri diğeri ile çatışma halindedir ve doğası gereği (tarihsel ola-
rak) çelişkilerle doludur (de Lauretis, 1987, s. ix-x) 

MacKinnon veya de Lauretis’ten çok daha farklı bir bilinci ve 
anlam üretimi kuramı öne süren Hartsock’un (1983a) cinsellik te-
melli iş bölümü tartışması, özellikle de Nancy Chodorow (1978) ta-
rafından geliştirilen nesne ilişkileri kuramında olduğu gibi, Birleşik 
Devletler’deki feminist kuramda önemli bir yer tutan AngloAmeri-
kan psikoanaliz yorumlarını temel alır. Chodorow, Rubin’in Lacancı 
parçalı cinsiyetlenmiş özne kuramlarını benimsemeden, ebeveyn-
liğin toplumsal organizasyonuna dair yaptığı çalışmada cinsiyet-
toplumsal cinsiyet sistemi kavramını benimsemiştir. Bu çalışmada, 
kadınlar erkeklere kıyasla, hasmane olmayan ilişkiler geliştirmede 
daha yetenekli bulunmuştur ancak yine aynı çalışmada patriyarkide 
annelik rolü biçilmiş insanlar olarak kadınlar kendi üretimleri yo-
luyla kendilerine biçilen ikincil konumlarını da sürdürmekteydiler. 
Nesne ilişkileri psikanalizini Lacancı bir yoruma tercih etmek, te-
melde, (kavramın anlamlarına dair tüm ampirik sosyal bilimler ağı-
nı da düşünerek) “toplumsal cinsiyet” kavramı ile (bu kavramın Kıta 
Avrupası kültürel/metinsel kuramlarındaki oturmuş anlamını da 
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düşünerek) “cinsiyetlendirilmiş özne konumlarının edinilmesi” kav-
ramını yan yana getirmektir. Kadınları ilişkisel olarak özcü bir teme-
le oturttuğu konusunda eleştirilmiş olsa da, Chodorow’un feminist 
nesne ilişkileri kuramı son derece etkiliydi ve çok geniş bir yelpaze-
deki toplumsal vakaları incelemek üzere farklı alanlara uyarlanmış-
tır. Lawrence Kohlberg’in yeni Kantçı kuramları üzerine düşünen ve 
eleştiren Gilligan da (1982), ahlaki çıkarsamalar yaparken örneğin, 
soyut kavramları evrenselleştirmeye karşı kadınların daha büyük bir 
bağlamsal bilince ve dirence ihtiyaçları olduğunu savunmuştur. 

Evelyn Keller, doğa bilimlerinin sistematik, epistemolojik, psi-
şik ve organizasyonel bir eril tahakküm tarafından biçimlendirilme-
sini kurumsallaştırmak amacı ile bir nesne ilişkileri kuramı geliştir-
mişti (Keller, 1985). Keller kadınları toplumsal cinsiyetle eş tutmanın 
mantıksal bir hata olduğu savını ortaya koymuştu. Toplumsal cinsi-
yet, kadınların ve erkeklerin farklı bir şekilde konumlandıkları, top-
lumsal, sembolik ve psişik ilişkilerin oluşturduğu bir sistemdi. Eril 
psişik bireysel kimliğinin gelişiminde, kişilerüstülük, nesneleştirme, 
ve tahakküm ürettiği bilişsel bir deneyim olarak toplumsal cinsiyetin 
ifadesine bakan Keller projesini “bilim-toplumsal cinsiyet sistemini” 
anlama çabası olarak tanımlamıştı (s.8). Toplumsal olanın inşası-
na vurgu yapan ve bu inşanın psikodinamik yönlerine odaklanan 
Keller’in çalışma konusu “kadınların bizatihi kendisini değil, ya da 
kadınlar ve bilimi seçmemişti: çalışma konusu daha ziyade kadınla-
rın, erkeklerin ve bilimin inşası, veya daha net bir şekilde ifade ede-
cek olursak, kadınlar ve erkeklerin inşasının bilimin inşasının na-
sıl etkilediğidir” (s.4). Keller’in amacı, bir eril proje değil, bir insan 
projesi olarak bilim adına çalışmaktır. Tartışmasının merkezinde yer 
alan sorusunu şu şekilde ifade eder “Doğa bilim için neyse, cinsiyet 
de toplumsal cinsiyet için o mudur? (Keller, 1987). 

Chodorow’un ilk çalışmaları, kadınların ikincilleştirilmesinde 
kamusal alan/özel alan ayrımının sahip olduğu anahtar rolü kuram-
sallaştıran bir dizi birbiri ile bağlantılı sosyoloji ve antropoloji ma-
kalesi bağlamında geliştirilmişti (Rosaldo ve Lamphere, 1974). Bu 
makale derlemesinde, Rosaldo, iktidar, adına kamusal alan da de-
nilen ve erkeklerin sahiplendiği açık alanda kendine yer bulurken, 
kadınların yaşam alanının ev içi mekanlarla sınırlanmasının evren-
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sel bir durum olarak mutlaklaştırılmasını tartışma konusu yapmış-
tır. Sherry Ortner, bu yaklaşımı, erkekler kültür için ne ise, kadınlar 
da doğa için odur önermesinin yapısal analizi ile bağlantılandırmış-
tır. Kadın, Kültür ve Toplum ve Kadın Antropolojisine Doğru (Rei-
ter, 1975) isimli eserlerin basımını takiben -her ikisi de son derece 
stratejik olarak 1970’li yılların ortasında basılmıştı-, kadınların top-
lumsal konumlanmasını dile getiren birçok Avrupalı ve Amerikalı 
feministin çabaları bu ilk derlemelerin cinsiyet ve toplumsal cinsiyet 
alanındaki evrenselleştirici ve sağlam temelli kuramsal tespitlerin-
den oldukça etkilenmiştir. Bir disiplin olarak antropolojide, ilk dö-
nemde yapılan formülasyonların eleştirileri ve bu formülasyonlar-
dan ortaya çıkan diğer yaklaşımlar epeyce zengindi, hem toplumsal 
cinsiyetin sembolleştirilmiş formlarına dair kültürler arası kapsamlı 
bir çalışmaya hem de doğa/kültür ikiliğinin evrensel uygulanabilir-
liğinin kökten reddine kaynaklık etmiştir (MacCormack ve Strat-
hern, 1980; Rosaldo, 1980; Ortner ve Whitehead 1981; Rubin, 1984). 
Feminist antropoloji ilk dönem formülasyonlarından uzaklaştıkça, 
sanki 1970’li yılların ortasındaki konumları, özel bir politik-tarihsel-
disipliner bir anda bir söylemsel noktadan ziyade kalıcı olarak yetkin 
feminist antropolojik kuramın parçasıymış gibi, antropolojik disipli-
ner çevrelerin dışında feminist bir söylem içinde varlığını sürdürdü.   

Cinsiyet-toplumsal cinsiyet sisteminin evrenselleştirici gücü ve 
kamusal ve özel alan arasındaki analitik bölünme, Avrupa ve Avro-
Amerikalı feminizmlerin etnik merkezli ve sömürgeleştirici eğilim-
lerinin bir parçası olduğu gerekçesi ile beyaz ırktan olmayan kadın-
lar tarafından politik açıdan keskin bir şekilde eleştirildi. Toplumsal 
cinsiyet kategorisi, tüm diğer “ötekilerin” üzerini örtmüş ya da ikin-
cileştirmiştir. “Üçüncü Dünyalı bir Kadını” nitelemek üzere Batılı 
veya “beyaz” toplumsal cinsiyet kavramlarını kullanma çabaları çoğu 
zaman oryantalist, ırkçı, ve sömürgeci söylemi yeniden üretmiştir 
(Mohanty, 1984; Amos ve ekibi, 1984). Dahası, hem 19. yüzyıl ve 20. 
yüzyılın ilk dönemlerinde, hem de daha sonra 1960’lı yıllarda yurttaş 
hakları ve savaş karşıtı hareketler içinden çıkan kadın hareketlerinin 
ilk dönemlerinde, Amerikalı “beyaz ırktan olmayan kadınlar”, ki bu 
kategorinin kendisi de cinsiyetlendirilmiş kimliklerin karmaşık ve 
birbiri ile çatışmalı politik inşasıdır, ırk, milliyet, cinsiyet ve sınıf 
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tümünün birbiri içine geçtiği hiiyerarşik farklılıklar sisteminin üre-
tilmesi ile ilgili eleştirel bir kuram ortaya koymuşlardır. Kadınların 
sosyal konumlanması ile ilgili bu kuramlar, “farklılıklar evi” (Lorde), 
”karşıtlık bilinci” (Sandoval), “siyah feminizmi-(womanism)” (Wal-
ker), “merkezden marjine sefer” (Spivak), “Üçüncü Dünya Feminiz-
mi” (Moraga ve Smith), “el mundo zurdo” (Anzaldua ve Moraga), 
“la mestiza” (Anzaldua), “ırk temelinde yapılanmış patriyarkal kapi-
talizm” (Bhavnani ve Coulson, 1986), ve “uygunsuz/laştırılmış öte-
ki” (Trinh, 1986-7, 1989) gibi kavramların feminist söylem alanını 
yapılandırdığı “kapsayıcı” feminist kuramının temelini oluşturur ve 
organize ederler çünkü bu şekilde yapılanmış bir feminist kuram, 
“feminizm” içinde olduğu kadar dışında da neyin “kadın” olarak ka-
bul edilebileceğini deşifre eder. Karmaşık bir şekilde birbiri ile ilintili 
figürler de “beyaz” kadınların ortaya koyduğu feminist yazında ken-
dini göstermiştir: “cinsiyet politik sınıfları” (Sofoulis, 1987), “siborg” 
(Haraway, 1985), “feminizmin dişi öznesi” (de Lauretis, 1987). 

1980’li yılların başında, Kitchen Table: Women of Color Press 
Newyork’ta kuruldu ve radikal beyaz olmayan kadınların eleştirel 
kuramsal ve diğer yazılarını yayımlamaya başladı. Bu gelişme, kendi 
kimlik inşalarının hikayelerini yazan ve böylelikle de Batı feminiz-
minin yerleşmiş geleneklerini ve birçok başka söylemin de zeminini 
sarsan kadınlar tarafından yazılan birçok farklı türde eserin ulusla-
rarası seviyede yayınlanması bağlamında ele alınmalıdır. “Beyaz ırk 
dışı kadınların” heterojen ve eleştirel özne konumları farklı yayın-
cılık pratiklerinde detaylı olarak ele alındıkça, “beyaz” veya “Batılı” 
kadınların statüsü de, hazır verili bir etnik veya ırk kimliği, ya da 
kaçınılmaz bir kader olmanın ötesinde giderek daha kolay bir itiraz 
edilebilir alan haline geldi. Böylelikle de, “beyaz” kadınlar kendi ak-
tif konumlanışlarını açıklamaya davet edildiler.

Rubin’in 1975 tarihli cinsiyet/toplumsal cinsiyet kuramı, cinsi-
yetlerin birbirini tamamlayabilirliğini (zorunlu heteroseksüellik) ve 
kadınların erkekler tarafından baskı altında tutulmasını akrabalık 
yolu ile kültürün kurulumunda kadınların değişiminin temel unsur 
olması ile açıklar. Ancak, kadınlar akrabalık kurumu içinde benzer 
şekillerde konumlandığında bu yaklaşıma ne olacak? Dahası, eğer 
tüm kadın ve erkek grupları, toptan akrabalık kurumunun dışında 
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ama başka bir baskın grubun akrabalık sistemleri ile ilişki içinde ko-
numlansaydı, toplumsal cinsiyet fikrine ne olacaktı? Carby (1987), 
Spillers (1987), ve Hurtado (1989) bu meselelerin geçmişi ve sonuç-
larını tartışarak toplumsal cinsiyet kavramını sorguladılar. 

Carby, Yeni Dünya’da, özellikle de Birleşik Devletler’de, beyaz 
kadınların aksine, siyah kadınların, nasıl “kadın” olarak inşa edil-
mediklerini net bir şekilde ortaya koymuştur. Bunun yerine, siyah 
kadınların kimliği ırk kimliği ve cinsel kimlik açısından eş zamanlı 
olarak inşa edilmiştir; evlilik sistemi yolu ile, kadınları göstergelerin 
dolaşımı olarak tanımlanan “kültürden” dışlayan kölelik kurumun-
da kadın (insan, potansiyel eş, babanın adı için için bir geçiş ara-
cı) olarak değil, dişi olarak (hayvan, cinselleştirilmiş ve haklardan 
yoksun) tanımlanmışlardır. Şayet, akrabalık bağı, kadınların doğal 
olarak sahip olmadıkları hakları erkeklere veriyorsa, kölelik, belirli 
bir grup için, tüm insan gruplarını aktarılabilir bir mülkiyet olarak 
kabul eden yasal bir söylemsel düzlemde bu akrabalık bağını orta-
dan kaldırıyordu (Spillers, 1987). MacKinnon (1982, 1987) kadın-
ları gerçeğe dönüşen imgelemsel bir figür, başkalarının arzusunun 
nesnesi olarak tanımlamıştı. Kölelik söylemi içinde gerçeğe dönüşen 
“imgelemsel” figürler, bu kadınları Marksist anlamda kendi emeği-
ne yabancılaşmış emekçi figüründen ya da arzu nesnesinin “özüne 
dokunulmamış” feminist figüründen başka bir anlamda nesneler 
haline getirir. Birleşik Devletler’de beyazların hakimiyetindeki patri-
yarkal düzende özgür kadınlar, onları da baskı altına alan bir sistem 
içinde değişim nesnesi haline gelirler ancak beyaz kadınlar, siyah 
kadın ve erkekleri miras olarak alırlar. Hurtado’nun da belirttiği gibi 
(1989, s.841), 19. yüzyılda önde gelen beyaz feministler beyaz erkek-
lerle evliyken siyah feministler beyaz erkeklerin mülkü idiler. Irkçı 
patriyarkide, beyaz erkeklerin ırksal olarak saf bir soy sürdürme “ih-
tiyacı”, özgür ve özgür olmayan kadınları, karşılaştırılamaz, asimet-
rik sembolik ve toplumsal mekanlarda konumlamıştır. 

Dişi köle, en doğrudan söylenebilecek hali ile bu farklarla di-
ğerlerinden ayrılır: beden “kültür ve toplumda kadın anlatılarına an-
lamsal bir boyut katarak” (Spillers, 1987, s.67-8) ters yüz edilmiştir. 
Bu farklılıklar, resmi olarak köleliğin kaldırılması ile sona ermedi; 
20. yüzyılın sonlarına doğru daha tanımlayıcı sonuçlar üretmişler-
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dir ve Yeni Dünya’nın kurucu öğelerinden birisi olan ırkçılık sona 
erene kadar da bu farklılıklar varlığını sürdürecektir. Spillers esaret 
ve bedenin tahrip edilme süreçleri arasındaki bu kurucu ilişkilere 
“Amerikan grameri” adını vermektedir (s.68). Yeni Dünya’nın fethi 
ve kölelik koşulları, ve bunların bugüne değin süren etkileri altın-
da “yeniden üretim, arzu, isimlendirme, annelik, babalık, vs. gibi 
kavramların oluşturduğu kelime dağarcığı çok derin bir krizin içine 
atılmıştır “(s.76). “Toplumsal cinsiyetlendirme, Afrika kökenli Ame-
rikalı kadınlara referansla, hem mevcut feminist söylem içinde hem 
de kültürün sorunlarını irdeleyen söylemsel topluluklar içinde örtük 
ve çözülmemiş bir bulmacayı andırır” (s.78).

Spillers, özgür erkek ve kadınların isimlerini babalarından miras 
aldıklarını, babaların da çocuklarının çocuklarında ve eşlerinde hak 
sahibi olduklarını ama bu hakkın tam anlamı ile başkasına aktarıla-
bilir bir mülk olarak sahiplik hakkı olmadığını ifade etmiştir. Özgür 
olmayan kadınlar ve erkekler, kendi durumlarını annelerinden miras 
alırlar, anneleri de kendi çocuklarının kontrolünü elinde tutamazlar. 
Levi-Strauss veya Lacan’ın kuramsallaştırdığı anlamı ile bir isimleri 
yoktur. Köle kadınlar, bir ismi diğer nesillere aktaramazlar; eş ola-
mazlar, evlilik değişimi sisteminin dışındadırlar. Köleler, isimler sis-
teminde konumlandırılmamış, sabit bir mevkiye oturtulmamışlar-
dır; özellikle yerleri belli edilmemiştir ve bu sebeple kolayca gözden 
çıkarılabilirler. Bu söylemsel çerçeveler içinde, beyaz kadınlar yasal 
olarak veya sembolik olarak tam anlamı ile insan değildirler; köleler 
yasal olarak veya sembolik olarak tam anlamı ile insan değildirler. 
“Özne konumunun yokluğunda, esir tutulan cinsellikler, “ötekiliğin” 
fiziksel ve biyolojik bir ifadesini temsil ederler” (Spillers, 1987, s. 67). 
Mülkiyetin varislerini (özgür olmadan) doğurmak, (özgür olmadan) 
mülkiyet doğurmak ile aynı şey değildir (Carby, 1987, s.53).   

Bu ufak fark, Birleşik Devletler’de beyaz ırktan olmayan kadın-
lar için “üreme haklarının” öncelikli olarak çocukların kapsamlı bir 
şekilde (örneğin linç, hapis, çocuk ölümleri, zorla hamile bırakma, 
zorla kısırlaştırma, yetersiz barınma, ırkçı eğitim, veya ilaç bağımlı-
lığı yoluyla) kontrolüne dayanmasından kaynaklanmaktadır (Hur-
tado, 1989, s. 853). Beyaz kadınlar için, üreme özgürlüğü bağlamın-
da benliğin mülkiyeti, kişinin kendi bedenine sahip olması, kavramı 
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daha çok doğum kontrolü, hamilelik, kürtaj ve doğum kavramları 
etrafında odaklanmıştır çünkü beyaz patriyarki sistemi vasisi belli 
çocukların kontrolüne ve bunun sonucu olarak da beyaz dişilerin 
kadın olarak inşasına dayalıdır. Çocuk sahibi olmak ya da olmamak 
bu sebeple, kelimenin tam anlamı ile kadınlar için özne tanımlayan 
bir seçimdir. Siyah kadınlar özellikle -ve Yeni Dünya’nın fethinin 
mağduru olan diğer kadınlar- çok daha geniş bir alanda üreme öz-
gürlüğünden mahrumiyetle yüz yüze kalmışlardır ve bu kadınların 
çocukları Birleşik Devletler’in kurucu hegomonik söylemlerinde 
insan statüsünü miras olarak edinememişlerdir. Bu bağlamda, si-
yah bir annenin sorunu sadece özne olarak kendi statüsü değil, aynı 
zamanda çocuklarının ve erkek ya da kadın cinsel partnerlerinin 
statüsüdür. Irkı yüceltmenin ve erkek ve kadınların kategorik ayrı-
mını reddetmenin -beyaz ırktan olan ya da olmayanların uyguladığı 
cinsel baskının analizinden kaçınmadan- Yeni Dünya siyah feminist 
söyleminde kendine ön saflarda yer bulmasına çok da şaşırmamak 
gerekir (Carby, 1987, s. 6-7, hooks, 1981, 1984). 

Afrika kökenli Amerikalı kadınların konumları, beyaz ırktan 
olmayan kadınların durumu ile aynı değildir; her bir baskı koşulu 
ayrımları reddeden ama ırk, cinsiyet, ve sınıfın kimliğin benzer ol-
madığına vurgu yapan özel bir analiz gerektirir. Bu meseleler, yeterli 
bir feminist toplumsal cinsiyet kuramının aynı zamanda üretim ve 
üremenin özel tarihsel koşullarında ırksal bir farklılık kuramı olması 
gerektiğini açık bir şekilde ortaya koyar. Aynı zamanda, bu mesele-
lerin tartışılması niçin bir kızkardeşlik kuramı ve pratiğinin, cinsel 
farklılık sistemi ve kadın ve erkek olarak adlandırılan tutarlı katego-
riler arasında kültürler arası yapısal bir karşıtlık üzerinden paylaşı-
lan toplumsal konumlar üzerine inşa edilemeyeceğini de açıklar. Son 
olarak da, bu tartışmalar beyaz ırktan olmayan kadınların ürettiği 
feminist kuramın niçin birçok Batılı söylemsel geleneğin hümanizm 
anlayışını da sekteye uğratan alternatif kadınlık söylemleri ürettiğini 
de ortaya koyar. 

Bizim görevimiz bu farklı toplumsal özne için bir yer açmak. Böy-
le yaparak, dişi toplumsal özne için bir mücadele alanı elde etmeye 
odaklanacağız ve toplumsal cinsiyetlendirilmiş dişi kimliğinin fark-
lı seviyelerini bir araya getirmekle daha az meşgul olacağız. Aslında, 
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“isim verme” potansiyeli olan bir dişinin canavarlığı iddiası ile ortaya 
çıkarak… ”Sapphire”, kadınların güç kazandığı tüm radikal ve farklı 
metinleri yeniden yazabilir. (Spillers, 1987, s.80).

Herhangi bir temel özne konumunun çöküşüne kökten bir 
katkı yaparken, toplumsal öznellik kavramları ve diğer benzer yazı 
pratiklerinin yeniden inşasından doğan “farklılıklar” politikaları, 
görecelikler arasında bir sıralama yapmaya derinden karşıdır. İnsani 
bilimlerde feminist olmayan kuram “tutarlı” veya kendi kontrolünü 
elinde tutan öznelliklerin çöküşünü “öznenin ölümü” olarak tanım-
lama eğilimindeydi. Tutarsız bir şekilde boyunduruk altına alınmış 
diğer özne konumları gibi, birçok feminist de bu proje formülas-
yonuna direnir ve bu formülasyonun tam da ırk/cinsiyet/sömürge 
temelli konuşmacılar “ilk kez” konuşmaya başladığında ortaya çı-
kışını sorgularlar; başka bir deyişle, kendilerini kurumsallaşmış ya-
yıncılık pratiklerinde ve diğer başka kendi kendini inşa eden pratik-
lerde temsil edecek bir otorite arayışındadırlar. “Öznenin” feminist 
yapıçözümleri esastır ve kendi kontrolünü elinde tutan bir tutarlık 
hedefi için çok da nostaljik değildirler. Bunun yerine, inşa edilmiş 
kavramsal yapıların kaçınılmaz olarak politik mülahazaları, toplum-
sal cinsiyetlendirilmiş ırka dayalı öznelliklere dair feminist kuramlar 
gibi, eylem, bilgi ve inancın varlığına yaptıkları vurgu ile, yeni orta-
ya çıkan, farklılaştıran, kendi kendini temsil edebilen, ve çatışmalı 
toplumsal öznellikleri eleştirel ve olumlayıcı bir şekilde ele almalı-
dır. Buradaki önemli husus dönüştürücü bir toplumsal değişime, 
feminist toplumsal cinsiyet kuramlarına içkin umut anına, ve ken-
di kontrolünü elinde tutan öznelliklerin çöküşüne dair yeni ortaya 
çıkan söylemlere ve uygunsuz-laştırılmış ötekilerin ortaya çıkışına 
olan bağlılıktır (Trinh, 1986-7, 1989).

Bu makalede kabaca bahsedilen, “toplumsal cinsiyetin” yazı-
lı kategorilerinin birçok farklı akademik ve diğer farklı kurumsal 
kökenleri, feminist ya da değil, kökenleri, dilleri, ya da yazdıkları 
tür -kısaca, hegemonik ve sömürgeleştirici (“beyaz”) kuramın “be-
lirlenmemiş” konumlarından bakıldığında “marjinallik”, “başkalık”, 
ve “farklılık” olarak görülen özellikleri- sebebi ile beyaz ırktan olma-
yan kadınların yayınlarını karanlıkta bırakan ırk hiyerarşisine daya-
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lı bir ilişkiler sisteminin parçasıdır. Ancak “başkalık” ve “farklılık” 
kavramları tam da “toplumsal cinsiyetin” “gramerinin” neyle ilgili 
olduğunu ortaya koyar. Bu durum, feminizmi çatışma alanları ve 
başat kuramların tekrar tekrar yinelenen reddiyeleri ile tanımlanan 
bir politika olarak inşa eder. “Toplumsal cinsiyet” “kadının” ne oldu-
ğunu keşfe çıkan, daha önceleri verili olarak kabul edileni sorunsal-
laştıran bir kategori olarak gelişmiştir. Şayet, feminist toplumsal cin-
siyet kuramları Simone de Beauvoir’in kadın doğulmaz tezini ve bu 
tezin tüm sonuçlarının izinden gitti ve nihayetinde tutarlı öznenin 
bir fantazi olduğunu ve bireysel ve kolektif kimliğin tehlikeli ve sabit 
bir şekilde toplumsal olarak yeniden inşa edildiğini (Coward, 1983, 
s. 265) anlamak için Marksizm ve psikoanalizin ışığında ilerledi ise, 
19. yüzyılın büyük siyah feministi ve kölelik karşıtı kadın yazar Sojo-
urner Truth’un Ben bir Kadın Değil miyim (1981) kitabını hatırlatan 
bell hooks’un provokatif kitabının başlığı ironi ile dolu demektir zira 
“kadın” kimliği eş zamanlı olarak hem sahiplenilir hem de yapıçö-
züme tabi tutulur. Bu yeniden yapılandırmaların failleri, anıları ve 
ürettiği terimler feminist cinsiyet/toplumsal cinsiyet politikalarının 
merkezinde yer alır.

“Toplumsal cinsiyetlenmiş” bir kadın ya da erkek olmayı ya da 
kalmayı reddetmek de bu sebeple, ırk ve cinsiyetin gerçek olamaya-
cak kadar korkunç imgelemsel anlatısının yarattığı kabustan ortaya 
çıkan fazlasıyla politik bir ısrardır. Son olarak ve son derece ironik 
bir şekilde, toplumsal cinsiyetin “toplumsal” kategorisinin politik ve 
açıklayıcı gücü, cinsiyet, et, beden, biyoloji, ırk, doğa gibi kategori-
lerin tarihselleştirilmesine dayanmaktadır öyle ki feminist kuramda 
belirli bir anda ve mekanda cinsiyet/toplumsal cinsiyet sistemi kav-
ramını ortaya çıkaran ikili evrenselleştirici karşıtlık, doğanın kül-
türe, cinsiyetin de toplumsal cinsiyete artık bir kaynak olduğunun 
düşünülmediği ve düzenlenmediği, dile getirilmiş, farklılaştırılmış, 
açıklanabilir, bir konuma oturtulmuş ve birbirini takip eden beden-
leşme kuramlarını şiddetle içine çekerek yok eder. Benim, çatışmalı, 
birbirine düşman, verimli, ve miras alınmış ikili karşıtlıklarla oluş-
muş garip kardeşlik bağları içinde tasarlanmış heterojen, çok kül-
türlü, “Batılı” (farklı ırklardan, beyaz, Avrupalı, Amerikalı, Asyalı, 
Afrikalı, Pasifikli) feminist toplumsal cinsiyet kuramlarının kesişi-
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mindeki ütopyam bu şekilde. Fallogosentrizm, hakim özne tarafın-
dan yumurtlanmış bir yumurta, tarihin kalıcı tavuklarına kuluçkaya 
yatan bir gurk tavuk idi. Ama kuluçkaya bu hayal gücü zayıf yumur-
ta ile birlikte alt üst edilmiş bir dünyanın tüm dillerinde konuşacak 
olan bir zümrüdüanka kuşunun da tohumu da atılmıştı. 
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yazarlarından olduğu düşünülürse vaziyet içler acısıdır. Modernite 
içerisindeki kadın-erkek ilişkilerinin derinlikli bir analizini yapması, 
doğru ve yerinde tespitlerinden ötürü de on dokuzuncu yüzyıl ya-
zarları arasında emsalsiz bir yeri vardı Ibsen’in. 

Argümanım basit: Ibsen’in modernitesine yönelik bu yaygın 
körlük, onun tek kelimeyle sıkıcı olduğuna dair yerleşmiş kanı, mo-
dernizm ideolojisi diye tanımlayabileceğimiz birtakım estetik öğre-
tilerden kaynaklanmaktadır. Ibsen’in tiyatronun ne olduğu ve neler 
yapabileceğine dair devrim niteliğindeki düşüncelerini anlayabilmek 
için bu estetik ideolojiyi ifşa etmek şarttır. Şu halde bu kısa polemik, 
onun modernitesini yeniden düşünebilmek için temiz bir alan açma 
girişimidir. Ibsen tam da modernizm ideolojisinin reddettiği şeyin 
örneği olarak durmaktadır. Ona yönelik tutumumuzu değiştirmek 
için hâlâ çağdaş tiyatro tarihine payandalık eden bazı estetik inanç-
lardan el etek çekmemiz icap edecektir, zira Ibsen’i yeniden düşün-
mek Avrupa tiyatro tarihini yeniden düşünmektir.

Modernizm İdeolojisi
“Modernizm ideolojisi” kavramını icat eden, Biricik Moderni-

te (A Singular Modernity) kitabıyla Fredric Jameson’dı. Modernizm 
ideolojisi, soğuk savaş kuşağı yazar ve sanatçılarının sanatsal uygu-
lamalarına karşılık olarak ortaya çıkan birtakım estetik ön kabuller-
den oluşmaktadır. Jameson, bunun “aslında II. Dünya Savaşı’nı takip 
eden yılların bir yeniliği, icadı ve gecikmiş ürünü” olduğunu yazar. 
Erken yirminci yüzyıl “yüksek modernistlerinden” farklılıklarını or-
taya çıkarabilmek için soğuk-savaş kuşağını “geç modernistler” diye 
adlandırır.2

1 Aslında geç-modernist uygulamalara yanıt olan moder-
nizm ideolojisi daha sonra yüksek modernizmle birleşecek ve ni-
hayetinde Jameson’un yazdığı gibi “daha yakından bakınca moder-
nizmin kendisini de aşarak ortaya çıkan safiyane bir estetiği yahut 
sanatsal bir kanonu geliştirmeyi başaracaktı” (179).

2 Fredric Jameson, A Singular Modernity: Essay on the Ontology of the Present (London 
and New York: Verso, 2002, s.165; Türkçesi: Biricik Modernite, çev. Sami Oğuz, Ankara: 
Epos Yayınları, 2004.
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Modernizmin belli başlı savunucuları -bu tür bir estetiği ku-
rumsallaştıran, sistemleştiren ve kuramsallaştıran eleştirmenler- Ye-
ni Amerikan Eleştirmenleri ile Blanchot, Adorno, de Man ve Fransız 
postyapısalcılarıdır. Listenin gösterdiği gibi, modernizm, postmo-
dernizm ve avangardçı estetikler “modernizm ideolojisi”nin geniş 
şemsiyesi altında toplanmaktadır. Bu da modernizm ideolojisinin 
dikkat çeken güçlü yanıdır, zira başka türlü dağınık bir görüngüler 
kümesi olarak algılayabileceğimiz şeyleri tutarlı bir bütünlük halin-
de görmemizi sağlar. 

Modernizm ideolojisi üç temel öğretiye sahiptir. Birincisi ve en 
önemlisi estetik özerkliktir ve diğer iki öğreti olan gayri-şahsileştir-
me (depersonalisation) ve dilin özerkliği ile desteklenir. Modernizm 
ideolojisi, sanatı bir dinin seküler eşdeğerine dönüştürür. Bu yüzden 
mutlak olan için Romantik arzuyu miras alır ve bu mirası sanatta 
yeniden değerlendirir. Yüksek modernistlerin çoğu  sanat kültleri-
ni hiç sakınmadan kabul ederlerken, geç modernistler genel olarak 
yine aynı mutlakçı şevkle bu sanat kültünün diyalektik karşıtını; yani 
olumsuzluk, yokluk ve hiçlik kültünü, her şeye rağmen yalnızca sa-
natsal uygulamalarla erişilebilecek bir olumsuzluğu tercih etmektey-
di. Dahası, bu tutumun her iki halinde de hor görülen gerçekçiliğin 
emareleri yahut sanatsal mutlağa ulaşmanın önündeki umutsuz en-
gellerin temayülü olan, sıradan ve gündelik olanı küçümseyen bariz 
bir kibir vardır.

Gayri-şahsileştirme öğretisi ise farklı biçimler alır. Tipik tema-
ları kişisel-olmama, nesnellik, yazarın ölümü ve öznelliği boşaltmak 
ya da merkezsizleştirmektir. (Bu öğreti her daim kadınların ve diğer 
azınlık yazarların modernist kanona dâhil edilmesine karşı iş gör-
müştür. Dilin özerkleştirilmesindeki ısrarın zemininde ise temsil 
tabusu, gerçekçilikten duyulan nefret ve söylenemeyenle, temsil edi-
lemeyenle, anlamın imkânsızlığıyla, mutlak olumsuzlukla meşgul bir 
dilin yeğlenmesi yatmaktadır. Jameson yerinde bir tespitle “burjuva 
bilincinin ötesinde estetik açıdan ön plana çıkan bir dilin, varolanın 
yoğunluğunu gösteren, anlam ifade etmeyi değil, tam da anlamın sı-
nırlarını ya da ötesini zorlamayı arzu eden bir dildir”3

1 diye yazar. Bu 

3 Jameson, s.72. Jameson burada Maurice Blanchot’nun estetiğine gönderme yapıyor.
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iki öğretinin daha büyük bir tasarıya hizmet ettiği kolayca görülebilir: 
sanatın, bilhassa kültürden ve başka her şeyden özerk olduğu fikrini 
güçlendirmek.

Modernizm ideolojisinin postmodern ve post-yapısalcı ver-
siyonları, sırf gerçekliği temsil etmeye kalkıştığı için gerçekçiliğin 
özünde gerici olduğunu varsayan bir düşmanlığa yol açar. Bu tutum 
büyük ölçüde Ibsen’e yönelik akademik tepkilerde bulunmaktadır. 
İşte çağdaş tiyatro akademisinden bir örnek:

Brechtyen bakıştan gerçekçiliğin (realizm), teatral anlamlandırma 
sürecine tiyatronun herhangi bir temsil formundan çok daha fazla 
gizemli bir hava kattığını biliyoruz. Çünkü gerçekçilik, karakter ve 
oyuncu, dekor tasarımı ve gerçekçiliğin kendi ideolojisiyle haşır neşir 
olan bir dünya arasındaki ilişkiyi doğal kılıyor ve de ısrarla, bilginin 
teminatı ve kaynağı olan nesnel bir dünyaya referans veriyor, onun 
üzerine temelleniyor, ki realizm bu dünyanın düzenlenişini (onunla 
münakaşalı olsa da) gizliden gizliye güçlendiriyor.42

Böylesi görüşleri destekleyen felsefi varsayımlar varlıklarını, en 
azından Roland Barthes ve Fransız postyapısalcılarına olduğu kadar 
Brecht’e de borçludur. Gerçekçilik bu açıdan bireysel çalışmaların si-
yasal duruşlarına bakılmaksızın özü itibariyle gerici bir hâl alır. Bu 
mantıktan bakınca, Ibsen ile Tolstoy’un cinsel politikaları arasında 
bir fark olmayabilir. Kuşkusuz, böylesi bir gerçekçilik kuramı aslın-
da soyut biçimciliktir. Söz konusu kuramın taraftarlarının kendisini 
siyasal açıdan tarihsel ve sosyal değişime adayan radikaller olarak 
görmesi ise ironiktir.

Modernizm ideolojisini kusursuzlaştıracak ölçütün incelenme-
si için bile olsa, açıktır ki, Ibsen’in başı yine sıkıntıda olacaktır. Eser-
leri özerklik öğretisini doğrulamaz; aksine dibine kadar “kültür”ün 
içine batmış görünür ve sanatın en hayati sorusu olan özerklik söz 
konusu olduğunda en kararsız durumda olan Ibsen’dir. Anlamın ni-
hai imkânsızlığına takıntılı değildir Ibsen, daha ziyade şüphe çekici 
Romantik bir yolla dili, eylem ve ifade olarak görmektedir. Onun 
tiyatrosu, yazarı gayet de silip atabilecek özelliklere sahipken (tek ba-

4 Elin Diamond, Unmaking Mimesis:Essays on Feminism and Theater (London and New 
York: Routledge, 1997), s.4-5.
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şına hiçbir karakter bile yazarın görüşünü yansıtmaz ve oyunlarının 
bitişi genellikle tamamıyla belirsizdir), Ibsen hiçbir surette öznenin 
ölümü fikriyle bağdaşmayan, sahne üzerinde tamamen gündelik ko-
nuşmalar yapan gerçek insanları temsil etmekten tereddüt duymaz. 
Ibsen’in tiyatrosu ziyadesiyle mimetiktir ve gündelik ve sıradan ola-
na ayrıcalık tanır. Nihayetinde Ibsen, besbelli ki tiyatronun, tiyatro-
dan daha fazlası hakkında olması gerektiğine inanır. Tüm bu neden-
lerden ötürü, modernizm ideolojilerinin nazarında, Ibsen’in tiyatro 
ve teatrallik anlayışına dair temelde yanlış bir şey vardır.

Tiyatro ve Modernizm İdeolojisi
Genel geçer modernizm anlatıları Baudelaire, Manet ve Fla-

ubert ile başlar, yani şiir, resim ve romanla.5
3 Atlanan şey bellidir, 

Ibsen’in adının yazması gereken yer boş bırakılmıştır. Bu hâl, semp-
tomatiktir: Modernizm hakkındaki çoğu kitap hiçbir surette tiyat-
roya değinmez ve tiyatroya değinen birkaç kitap da nadiren Ibsen’e 
değinir. 1890’lar Berlin’i ve Paris’indeki küçük avangard tiyatro 
mekânlarından söz ederek başlamalarına rağmen bu kitaplar, sözü 
geçen avangard toplulukların Ibsen’i açıkça içlerinden biri olarak 
gördüklerini, Ibsen’in yeni oyunlarını ilk kez onların sahnelediğini 
unutmaktadır.64

Bu suskunluğun sebebi, onu ilk fark eden Michael Fried’ın söy-
lediği gibi modernizmin son derece antiteatral olmasıdır. 1967 tarih-
li ünlü minimalizm eleştirisi, “Sanat ve Nesnelik”te Fried, “Tiyatro ve 
teatrallik günümüzde bir savaş içindedir, yalnızca modernist resimle 
değil (ya da modernist resim ve heykelle), genel itibarıyla sanatla ve 
çeşitli sanatların modernist addedilebilmeleri ölçüsünde modernist 
duyarlıkla”7

5 diye yazmaktadır. Henüz kimse fark etmemişken otuz 
yıl önce Fried, modernizmin radikal biçimde antiteatral bir estetiği 
vücuda getirdiğini görmüştü. Şu halde, modernizm ideolojisine tu-

5 Bakınız Jameson, A Singular Modernity, s.151.
6 Böylesi bir ihmalkârlığa karşı harika ve daha fazla ihtiyaç duyulan bir çalışma için bakı-
nız; Kirsten Shepherd-Barr, Ibsen and Early Modernist Theatre, 1890-1900 (Westport, CT: 
Greenwood Press, 1997).
7 Michael Fried, “Art and Objecthood”, Art and Objecthood : Essays and Reviews içinde 
(Chicago: University of Chicago Press, 1998), 148-72, s.162.
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tulan insanların çoğu kez Ibsen’i de fazla teatral olmakla suçladığı-
nın ayırdına varmak şaşırtıcı olmasa gerek.

Modernizm ideolojisinin içinden konuşan yönetmenler No-
ra’nın Bir Bebek Evi’nin finalindeki kapıyı çarpıp evi terk edişini 
çoğunlukla fazla melodramatik bulurlar. Böyle katlanamadıkla-
rı bir teatrallikle karşılaşınca, bazen Ibsen’in yazdığı oyun sonunu 
abartmayı ya da atmayı tercih ederler. Aralık 2002’de, Danimarka, 
Ålborg’taki bir gösterimde Nora, kapıyı çarpıp evi terk eder, geri dö-
ner ve dosdoğru eve geri girer.8

6 Kasım 2002’de, Berlin’de aşırı mo-
dern sahne tasarımıyla oynanan Bir Bebek Evi’nde ise sahne devasa 
bir akvaryumla işgal edilmişti. Nora evi terk etmek yerine Helmer’e 
silah çekip onu vurmuş, Helmer akvaryumun içine düşmüş, balık-
ların arasına batmıştı. (Bir eleştirmen bu sahnede Darwinci bir gö-
rüşün bulunabileceğini düşünmüştü.)9

7 Kocasını vurduktan sonra, 
evinin kapısının eşiğinde kalakalmıştı Nora. Bu Nora’nın bu hayatta 
gidebilecek hiçbir yeri, arayacak kimsesi yoktu.

Modernizmin diğer savunucuları ise farklı bir görüş üstlenir. 
Ibsen’in kasvetli psikolojik gerçekçiliği ile suyu çıkmış ahlakçı ko-
nuşmalarından, bıktırıcı temsil inancından şikâyetçidirler ve Ibsen’in 
modası geçmiş gerçekçiliğinin fazla teatral olduğu için değil, Ibsen 
kendi yaşadığı çevrenin doğasını yanlış anladığı için bu gerçekçiliğin 
yanılgıya düştüğü sonucuna varırlar.

Bu tür görüşlerin kaynağı Brecht ve Artaud’da da bulunabilir, 
zira her ikisi de kendi tasarıları uğruna Ibsen’i şamar oğlanı gibi 
kullanmıştır. Artaud’nun jest için dili inkârı Ibsen’i ve onun türünü 
hedef almaktadır. 1923 gibi, erken bir tarihte “tiyatroyu kurtarmak 
için Ibsen’i ortadan kaldırıncaya kadar uğraşacağım, çünkü bize 
göre onun felsefi ve ahlaki tartışmaları kahramanlarının ruhunu 
yeterince etkileyemiyor”10

8 diye yazmaktadır Artaud. Benzer şekil-
de 1934’te Kopenhag’taki röportajında Brecht, “Ibsen ve Strindberg 

8 Me Lund, “Da Nora gik og kom hjem igen. Review of A Doll’s House at Aalborg Te-
ater, Lille Scene,” Berlingske Tidende, 15 December 2002, http://www.berlingske.dk/
artikel:aid=239748/accessed 7 March 2003).
9 Bakınız; Therese Bjørneboe, “Endelg -hun skjøt ham! Thomas Ostermeiers Nora på 
Schaubühne”, Norsk Shakespeare- og teater- tidsskrift, no.2 (2002): 44-5.
10 Antonin Artaud, Artaud on Theatre, ed. Claude Schumacher and Brian Singleton, 
trans. Claude Schumacher ve diğerleri.(London: Methuen Drama, 2001), s.14.

http://www.berlingske.dk/artikel:aid=239748/accessed
http://www.berlingske.dk/artikel:aid=239748/accessed
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gibi yazarların eserleri önemli tarihi bilgiler barındırıyor, ancak 
bunlar artık kimseyi ilerletmiyor. Modern seyirci onlardan hiçbir 
şey öğrenemiyor”11

9 diye konuşmaktaydı. Genel olarak Brecht “epik” 
adını verdiği tiyatrosunu tam da Ibsen’in burjuva ve dramatik tiyat-
rosunun karşıtı olarak takdim etmişti.1210

Öyleyse Brecht ve Artaud için Ibsen demek burjuva demek, çok 
laf demek, anlatı ve geleneksel olay dizilimi demekti ve Ibsen’in ele 
aldığı konuların zamanı çoktan geçmişti. Onun tiyatrosu bir beden 
tiyatrosu değil, genel itibarıyla tiyatronun asıl potansiyelini anla-
makta büsbütün başarısız olmuş bir metin tiyatrosuydu. Brecht ve 
Artaud, her ikisi de bulundukları ortamı ön planda tutmak, yaptıkla-
rı tiyatronun tiyatro olduğunu vurgulamak istediler. Aksine Ibsen’in 
ise ortaya çıkışı itibarıyla sahnede sadece yaşamdan bir kesit sunma-
ya çalıştığı düşünülmüştü. Ibsen’in gerçekçiliği ya da doğalcılığına 
yönelik pek çok küçük düşürücü referans bu görüşü paylaşmaktadır.

Şu halde Brecht ve Artaud için modernizm ideolojisi aynı anda 
teatrallik yanlısı (proteatral) ve teatrallik karşıtı (antiteatral) olarak 
belirmektedir. Yakın zamanda Martin Puchner modernizm ile avan-
gard arasında bir ayrım yaparak bu çelişkiyi incelemiştir. Puchner 
göstermiştir ki, yüksek modernizm tiyatroya direnmekte, Brecht ve 
Artaud’yu içeren avangard ise tiyatroyu sahiplenmektedir. Bu iki iti-
laf, yine de Puchner’in “mevcut tiyatronun eleştirisi” diye tanımla-
dığı şeyde, yani mevcut oyunların ve çağdaş tiyatro uygulamalarının 
eleştirisinde mutabıktır.13

11 Bu mutabakat her zaman en iyi özetinin 
Ibsen’de bulunduğu söylenen burjuva tiyatrosunu içerir. Teatrallik 
yanlısı ve teatrallik karşıtı bu itilaf Puchner’a göre günümüze dek 
sürmektedir: “Şu halde denilebilir ki, çağdaş tiyatro çalışmaları nasıl 
ki avangard teatralliği eleştirmeksizin erdemli bir tiyatro değeri at-
federek onu sürdürmeye meyilliyse, edebi modernizm üzerine çalış-
malar da tiyatro kategorisinin eleştirilmeksizin ortadan kaldırılma-
sıyla modernist antiteatralliği ebedileştirmeye meyillidir.” (8)

11 Bertolt Brecht, Brecht on Theatre: The Development of an Aesthetic, ed. and trans. John 
Willett (New York: Hill & Wang, 19649, s.66.
12 Bakınız a.g.e., s. 33-42. 
13 Martin Puchner, Stage Fright: Modenism, Anti-theatricality, and Drama (Baltimore: 
John Hopkins, 2002), s.7.
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Modernizm ideolojisini oluşturan üç temel ilke, şu her iki görü-
şü kapsamak için yeterince geniştir: Modernistler tiyatroyu görmez-
den gelir, çünkü tiyatro aleni yapılan, kamuya açık bir sanattır ve bu 
sanat modernist ideolojinin sanattan beklediği “kültür özerkliğini” 
taklit edemez. Avangard ise teatralliği kutsar, çünkü teatralliğin tiyat-
ronun sanatsal çevresini araştıran, şiir hakkındaki şiirle analoji kuran 
bir tiyatro fikri, bir tür öz-gönderimsellik manâsı taşıdığını düşünür. 
Bu durumda Ibsen, tuhaf biçimde, antiteatral modernistlerce çok faz-
la teatral bulunduğu ve teatrallik yanlısı avangardlar tarafından ise 
yeterince teatral bulunmadığı için iki kez yok edilmektedir.

Postmodernizm de, modernizm ve avangarddan daha iyisini 
yapamaz. (Ibsen’i kutsayan herhangi bir postmodern kanıt bulama-
dım.)14

12 Öyleyse söz konusu Ibsen olduğunda, modernizm, avangard 
ve postmodernizme iltimas geçilip geçilmemesi önemli değil. Estetik 
açıdan bunlar hep Ibsen’i kendi abject Ötekisi konumuna, söz geli-
mi gerçekçilik, doğalcılık, melodram, romantik dram gibi hor görü-
len kategorilere süren yahut anlatı, karakter, olay örgüsü ya da yine 
mimesis, temsil, ifade etme, iletişim gibi farklı bir kütüğe dahil eden 
modernizm ideolojisinin alt kümeleridir.

Sonuç şudur ki, modernizm ideolojisinin yüksek şahsiyetleri 
Ibsen hakkında yazmaktan imtina etmektedir. Yakın zamanda, Bir-
leşik Devletler’de son derece seçkin bir edebiyat eleştirmeni bana 
1950’lerde üniversite öğrencisiyken Ibsen’i hiç okumadığını söyle-
mişti. Bu da gösteriyor ki Ibsen’in göz ardı edilmesi Birleşik Dev-
letler akademisinin seçkinliğine engel değildir. Eleştirmen aynı şeyi 
Baudelaire veya Flaubert hakkında söylemiş olsaydı, muhtemelen bu 
kadar seçkin olamayacaktı. Öyleyse biz modern tiyatronun kurucu 
eserlerini anlayabilmek konusunda aciz kalan bir estetik ideolojiyi 
nasıl sineye çekebiliriz?

14 Bende postmodern bir kuramcı etkisi bırakan ve teatralliğe yönelik farklı tutumları 
çözümleyebilmek için fazlasıyla uğraşmış olan Puchner bile modernizm ideolojisi tarafın-
dan eni konu kapana kıstırılıp kalmıştır, çünkü bu ideoloji yüzünden Puchner, Brand, Peer 
Gynt ve Emperors and Galilean’ın yazarı Ibsen’in, modernizm ve closet dram [sahnelen-
mesi için değil okunması için yazılan dramatik metinler –ç.n.] üzerine yürüttüğü kendi 
çalışmasına ne kadar uygun düştüğünü akıl edememiştir. 
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Merkezî Figürün “Melez Dil” ile Sunumu:  
Berci Kristin Çöp Masalları’nda Mekân

Ahmet Duran Arslan*1

Öz
Yazın hayatına ilk adımını Sevgili Arsız Ölüm (1983) romanıyla atan Latife Te-
kin, özgün dil ve kurgu anlayışıyla 1980 sonrası Türk edebiyatının dikkat çe-
ken kalemlerinden biridir. Yazara bu “özgün” kimliğini kazandıran temel etken, 
daha önce sadece sosyal bir olgu olarak nitelenip çeşitli ideolojilerin yayılmasın-
da “figüran” olarak kurgulanan “göç”, “yoksulluk” ve “gecekondu yaşamı” tema-
larını ikincil konumdan çıkarıp onlara âdeta “başrol” vermesi ve onları gelenek 
ile modernin iç içe geçtiği “melez” bir dil aracılığıyla anlatmasıdır. Yazarın ikin-
ci romanı Berci Kristin Çöp Masalları’nın (1984) da temel sorunsalı, Sevgili Arsız 
Ölüm’deki gibi gecekondu yaşamı ve gecekondulaşma sürecidir. Mekânın anla-
tının odağına yerleştirilip ana karakter olarak kurgulandığı bu romanda, “kon-
du yaşamı”nın problematiklerine masal, destan, tekerleme, mâni gibi muhtelif 
sözlü kültür ürünlerinin biçimsel özelliklerinden yararlanılarak dikkat çekilme-
ye çalışılmıştır. Eser, bu özellikleri itibarıyla türlerarası bir nitelik ve melez bir 
biçim kazanır. Bu çalışmada, Berci Kristin Çöp Masalları anlatıbilimsel açıdan 
incelenecektir. Yazıda temel olarak “Çiçektepe gecekondu mahallesi” özelinde 
kurgulanan başkarakterin doğumu, geçirdiği değişim/dönüşümler ve bunların 
sonucunda yaşadığı kimlik karmaşası ile bütün bu süreçlerin ifadesinde kulla-
nılan melez dil özellikleri analiz edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Mekân, gecekondu, melez dil, Latife Tekin, Berci Kristin 
Çöp Masalları
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The Presentation of the Central Figure 
Through “Hybrid Language”:  

Space in Berji Kristin: Tales From the 
Garbage Hill

Abstract
Latife Tekin, who has entered the literary world with her first novel Dear Sha-
meless Death (1983), is one of the most salient writers of Turkish literature since 
the 1980s with her inventive language and understanding of fiction. In her texts, 
Tekin basically focuses on the themes of immigration, poverty, and shanty town 
life and narrates them with a hybrid language that unites the traditional and the 
modern. Before Tekin, these themes were usually described as just a social fact 
and used as a “bit player” in narratives. However, Tekin eliminated the secon-
dary position of these themes and made them the “leading actor” in her novels. 
The basic problematic of Berji Kristin: Tales From the Garbage Hills (1984), the 
second novel of the writer, is also about being a witness of the shanty town life. 
The novel, in which space is fictionalized as a protagonist and narrative focus, 
tries to draw attention to the troubles of the slum life by using the stylistic fea-
tures of various oral culture products such as fairy tales, epics, tongue twisters 
and mânis. By means of these features, the text obtains an intertextual struc-
ture and hybrid form. In this study, Berji Kristin: Tales From the Garbage Hills 
will be scrutinized with a narratological perspective. In the article, the birth of 
the shanty town Çiçektepe fictionalized as the main character of the novel, its 
changes/conversions and identity crisis will be examined and lastly the hybrid 
language used in the expression of all these processes will be analyzed in detail.

Key Words: Space, shanty town, hybrid language, Latife Tekin, Berji Kristin: 
Tales From the Garbage Hills

Giriş
Tarih boyunca edebî metinlerin temel bileşenlerinden biri olan 

mekân, yaşanılan zaman ve çağa göre muhtelif şekillerde kullanıl-
mıştır. Klasik anlatılarda daha fiziksel, somut ve gerçek/dış dünyaya 
benzer bir tasarım biçimine sahip olan mekânlar, modernist metin-
lerde ise daha simgesel, soyut ve zihinsel bir hüviyete bürünürler. 
Günümüzde edebî mekânlar, artık sadece “fiziksel konumu belirle-
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yen bir boyutsal sistem değil, zihin tarafından algılanan benzer ya da 
muhalif ilişkilerin bir ağıdır.” (Ryan, 2013, paragraf 16)1 Bu bağlam-
da Manfred Jahn (2015), mekânların topoğrafik yapılarından ziyade 
betimleniş ve anlamlandırılış şekillerinin önemli olduğunu vurgula-
yarak mekânsal özelliklerin, karakterleri ve olayları büyük ölçüde et-
kileyebileceği gerçeğinden hareketle edebî mekânların anlamsal/an-
lambilimsel açıdan incelenmesi gerektiğini ifade eder, (s.109). Benzer 
şekilde Bahar Dervişcemaloğlu (2014) da, anlatı mekânlarının sade-
ce süsleyici nitelikte olmadığını, aynı zamanda “anlatısal bir işlev” 
taşıdığını belirterek edebî metinlerin analizinde/yorumlanmasında 
mekânsal çözümlemelere de ağırlık verilmesi gerektiğini vurgular 
(s.191). Peki, bütün bu teorik bilgilerin eşliğinde Latife Tekin’in Ber-
ci Kristin Çöp Masalları’na bakıldığında nasıl bir mekân kurgusuyla 
karşılaşılır, ya da bir başka ifadeyle mekânın anlatıdaki yeri ve mis-
yonu nedir?

Berci Kristin Çöp Masalları anlatıcının şehrin ötesinde, tecrit 
edilmiş bir mekânda bir gecekondu mahallesinin doğum haberini 
vermesiyle başlar. Mahalle, “bir kış gecesi” gibi belirsiz bir zaman ve 
“şehrin çöpünü getirip boşalttıkları bir tepe” gibi yine müphem bir 
mekânda hayata gözlerini açar. Gecenin karanlığında gökyüzünden 
dökülen beyaz kar, zifiri karanlığın içinde fener ışığının verdiği nok-
tasal aydınlık ve “çöpün yani ‘atılanın’ üzerine ‘kurulan’ bir hayat” 
(Güntekin, 2011, s.89) betimlenir romanda. Metnin ilk sayfalarına 
yerleştirilen bütün bu karşıtlıklar âdeta ölümün içinden bir doğum, 
çöpün içinden bir hayat belireceğini sezdirir:

Bir kış gecesinde, gündüzleri kocaman tenekelerin şehrin çöpünü ge-
tirip boşalttıkları bir tepenin üstüne, çöp yığınlarından az uzağa, fener 
ışığında, sekiz kondu kuruldu. […] Sabah naylon leğenden çatıları, 
eski kilimlerden kapıları, muşambadan camları, ıslak briketlerden du-
varlarıyla çöp yığınlarının çevresinde, ampul ve ilaç fabrikalarının alt 
yanında, tabak fabrikasının karşısında, ilaç artıklarının ve çamurun 
kucağına bir mahalle doğdu (Tekin, 2012, s.1-8).

1 İnternet üzerinden erişime açık olan makalenin sayfa numaraları belirli olmadığı için 
burada paragraf numarası tercih edilmiştir.
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Çöpten filizlenen hayatı simgeleyen bu mahalleye daha sonra 
Çiçektepe ismi de verilir. Artık bir kimlik kazanan Çiçektepe; göç 
etmeye zorlanmış, çöpten ve atıktan kendisine bir yaşam kurmak 
için debelenen, yokluk içinde var olma çabasına girişen insanların 
“kolektif öznesi” olmaya hazırdır. Romandaki bu kolektif özne ince-
lendiğinde, bir anlatının üzerine konumlandığı temel koordinatlar 
arasında gösterilen mekân ve şahıs bileşenlerinin iç içe geçirildi-
ği görülür. Çünkü metinde yer alan onca kişiye rağmen anlatının 
odak kişisi/merkezî figürü “Çiçektepe” mekânıdır. Güllü Baba’dan 
Kibriye Ana’ya, Sırma’dan Tirintaz Fidan’a, Çöp Bakkal’dan Naylon 
Mustafa’ya ve Ciğerci’den Gülbey Usta’ya kadar metinde yer alan 
bütün bu kişilerin yaşantı ve eylemleri, Çiçektepe’nin değişim ve 
dönüşüm macerasının bir yönünü anlatmak/betimlemek için işlev-
selleştirilmişlerdir. Bu kişiler, Çiçektepe’nin farklılaşan çehresinden 
çeşitli kesitler sunulması sırasında belirdikten bir süre sonra roman-
dan silinirler. Kalıcı olan bir tek Çiçektepe’dir. Ayrıca, romanda ilk 
etapta birbirinden bağımsız gibi görünen yirmi bir bölümü birbirine 
bağlaması itibarıyla da romanın ana gövdesi konumundadır Çiçek-
tepe. Bu kahraman-mekân, çeşitli kişiler etrafında seyreden küçük 
hikâye parçacıklarının ortak bağlantı noktası ya da başka bir deyişle 
kesişme yeridir.

Doğum/Kuruluş Evresi ve Özgün Kültür
Çiçektepe, doğumunun/kuruluşunun ilk yıllarında kent etki-

sinden uzak, kendine özgü bir kültür geliştirmiştir. Ölümün kıyısına 
sefalet ve kimsesizlikle yerleşen Çiçektepelilerin “kondu” sözünden 
de anlaşılacağı gibi eğreti ve sınırda bir hâlleri vardır ve bu insanlar, 
doğum ve ölümün birbirine kardeş olarak görüldüğü bir düzlemde 
yaşamak zorundadırlar. Bu yüzden kuruluşunun ilk yıllarında Çi-
çektepe, bulunduğu yerin şartlarına, insanlarının çeşitli deneyim ve 
ihtiyaçlarına göre şekillenen ve dönüştürülen özgün âdetler gelişti-
rir. Macit Balık’ın (2011) da belirttiği gibi “gelenekler bu romanda 
mahallelinin geçmişten getirdiklerinden çok, ‘o anda’ ve duruma 
göre icat edilmiştir.” (s.74). Örneğin, Çiçektepeli kadınların gündüz-
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leri tuvalet ihtiyacı için dereye inemediklerinden geceleri ellerinde 
fenerlerle inmek zorunda kalmaları sonucu “fener alayı âdeti” ortaya 
çıkar. Yine tenekeden yapılan cami minarelerinin rüzgârın etkisiyle 
devrilmesi sonucu, Çiçektepe’de İslamın beş şartına bir altıncısı ekle-
nir: Geceleri minare tutmak. Bunun dışında caminin arkasında bu-
lunan yazılı bir taşın aynı gün Su Baba yatırı olarak isimlendirilmesi 
sonucu yatırın etrafında çeşitli inanış şekillerinin ortaya çıkması ve 
iş bulan Çiçektepeli erkeklerin evine “hayırlı olsun”a gidilmesi gibi 
yeni âdet ve geleneklerin de mahallede yerleşmeye başladığı görülür. 

Çiçektepe’nin kültür inşa sürecinde karşılaşılan bir diğer nok-
ta da sözlü kültür ürünlerinin değiştirilip dönüştürülmesidir. Bu 
kahraman-mekânda geleneksel kültüre ait çeşitli deyişlerin farklı 
kılıklarda yeniden üretildiği görülür. Örneğin “davul bile dengi den-
gine” deyişi, Çiçektepe’de “kanı kurşunlu yiğide, ciğeri tozlu gelin”e 
dönüşür. Çünkü akü fabrikasında iki-üç yıl çalışıp kanlarına kurşun 
işlenen erkeklerle evlenmeyi bir tek iplik fabrikasında sabah akşam 
toz yutan kızlar kabul etmektedir. Yine benzer şekilde, “Berci kız” 
tabirinin de mahallede anlam değişikliğine uğradığı görülür. Köyde 
yazıda yaylayan, gece dışarda kalan koyunları sağmaya giden kızlara 
verilen “Berci kız” ismi, Çiçektepe’de yalnız çöp ayıklayan/toplayan 
kızlara atfedilir. Buna göre mahallenin, kendi koşullarına ve dene-
yimlerine göre geleneğe farklı giysiler giydirerek onun hüviyetini 
değiştirdiğini söylemek mümkündür. 

Bu kültürel değişimler çok geçmeden Çiçektepe’nin dil ve üslup 
özelliklerine de yansır. Mahallelilerin tanıklık ettiği acı yaşanmış-
lıklar çoğunlukla dilsel ögeleri şekillendirir. Örneğin Çiçektepeliler, 
fabrikadan üzerlerine yağan beyaz atıklara “fabrika karı”, bebeği ölen 
kadının bebeğinin katili bellediği rüzgârı taşladığı yere “kovma bur-
nu” derler ve fabrikadan çıkan kimyasalların karıştığı su nedeniyle 
gecekonduların tümden maviye dönüşmesinden sonra da “kondu 
mavisi” diye bir isim türetirler. Görüldüğü üzere kentin kıyısında, 
geniş çöp sahaları ile sanayi bölgesi arasında sıkışmış bir gecekondu 
mahallesi olan Çiçektepe, kuruluşunun ilk yıllarında kendi coğraf-
yasının şekil verdiği özgün bir dil ve kültür meydana getirmiştir. 
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Büyüme/Gelişme Evresi ve Kültür Bulanması
Çiçektepe, büyüme/gelişme evresinde kent yaşamından kendini 

tam olarak soyutlayamaz ve doğum/kuruluş dönemindeki özgün dil 
ve kültürünü yavaş yavaş yitirmeye başlar. Kentsel unsurlar günbe-
gün Çiçektepe’ye bulaşarak onun kimlik karmaşası yaşamasına ze-
min hazırlarlar. Kentin kıyısında, çöplük ve sanayi sahasının arasın-
da var olma mücadelesi veren mahalleliler, toplumsal bir değişim/
dönüşüm geçirerek kentleşme/kentlileşme sürecine girerler. Taşra-
kent ikiliğinin neden olduğu kimlik bunalımlarının sonucunda da 
onların söylem ve edimleri farklılaşmaya, çeşitlenmeye başlar. Otuz 
yedi kez yıkılıp her seferinde tekrar inşa edilerek âdeta bir “yapboz”a 
dönen mahallenin tanınıp kalıcı olarak son kez kurulmasından son-
ra ise kentten gelen etkiler şiddetlenir.  Peki, kahraman-mekân’daki 
bu “kentsel sızıntılar” için neler söylenebilir?

Çiçektepe, kuruluşunun ilk yıllarında sahip olduğu kolektif 
kimliğini kentten gelen karşı konul(a)maz etkiler nedeniyle kay-
betmeye ve daha bireyselci bir kimliğe bürünmeye başlar. Nitekim 
mahallenin kuruluş evresinde; gerek şiddetli hava koşullarına gerek 
belediyenin yıkım araçlarına karşı ortak refleksler geliştiren ve âdeta 
“tek vücut” olan mahalleliler, kentleşme/kentlileşme süreciyle ve bu 
sürecin getirdiği kapitalist düzenin, tüketim endeksli yaşam biçimi-
nin etkisiyle birbirleriyle rant mücadelesine girişen, çıkar odaklı ve 
gösteriş meraklısı kişilere dönüşürler. Özellikle metindeki Çöp Bak-
kal, Çiçektepe’nin -kapitalizmle tanışması sonucu kazandığı- yeni 
çehresini resmetmek için kurgulanmış bir karakter olarak göze çar-
par. Çöp Bakkal’ın Çiçektepe’nin ilk kapitalistlerinden olduğu bile 
söylenebilir. O, Çöp Ağası ile anlaşarak evlerde para karşılığı çöp yı-
katır ve rant sağlamak için belediye meclis üyesi Kürt Cemal gibi si-
yasi iktidara sahip kişilerle işbirliğine gider. Bu edimler, Çiçektepe’ye 
rant/güç/çıkar mücadelelerini sokarak onun kolektif kimliğine hasar 
verir. Ayrıca metindeki Çöp Bakkal’ın kendilerine “yabancı” bir kül-
tür olan kentin artıklarından aldığı eşyalar ile evini “yenilemesi”yle 
beraber mahallede başlayan “vitrin merakı”nın anlatıldığı pasaj da, 
mahallenin geleneksel ve kolektif bir yaşamdan kentsel, bireysel ve 
daha taklitsel bir yaşama evrilişini gösterir: 
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Birkaç gün içinde Çiçektepe’de kamyonla kapı satan birtakım insanlar 
türedi. Şehrin eski konaklarının, orda burda yakılan yıkılan büyük taş 
binaların aslanlı, pirinç tokmaklı dış kapıları, renkli, buzlu cam banyo 
ve oda kapıları kamyonlara binip Çiçektepe’ye geldi. Herkes kondu-
suna kabartmalı, renkli camlı kapı beğendi. Çiçektepe kondularının 
kapıları söküldü. Çiçektepe tarihlik bir görüntüye büründü. Sokaklar 
süs ve ihtişam içinde kaldı. Kondular ‘92/1’, ‘117’ diye sırasını şaşırmış 
numaralar aldı (Tekin, 2012, s.53).

Görüldüğü üzere gecekondular, kent artıklarıyla süslenerek onu 
taklit etmeye başlarlar. Dolayısıyla Çiçektepe, kent yaşamının göste-
riş ve şaşaasına kapılıp onun körüklediği “ihtişam yarışı”nın bir par-
çası olmuştur artık. Bunların yanı sıra Çöp Bakkal, Naylon Mustafa 
ve Ciğerci arasında geçen muhtarlık yarışının sebep olduğu politik 
çekişmelerin de Çiçektepe’ye siyasi yarışları getirerek onun “kentli-
lik” derecesini artırdığını söylemek mümkündür.

Zamanla resmî makamlarca da tanınıp sokak ve cadde isimleri 
alan Çiçektepe, büründüğü “taklitkent” imajının sınırlarını git gide 
daha da genişletmeye başlar. Mahalle, Çiçektepespor isimli futbol 
takımını kurup sinemasına da kavuşur. Ünlü kumarbaz Lando’nun 
gelişiyle de Çiçektepe’de kumar kahveleri patlama yapar. Kentteki 
mafyalara özenen gençlerin türediği sokak ve caddelerde gazinolar, 
oteller ve genelevler belirmeye başlar. Fabrikaların gelmesiyle ise 
mahalle âdeta bir “sanayi semtine” dönüşür. Gecekondu ve kent ya-
şamının yarattığı bu trajik kimlik ikileminden sıyrılma endişesiyle 
Çiçektepeliler zaman içinde bir ayrıştırma/ayıklama sürecinden de 
geçerek kendi “öteki”lerini yaratmaya başlarlar. Kimlik inşasını ta-
mamlamak için bir “öteki”ye ihtiyaç duyan mahalleliler, muhitlerine 
gelen çingeneleri ve Alevileri hor görerek onlardan kendilerini so-
yutlarlar. Romanın on ikinci bölümünde anlatıldığı üzere mahalleye 
gelerek konducuların eski yerleşim yeri olan çöp tepelerine yerle-
şen çingeneler, mahallenin kuruluş dönemindeki Çiçektepeliler gibi 
çöpten geçimini sağlamaya başlarlar. Ancak mahalle sakinleri, ken-
dilerinin de yakın zaman içinde benzer süreçlerden geçtiklerini unu-
tarak onları hoş karşılamayıp aşağılarlar. Benzer şekilde “Kızılbaş” 
diye tabir edilen Aleviler de Çiçektepelilerin “öteki” olarak belirledi-
ği gruplar arasındadır. Romanda, kendi benzer geçmişini unutmayı 
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seçerek iktidar sahibi olma uğrunda “cepheleşme” furyasına katılan 
Çiçektepe mekânı üzerinden, çıkar/tüketim odaklı yaşam şeklinin 
sebep olduğu ayrıştırma/ötekileştirme süreçlerine göndermenin ya-
pıldığını ve kapitalist kültürün getirdiği bu tahrip edici/yıkıcı hava-
nın eleştirildiğini söylemek mümkündür. Ancak şunu da belirtmek 
gerekir ki Çiçektepe, her ne kadar kentleşmeye çalışsa da taklitten 
öteye gidememiş ve organik bir parçası olmayı dilediği kentin eğreti 
bir yüzü olarak kalmıştır. Çünkü taşradan getirilen geleneksel yaşam 
tarzına eklemlenen kente ve kapitalist düzene ait unsurlar girift bir 
kimlik yaratmış, bu da mahallelileri arafta bırakarak karmaşık bir 
yaşam tarzının içine hapsetmiştir. Çiçektepe’nin geçirdiği bu top-
lumsal değişim sürecinin sancıları, romanın başlığında da kendini 
ele vermektedir aslında. “Berci Kristin” tek bir isim değil, iki ismin 
birleşimiyle oluşmuştur. Fatih Altuğ’un (2010) da belirttiği gibi Berci, 
masumiyetin; Kristin ise fahişeliğin sembolüdür. Bu roman bir nevi, 
köydeki çoban kızlara verilen ad olan Berci’nin, romanın sonunda 
kurulan genelevdeki fahişelere söylenen Kristin’e dönüşmesini işler 
(s.82). Bu bağlamda Berci’nin “saflığı ve özgünlüğü”, Kristin’in ise 
“kirlenmişliği ve küreselliği” simgelediği düşünüldüğünde, romanın 
isminin sembolik bir niteliğe sahip olduğu söylenebilir.

Melez Dil ve Anlatım Özellikleri
Romanın başkahramanı konumundaki Çiçektepe’nin kimlik 

inşa süreçleri genel hatlarıyla incelendikten sonra şimdi de metne 
özgünlük katan temel noktalardan bir diğerine odaklanılacaktır: içe-
rik ve üslup paralelliği. Romanda, taşra ile kent arasında sıkışıp kal-
mış Çiçektepe gecekondu mahallesinin sosyo-kültürel kimliğindeki 
ikiliğin metindeki dile de sirayet ederek melez bir dil oluşturduğu 
görülür. Çiçektepe’nin kuruluş zamanında oluşturduğu özgün dil ve 
kültürü, kentten sızan muhtelif değer ve kavramlarla iç içe geçerek 
çiftkimlikli bir yapı meydana getirir. Gecekondu halkı zamanla, ken-
disine yabancı olan fabrika, sendika, grev, NATO, işçi sınıfı, banka, 
bürokrasi gibi kelimelerle tanışıp bunları da sözlüğüne ekler. Bunun 
dışında kentten gelen yeni inanç ve âdetler de Çiçektepe’ye nüfuz 
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etmeye başlar. Böylelikle “yabancı bir kültürün artıklarından, nay-
londan, plastikten oluşmuş, kendisi de plastikleşmiş bir dil” (Gür-
bilek, 1999, s.44) ortaya çıkar. Bu plastik dilin rabıtasızlığını, geçici 
ve uçuculuğunu ve belki de yasa dışı yönünü vurgulayan iki önemli 
kelime vardır metinde: “mekânet etme” ve “kondu”. Tekin, sadece bu 
romanda değil Sevgili Arsız Ölüm ve Gece Dersleri romanlarında da 
bu iki sözcüğü sıklıkla kullanır. Bu bağlamda Sibel Irzık’ın (2004), 
bu sözcükleri dil bilgisel açıdan çözümlediği aşağıdaki pasaj önemli 
bir yer teşkil eder:

Bir bakıma bütün anlatının özeti olan bu sözün iğretiliği, derme çat-
malığı kadar, bir eylemin adı oluşu da önemli. “Kondu” sözcüğünde 
de var olan bir yerleşememişliği tekrarlıyor belki de: “kondu”, bir fi-
ilden oldukça kuraldışı bir biçimde türemiş, “konut” ya da “konak” 
gibi akrabalarına benzemeyen, tam isimleşememiş bir isim; bir nesne-
nin, hele hele bir binanın adından çok, bir hareketin, olsa olsa geçici 
bir duraksamanın tasviri gibi. “Mekânet etmek”te de tersi yönde bir 
kural dışılık var: “mekân” ismi ucubeleştirilerek fiilleştirilmiş, sanki 
zorla harekete geçirilmiş, yerleşikliğinden, ağırlığından sıyrılıp, sık sık 
rüzgâr tarafından uçurulan çatılar altında inatla tekrarlanan bir reflek-
sin tasviri olmuş (s.223).

Irzık’ın bu çözümlemesinden de anlaşılacağı gibi Berci Kristin 
Çöp Masalları’nda içerik ve üslup birbirine paralel şekilde kurgulan-
mıştır. Yerleşiklikten ve güvenceden yoksun, uçucu/geçici bir karak-
tere sahip olan gecekondu yaşantısı, yine kaygan ve kırılgan bir dil 
aracılığıyla aktarılmıştır. Bu dilin ise genetiğiyle oynanmış “kondu” 
ve “mekânet etme” gibi kelimeler aracılığıyla yaratıldığı söylenebilir. 
Ancak Tekin’in romandaki özgün kelime kullanımları, sadece bu iki 
kelimeyle sınırlı değildir elbette. Gecekondu ahalisi için “mahalle 
getirenler”, grev yerlerinde başına adam toplayıp işçi sınıfı diye bir 
sınıfın varlığından, sömürüden laf açan işçiler için kullanılan “ça-
dır tutan” ya da kapitalist düzenin isteklerini sorgulamadan hemen 
kabul eden işçiler için söylenen, “muntazam” kelimesinden bozula-
rak bir küfre dönüştürülmüş “muntaz” sözcüğü de bu kullanımlar 
arasındadır. Tekin’in mevcut kelimeleri deforme ederek ya da onları 
değişik varyasyonlara uğratarak kullanması, onun üslubunu özgün-
leştiren temel noktalar arasında sayılabilir.
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Tekin’in romanda kullandığı dilin “melez” olarak betimlenme-
sinin sebebi sadece geleneğin, sözlü kültürün ve modern kent haya-
tının kelimelerini iç içe geçirmesi ya da kimi katışık kelime ve kelime 
grupları türetmesi değildir. Sanatçının, modern kent yaşamının ve 
sanayileşmenin getirdiği soru(n)ların dillendirilmesinde geleneksel 
halk şiirinin imkânlarından mümkün olduğunca yararlanıp nazım 
ve nesiri âdeta birbiri içine örerek kullanması da onun diline me-
lezlik niteliği katar. Tekin, romanın kurgusunda geleneğe ait kimi 
folklorik özelliklerden; türkü, mâni ve tekerlemelerin dilinden ve 
masal ile destanlardaki çeşitli motiflerden beslenerek anlatımını 
zenginleştirir ve de hâliyle dilini melezleştirir. Örneğin metinde, Çi-
çektepelilerin doğanın animistik gücünü temsil eden rüzgârla olan 
mücadeleleri, dörtlük nazım biçimi ve 11’li hece ölçüsüyle kaleme 
alınan sitem dolu bir türkü aracılığıyla aktarılır: 

Gözüm akar oldu dizlerim tutmaz
İki kulucumdan sancı hiç çıkmaz
Buydu parmaklarım kollarım kalkmaz
Ya sen git bu tepeden ya da ben rüzgâr (Tekin, 2012, s.24).

Görüldüğü üzere sanayileşme sürecinden önce Çiçektepe’nin 
en azılı düşmanı olarak beliren rüzgâra bir kişilik giydirilir. Mahal-
leye kurulan derme çatma evlerin çatılarını, çatılara bağlı beşiklerde 
uyuyan bebeklerle beraber uçuran rüzgâr, gecekonducular tarafın-
dan taşlanır ancak her taşlanmasından sonra Çiçektepelilere yönelik 
hışmını bir kat daha artırır. Mahalleliler, karşı koyamadıkları ezeli 
rakipleri rüzgâra karşı her mağlubiyet sonrası öfke ve sitem dolu şi-
irler söyler, türküler yakarlar. Çiçektepe’nin sözlü kültürünün yapı 
taşlarını oluşturan bu şiir ve türküler aracılığıyla romandaki nesir 
dilinin yanına nazım da sokulmuş olur. Bu kahraman-mekânın ken-
te özenip giderek bir sanayi bölgesi olmaya başlamasından sonra da 
metinde yine özgün bir anlatım tekniği ile karşılaşılır. Modern kent 
hayatına ait çeşitli talep ve isteklerin dörtlüklerle ve geleneksel halk 
anlatı türleri olan mâni ve tekerlemelerin dil ve üslup özellikleri ile 
aktarıldığı görülür:



208

Ahmet Duran Arslan

monograf 2017/8

Grev çadırının direği
Ak güvercinin teleği
İçme suyuna kavuşmak
Çiçektepe’nin dileği (Tekin, 2012, s.42).

Romanda Çiçektepelilerin, içme suyunun yanında iş, yol, oto-
büs, okul vb. taleplerinin de mâni formatındaki bu dörtlükler ara-
cılığıyla çeşitli bölümlerde dile getirildiği görülür. Metinde güncel 
meseleler, geleneksel anlatı formlarının biçimsel özellikleri kullanı-
larak aktarılmış ve sözlü kültür ürünlerinin yapısal özelliklerinden 
yararlanarak dil ve anlatım olanaklarının sınırları genişletilmiştir. 

Tekin’in üslubuna folklorik özellikler katarak onu melezleştiren 
bir diğer geleneksel anlatı türü de masaldır. Daha önce ifade edildiği 
gibi Çiçektepe gecekondu mahallesi, belirsiz bir zaman ve mekânda 
doğmuş/kurulmuştur. Romanın hemen başında karşılaşılan “bir kış 
gecesi” ve “şehrin çöpünü getirip boşalttıkları bir tepe” gibi müphem 
ifadeler, metnin masalımsı bir atmosferden besleneceğini muştular. 
Nitekim masalların genelinde de zaman ve mekân kurgusu netlikten 
uzak inşa edilir. Metindeki masal türüne ait bu özelliklerin görünür 
kılındığı temel bölüm ise geleneksel bir hikâye anlatıcısı olarak çizi-
len Ciğerci karakterinin sunulduğu kısımdır. Bu bölüm, “Bir vardı 
bir yoktu / Allah’ın kulu çoktu” epigrafıyla başlar. Epigraf, masalların 
geleneksel “bir varmış bir yokmuş” şeklindeki giriş ifadesinin dönüş-
türülmesi ile üretilmiştir. Ayrıca bu ifadenin hemen devamında yer 
alan aşağıdaki pasaj da anlatının masalsı yönüne örnek teşkil eder: 

Bu kullardan biri, kışın başlamasıyla Çiçektepe’nin fabrikalar ve çöp te-
peleriyle çevrili karlı sahnesine çıktı. Keloğlan’ı bir yanına, Beybörek’i 
öbür yanına aldı. Dev karıları, bezirgânları, pirleri, perileri başına top-
ladı. Çiçektepelilere geceleri masallar anlatmaya başladı. […] Teker-
lemesinin ardından “Ciğerciler Destanı”na geçti (Tekin, 2012, s.56).

Romanda Çiçektepe’nin masalcısı konumundaki Ciğerci ara-
cılığıyla Keloğlan masallarına, Anadolu’da anlatılan Bey Böyrek 
Hikâyelerine ve Dede Korkut Hikâyelerinden “Bay Büre Oglı Bamsı 
Beyrek Boyı” adlı anlatıya çeşitli göndermeler yapılarak metinlera-
rası bir ilişki/diyalog kurulur. Ciğerci dışında metindeki Güllü Baba 
karakteri de, “halk anlatılarındaki yaşlı bilge rolündedir” (Altuğ, 
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2011, s.81). Çiçektepe ahalisi, açıklamakta zorlandıkları kimi mistik 
olayların arkasında yatan nedenleri öğrenmek ya da zor durumda 
kaldıklarında yardım istemek için hemen Güllü Baba’nın yanına gi-
der ve onun eteklerini öperler. Güllü Baba, Çiçektepe’nin bir nevi 
Dede Korkut’udur.

Berci Kristin Çöp Masalları’nda karşılaşılan bir diğer folklorik 
unsur ise Gülbey Usta özelinde kurgulanan destansı anlatım tekniği-
dir. Daha önce değinildiği gibi roman boyunca birçok noktada mo-
dern zamana ait/güncel konuların geleneksel anlatı türlerinin biçim-
sel özelliklerinden yararlanılarak sunulduğu görülür. Metinde, her 
geçen gün daha da sanayileşen ve küreselleşen dünyadaki işçi sömü-
rüsüne karşı yapılan direniş, bir destan kahramanı gibi kurgulanan 
Gülbey Usta aracılığıyla anlatılır. Gülbey Usta, koynunda sendika 
fişleriyle geceleri kondu kondu dolaşıp kapitalist düzenin temsilci-
lerinden Bay İzak’ın Çiçektepe’deki fabrikasına sendika fikrini sokan 
kişidir. Gülbey Usta, bu eylemi neticesinde Bay İzak tarafından işten 
atılır. Bunun üzerine Usta, senelerdir çalıştığı pres makinesini işgal 
ederek tek başına bir direniş başlatır. Bu direniş hareketi hakkında 
anlatılanlar efsaneleşip onun namının öteki fabrikalara yayılmasına 
sebep olur. Usta, “Gözleri kaynak alevi / Kirpikleri onluk demir / 
Gülbey Usta, Gülbey Usta” (Tekin, 2012, s.78) şeklinde, yani epik bir 
kahraman olarak resmedilip anılır. Ayrıca romandaki Bay İzak ve 
Gülbey Usta zıtlığı üzerinden kapitalizm ve marksizm mücadelesine 
de çeşitli göndermeler yapılarak emek sömürücülüğü eleştirilmekte-
dir. Buna göre Tekin’in masal, destan, mâni gibi geleneksel anlatı tür-
leriyle güncel meselelere dikkat çekip çeşitli eleştiriler getirmesinin 
bir taraftan yazara özgün bir üslup, öteki taraftan metne de türlerara-
sı ve metinlerarası bir nitelik kazandırdığını söylemek mümkündür. 

Dil ve anlatım özellikleri bağlamında romanda değinilecek son 
nokta anlatıcı meselesidir. John Berger’in (1996) ifade ettiği üzere 
metnin temel anlatıcısı “söylenti”dir (s.7). Anlatı, Çiçektepe gece-
kondu mahallesinden yayılan rivayetler doğrultusunda genişler. 
Romanda birçok olay, kaynağı, kökeni bilinmeyen ve kesinlikten 
uzak haberler aracılığıyla yayılır. Bu yüzden metin, otoriter/hâkim 
bir sese sahip olmaktan uzaktır. Nurdan Gürbilek’in (1999) belirttiği 
gibi romandaki anlatıcı, uzaktan, âdeta kuşbakışı gördüğü bir sahne-
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nin anlatımını yapar (s.44). Anlatıcı, mahallenin üzerine kurulmuş 
bir kamera gibidir; onun kimlik inşa süreçlerini anbean kaydeder. 
Anlatıcının sesinde/söyleminde göze çarpan önemli detaylardan 
biri ise alay ve ironidir. Her şeyden önce romanın ana kahramanı 
pozisyonundaki Çiçektepe’nin, ironik bir isimlendirme olduğu açık-
tır. Şehir çöplerinden ve yabancı bir kültürün atıklarından oluşan 
çöp tepelerinde kurulmuş/doğmuş bir mekânın isminin Çiçektepe 
olması elbette ki absürd bir durumdur. Konducular, yıkım ekiple-
riyle gece gündüz savaştıkları bu tepenin ismini “Savaştepe” koymak 
istemişlerse de bu istek resmî makamlarca geri çevrilmiş ve tepeye 
“Çiçektepe” ismi verilmiştir. Bu bağlamda Macit Balık (2011), resmî 
makamlarca yapılan bu isim değişikliğinin, 12 Eylül darbe zihniye-
tinin birçok yerleşim yerinin ismini değiştirmesine dair ironik bir 
gönderme olduğunu ifade eder (s.280). Ayrıca, Çöp Bakkal, Naylon 
Mustafa ve Ciğerci arasındaki rekabetin anlatıldığı pasajdaki, muh-
tar adaylarının yayımladıkları seçim bildirileriyle halka gerçekleş-
meyecek vaatlerde bulunma sahneleri de, romandaki siyaset kuru-
muna yöneltilen ironik ve eleştirel yaklaşımın tezahürüdür. Bunun 
yanı sıra Bay İzak’ın fabrika müdürünün işçilere söylediği “Daha 
Hızlı” şarkısı da kapitalizmin hız/tüketim/sömürü tutkusuna eleştiri 
getirmesi açısından önemlidir:

İşçiler daha hızlı
Uçaktan daha hızlı
Çalışın daha hızlı
Elim ayağımdan önce
Uzanırsa prese?
Parmaklarınız kopar
Üstüpüye kan dolar (Tekin, 2012, s.76).

Bu şarkıda, tüketim ve rekabet odaklı sosyo-ekonomik düze-
nin proletaryayı bir meta olarak görüp sömürmesine, onları “çıkar 
yarışı piyonları/araçları” olarak algılamasına yönelik ciddi eleştiriler 
bulunmaktadır. Yeni müdürün işçilere söylediği bu sözlerin “şarkı” 
olarak nitelendirilmesi de aslında ironinin bir parçasıdır. Bu sözler, 
şarkı sözlerinden ziyade bir efendinin ya da beyin çalışanlarına ver-
diği emirleri çağrıştırır. Bu sözlerde işçilerin de aslında kapitalist dü-
zende modern çağın köleleri olduğu iması gizlidir.
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Bütün bu melez dil ve anlatım özellikleri bağlamında metnin 
sordurduğu bir soru daha var: Bu melezliğin türsel olarak yansıma-
sı nedir, Berci Kristin Çöp Masalları tam olarak bir roman mıdır? 
Her şeyden önce Latife Tekin’in anlatısının klasik roman tarzından 
uzak bir tarafının bulunduğu söylenebilir. Bu anlatı, âdeta ağızdan 
ağıza yayılan rivayetler aracılığıyla oluşmuştur ve bünyesinde masal, 
destan, tekerleme, mâni gibi birçok sözlü kültür ürününün biçimsel 
özelliklerini barındırmaktadır. Ancak yazar, daha geleneksel çağla-
rın ürünleri olan bu türlerin niteliklerini olduğu gibi ödünç alma-
mış, onları modern zamanların soru(n)larını dile getirecek şekilde 
güncelleyerek işlevselleştirmiştir. Bu durum da -en azından türsel 
açıdan- sözlü ve yazılı kültürün, gelenek ile modernin iç içe geçtiği 
karnavalesk bir yapı meydana getirmiştir. Dolayısıyla Latife Tekin’in 
bu anlatısında roman türünü melezleştirerek ona türlerarası bir ni-
telik kazandırdığını söylemek mümkündür. 

Sonuç
Latife Tekin’in, Berci Kristin Çöp Masalları’nı “göç”, “yoksul-

luk” ve “gecekondu yaşamı” temalarını merkeze alarak inşa ettiği 
görülmektedir. Bir anlatının ana unsurlarından biri olan “mekân”, 
metinde başkarakter/merkezî figür olarak kurgulanmış ve diğer 
takdim edilen şahıslar onun macerasının aktarımında daha ikincil 
veya yardımcı bir konumda kalmışlardır. Çünkü roman boyunca an-
latılan, şehrin çöpleri ve yabancı bir kültürün atıkları içine doğmuş 
bir gecekondu mahallesi olan “Çiçektepe”nin sergüzeştidir. Metinde 
bu mekâna anlatısal bir işlev de yüklenmiş olup Çiçektepe, yokluk/
yoksunluk içinde var olma savaşımı veren insanların sesini yansıtan, 
dolayısıyla da kolektif yapıya sahip bir mekân olarak kurgulanmıştır. 
Çiçektepe’nin yerel ve kolektif bir kimlikten zamanla daha kentsel ve 
bireysel bir kimliğe geçişi ise gelenek ve moderni bir araya getiren 
melez bir dil aracılığıyla sunulmuş ve böylelikle sözlü edebî türlerin 
biçimsel özellikleri ile çağdaş temalara dikkat çekilmiştir. Bu melez 
dilin ironik bir yönelimi de vardır ve bu yönelimle kimi sosyopolitik 
konulara istihza ile değinilmiştir. Bütün bu özellikleri itibarıyla Berci 
Kristin Çöp Masalları’nın özgün bir dil, anlatım ve kurgu tekniğine 
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sahip olduğunu ve dolayısıyla 1980 sonrası Türk edebiyatının önem-
li ürünleri arasında sayılabileceğini söylemek mümkündür.
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The Journey of Women:  
From Slums to Modern Life

Abstract
This article aims to discuss the change and transformation of women figures in 
slums during the process of “modernization” with the novel Berji Kristin: Tales 
from the Garbage Hills by Latife Tekin. Within this context, it is possible to delve 
into the perception of the modern woman from Berji to Kristin in this novel by 
means of the concepts of innocence-prostitution, attire, public sphere, and pri-
vacy. Moreover, in this novel, it can be seen that there is a change in modern life 
for the benefit of women and women can be seen in the public sphere like men. 

Key Words: Berci Kristin Çöp Masalları, woman, modernity, change in modern 
life, slums.

Giriş
Bu makalede, ilk olarak “modernite”, “modernleşme” kavramla-

rı açıklanacak ve bu kavramlardan yola çıkılarak Latife Tekin’in Berci 
Kristin Çöp Masalları adlı romanı üzerinden kadın algısında yaşa-
nan bu değişim ve dönüşüm süreci, kadının modern hayatta nasıl 
bir yerde konumlandığı anlatılacaktır. Böylelikle, modern dönemin 
özellikleri ile beraber gecekondu hayatından modern hayata geçiş 
sürecindeki değişimleri görmek ve birbiriyle bağdaştırmak mümkün 
olacaktır. 

17. yüzyıla damgasını vuran modernleşme serüveninin gelişim 
aşamalarını Rönesans, Reform ve Aydınlanma Çağı olarak değerlen-
dirmek mümkündür. Öyle ki, bu dönem ile beraber “aklı” ön plana 
koyan zihniyet, bireyi tek başına ayakları üzerinde durabilecek ko-
numa getirmiştir. İnsan aklıyla her şeyi sorgulayıp, kavrayabilecek 
hale gelip, yüceleştirilmiştir. Akabinde gelen bilimsel ve endüstriyel 
devrim ile bireyler modern hayatın getirdikleri değişimleri uygula-
maya başlamıştır. Birey artık kendini sınırlandıran zincirleri kırmış 
ve modern hayatın içinde yer edinmeye başlamıştır. Bununla birlikte, 
modernleşme ile beraber kurulan bu yeni dünyada yaşayan insanlar 



215

Gecekondudan Modern Hayata Uzanan Yolda Kadın Tezahürü

monograf 2017/8

için geleneksel değerler yerine yeni değerler getirmiştir. Modernite; 
tek bir alanda yapılan değişim olmayıp, ekonomik, sanat, bilim gibi 
bir çok farklı alanda insan hayatını değiştiren bir kavramdır. İlhan 
Tekeli vd. (2007), modernite kavramının getirdiği gelişim sürecini 
dört boyuta indirgeyerek açıklar: 

Birincisi ekonomik boyuttur. Bu toplumda ürünler metalaşmış, emek 
ücretli hale gelmiş, liberalist mülkiyet anlayışı kurumsallaşmıştır. 
İkincisi, bilgiye, ahlaka, sanata yaklaşımıdır. Modernitenin üçüncü 
boyutunu geleneksel toplum bağlarından kurtulmuş, kendi aklıyla 
kendini yönlendiren bireyin doğması oluşturmaktadır. Dördüncü bo-
yut ise gelişen kurumsal yapıdır. Bu tür ekonomik faaliyetler içinde-
ki, bu tür bireylerden oluşmuş, kendi yaptıkları üzerine düşünen ve 
onları geliştirmeye çalışan toplum yeni bir örgütlenme biçimi ortaya 
koymuştur (s.19).

Görüldüğü gibi, modernite tek boyutlu bir değişim olmayıp, 
toplumu ekonomik,  ahlaki, sanatsal, bilimsel ve geleneksel olarak 
biçimlendiren bir süreçtir. Bu sebeple modernite kavramını tek bo-
yuta indirgeyerek bakmak değişim alanını kısıtlamaktır.

Çetin Halis’e göre (2003-2004), “Modernleşme kavramı, tarihsel 
olarak geleneğe dayalı toplumsal ve siyasal değer ve ilkelerin yerine 
modern ölçütlerin geçiş evrimini/sürecini ifade eder” (s. 12). Gö-
rüldüğü gibi, modernleşme, modernite kavramının sürece, pratiğe 
dökülmüş halidir. Berman (1994), modernliğin tarihini üç evreye 
ayırarak anlatmıştır. Bu evrelerden ilki, modern hayatı anlamaya ça-
lışan insanların yaşadığı şaşkınlık ve uygun sözcük bulma evresidir. 
İkinci evre ise buluşların, sanayi devriminin olduğu dönemdir. Top-
lumsal, kişisel ve siyasal yaşamın kökten değiştiği evredir. Berman, 
son dönemi 20. yüzyılda modern kamunun genişleyip, büyümesiyle 
modern toplumun parçalanmasıyla ilişkilendirir. Bu parçalanma be-
raberinde “bölük pörçük” bir toplum yaratır yani toplum artık “tek 
yumruk” değildir, insanlar bireyselleşmiştir (s. 29).  

Aydınlanma Çağı, bireyi daha realist, akılcı ve kendi iradesiyle 
her şeyi yapabileceğine inançlı bir hale getirmiştir. Geleneksel hayat-
ta sorgulanmadan kabul edilen bilgiyi, artık insanlar aklıyla, kendi 
iradesiyle sorgulayarak eleştirel bir bakışa sahip olmuştur. Sanayi 
Devrimi ise endüstrileşmeyi beraberinde getirmiştir, bu dönemle 
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beraber makineleşme başlamış, kentlerde yeni iş sahaları açılmış ve 
insanlar yaşama imkanları yetersiz olan köylerden kentlere doğru 
göç etmiştir. Gelen göçlerle beraber kentleşme süreci başlayarak, 
insanlar köy hayatından şehir hayatına doğru bir adaptasyon süre-
cine geçmiştir. Öyle ki, modernleşme hareketi beraberinde makine-
leşme, göç ve kentleşme sürecini getirmiştir. İnsanlar emek ihtiyacı 
olan endüstrileşmiş yerlere doğru göç ederek hayatlarını “modern 
şehirlerde” idame ettirmeye çalışmışlardır. Endüstrileşen bölgelere 
göç eden kadının konumuna bakıldığında; Figen Aydıngör (2006), 
şöyle belirtir: 

Sanayileşmenin hızlanması, kadınları emek piyasasına da yöneltmiştir. 
Ancak kadın ve erkek işçi ücretleri arasındaki fark, Paris’te 1/2, taşrada 
1/3’e varan seviyelerdedir. İşçi sınıfı kadınlarının başlıca mücadele ne-
deni, ücretlerinin yükseltilmesi, eşitlenmesi ve çalışma koşullarının 
düzeltilmesi olmuştur (s.119). 

Burada da belirtildiği gibi, endüstrileşmeyle beraber kadın ge-
leneksel olan “evde çocuklarına bakan” kişi olmak yerine, dışarda 
“para kazanan”, “iş hayatında var olan” bir konuma gelmiştir. Öte 
yandan, Deniz Aktan Küçük’ün (2007) de belirttiği gibi, “Endüst-
rileşen bölgelerdeki emek ihtiyacı, tarımsal nüfusun bu bölgelere 
akmasını zorunlu kılar. Aynı şekilde, bu akışı kolaylaştıran demir-
yollarının artması, endüstrileşen yeni kentlerin taşraya bağlanması 
konusunda yardımcı olur. Böylece, ticaret ve göçün hacminde bü-
yük bir artış gözlenir” (s.7). Görüldüğü gibi, bireyler kurulan yeni 
yollarla kent hayatına daha kolay gitmektedir ve bu sebeple, insanlar 
kent hayatına rağbet etmektedir. Bir diğer nokta ise, modern şehir 
hayatının içine düşen birey kendi gelenek, görenek, âdet ve törele-
rinden gittikçe koparak bu hayatın içinde var olmuştur. Anthony 
Giddens (1994), şöyle belirtir: “Modernliğin sonucunda ortaya çı-
kan yaşam tarzları bizi büsbütün geleneksel toplum düzen türlerin-
den eşi görülmedik bir biçimde söküp çıkarmıştır” (s.12). Bireyler 
eğitim, kıyafet, sosyal hayat, çalışma hayatı ve aile hayatını şehirdeki 
insanlara göre biçimlendirmiştir. Yaşanan bu değişimler sadece top-
lumun “dominant öğesi olan” erkeği etkilemekle kalmamış, kadının 
da yaşam tarzını değiştirerek, kadını özgürleşmiştir. Türk modern-
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leşmesini anlatan Şerif Mardin (1991) ise şöyle söyler: “Batı’nın as-
keri ve idari yapısını Osmanlı’ya aktarırken Batı’nın günlük kültürü 
de ikinci defa etkin bir biçimde imparatorluğa girmişti. Giyim, ev 
eşyası, paranın kullanışı, evlerin stili, insanlar arası ilişkiler ‘Avrupai’ 
olmuştu” (s.15). Bu da gösterir ki toplumdaki kadınlar ve erkekler 
geleneksel yaşayış biçimlerinden koparak, Batı’nın yeniliklerini uy-
gulamaya başlamışlardır. 

Bu noktalardan hareketle, modernleşmenin insan hayatına ge-
tirdiği değişimleri daha yakından görebilmek için 1984 yılında La-
tife Tekin tarafından yazılan Berci Kristin Çöp Masalları adlı roma-
nına bakmak gerekir. Bu romanda, çöp üzerinde kurulu bir yaşamı 
olan Çiçektepe halkının modernleşme süreci ile beraber geçirdiği 
dönüşümler anlatılır. Kitabın yazılış tarihi ile Türkiye modernleşme-
si beraber düşünüldüğünde, bu dönemde Türkiye’de modernleşme 
sürecinin hızlandığı, toplum, mekan ve insan yaşamında değişimle-
rin ve dönüşümlerin gerçekleştiği görülmektedir. Bu bağlamda, bu 
romanda da insanların yaşadığı dönüşümler anlatılırken, mekânsal 
dönüşümler, kıyafette yaşanan değişimler, çalışma ve aile hayatında 
yaşanan dönüşümler anlatılmıştır. Fakat tüm bu dönüşümler anlatı-
lırken, kadınların modernleşme süreci ile beraber nasıl dönüştükleri 
üzerinde durulması gereken bir noktadır. Öyle ki, kadın bu süreçte 
çeşitli haklar elde ederek bir meta olarak değil, bir birey olarak gö-
rülmeye başlanmıştır. Kadın artık bir obje değil, süje olmuştur. Bu 
sebeple, bu metnin odak noktası kadın algısının modernleşme süre-
ci ile nasıl değiştiğini göstermektir. 

Berci Kristin Çöp Masalları Odağında Değişen  
Kadın Algısına Bakmak
Yukarıda da belirtildiği gibi, modernite aklı ön plana koyan, 

bireyi merkeze alan bir kavramdır. Bireyler artık batıl inançlara, 
geleneklere ve dogma bilgilere körü körüne inanmak yerine kendi 
iradeleriyle bilgileri sorgulamaya, düşünmeye başlamışlardır. Bunun 
izlerini Berci Kristin Çöp Masalları romanında da görmek mümkün-
dür. Geleneksel hayat süren Çiçektepelilerin inandıkları ve herhangi 
bir sorunla karşılaştıklarında danıştıkları en yaşlı kişiler  Güllü Baba 
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ve Kibriye Ana’dır. Kibriye Ana ve Güllü Baba tecrübesiyle, görmüş 
geçirmiş olmasıyla bilginin kaynağı olarak görülmektedirler. Ayrıca, 
bu kişilerin bilgisi yaşadıkları tecrübenin sınırıyla orantılıdır ve bil-
ginin sınırı bu kişilerin bildikleriyle sınırlıdır. Fakat modernleşme 
ile beraber, sınırlı olan bu bilginin kaynağı değişmiştir. Çiçektepe-
liler artık sınırlı bilginin sahibi olan Kibriye Ana ve Güllü Baba’ya 
inanmak yerine şehri tecrübe eden, köye gazete getiren, okuyarak 
bilginin kaynağını genişleten, şehirle iletişim kuran Ciğerci’yi din-
leyerek, ona inanmaktadır. Öyle ki, Berci Kristin Çöp Masalları adlı 
romanda, geleneği temsil eden ve geleneksel yöntemleri kullanarak 
insanlara yardım eden Kibriye Ana, modernleşmeyle beraber bu 
toplumun içinde yok olmuştur. Marx’ın deyişiyle “katı olan her şey 
buharlaşıp gitmiştir” ve birey modern hayatın pençelerinin içine dü-
şerek, geleneksel bağlarını yitirmiştir. 

Bilginin kaynağının değişiminin yanı sıra mekânsal anlamda 
da bir dönüşüm söz konusudur. Bunu şu şekilde anlatmak müm-
kündür: Geleneksel hayat yaşayan Çiçektepeliler köyde evlerini kur-
duktan sonra bir toplanma mekanı, ortak alan olan bir cami inşâ 
etmişlerdir. Burada, cami kolektif bir yaşamı, cemaat toplumunu 
gösteren bir yapı olarak düşünülebilir çünkü modernleşme ile bera-
ber, Çöp Bakkal caminin babasına uzak olduğunu söyleyerek, evinin 
önüne cami yaptırmıştır. Akabinde ise, Naylon Mustafa ve diğer Çi-
çektepeliler bu gerekçeyle kendi evlerinin önüne cami yaptırmaya 
başlamıştır. Bu da gösterir ki insanlar geleneksel toplumda var olan 
“tek yumruk” olma, cemaat olma yerine bireysel olmaya başlamış-
lardır. Kitabın bu bölümünde, modern bir toplumun tezahürü olan 
bireyselleşmenin mekandaki değişimi görülmektedir. Ayrıca, bir 
diğer mekânsal değişim ise sokaklarda yaşanmıştır. Çiçektepelilerin 
artık özenle seçilen anlamlı sokak isimleri yoktur, bunun yerine tıp-
kı modern hayatta olduğu gibi “sadece işlevini görmesi” için kulla-
nılan rakamlar vardır. Bir diğer örnek ise, çöp üzerine kurulu olan 
Çiçektepe’nin insanlar tarafından daha süslü, gösterişli hale getirile-
rek, adeta bir şehir atmosferine dönüştürülmesidir. Çünkü insanlar 
birbirlerinden görerek, evlerini, sokaklarını yeni ve modern eşyalar-
la düzenlemeye başlamışlardır. Çöp Bakkal’ın evine taktırdığı güzel 
kapıyı görenlerin kendi evlerine de o kapıdan taktırması bunun bir 
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göstergesidir. Böylelikle, Çiçektepe mekânsal dönüşüm geçirerek, 
modern bir şehir halini almıştır. Modernleşme ile beraber, bilgi kay-
nağının otoriter figürü değişmiş, mekânsal anlamda bir dönüşüm 
yaşanarak bir şehir hayatı kurulmaya başlanmıştır. Yaşanan bu deği-
şim ve dönüşümün içerisinde kadın algısının nasıl değiştiğini detaylı 
olarak incelemek gerekir. 

Modernite ile beraber değişen kadın algısını ilk olarak masu-
miyet, bakirelik ve fahişelik kavramları üzerinden tartışmak müm-
kündür. Köyde masumiyetin simgesi olarak gösterilen kadının yanı 
sıra modern hayatta “fahişelik” ile beraber anılan kadın örnekleri de 
bulunmaktadır. Daha ilk başta kitabın isminde geçen “Berci Kristin” 
kelimesine bakıldığında, “Berci Kristin tek bir isim değildir. Berci 
masumiyetin simgesiyken Kristin fahişeliğin simgesidir” (Altuğ, 
2010, s.82).  Romanın ilerleyen bölümlerinde Berci ne kadar masum 
kızı temsil ediyorsa, Kristin de o kadar kirlenmişliği, fahişeliği temsil 
etmektedir. Modernite bu noktada beraberinde Durkheim’ın bakış 
açısıyla “düzeni bozan”, “olması gerekenin olması gerektiği yerde 
olmadığı” kirliliği, düzensizliği getirmiştir. Burada, şehir  hayatı ile 
beraber kirlenen, “masumiyetini yitiren”,  Berci Kız sıfatını kaybeden 
kadınları görmek mümkündür. Çünkü kadın değişen bu sosyokül-
türel yapıda masumiyetini kaybederek modern hayatın kirlenmiş-
liğinin bir göstergesi, tezahürü olmuştur. Örneğin, “Köyde yazıda 
yaylayan, gece dışarda kalan koyunları sağmaya giden kızlara ‘Berci 
kız’ denirdi. Koyunların sütünü toplayıp köye getirmeleri kıymetli 
bir iş olarak görülürdü. Bir kızın terbiyesi süt toplamaya gidip gelir-
kenki haliyle, tavrıyla ölçülürdü. Bercilik eden kızlar saçları sıvazla-
narak ‘Berci kızım!’ diye sevilirdi” (Tekin, 2012, s.22). Öte yandan, 
gecekondu hayatına geçilmesiyle, “çöp toplayan kızlar Berci kız ol-
muştur”. Görüldüğü gibi, köyde yaşayan ve geleneksel hayat tarzında 
yaşayan kızlar saf ve masum bir şekilde çizilmiştir. Öyle ki, onlar süt 
toplamak gibi kıymetli bir iş yaparak insanlar arasında sevilen kişiler 
olmuşlardır ve bu kızlar bir çocuk gibi saçları sıvazlanarak sevilir. 
Öte yandan, Kristin sıfatına layık görülen kişilere bakıldığında, Deli 
Gönül ve Katır Emel’dir. Öyle ki, “deli” kelimesi Gönül’ün toplumun 
dışında olan, topluma ait olmayan, kalıpların, kuralların dışında olan 
kişi olduğunu göstermektedir. Çiçektepe halkının modern yaşama 
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ayak uydurmasıyla mahallelerde genelevler kurulur ve Deli Gönül 
kurulan bu modern dünyanın “ilk fahişesi”dir.  Deli Gönül kocasının 
halı hırsızlığı sonucu hapse atılmasından sonra tekstil atölyesinde 
çalışmaya başlar ve burada çalışan kesimci ustası tarafından tacize 
uğrar ve devamında onu diğer ustaların kucağına atar. Mesela, ro-
manda bu bölüm şöyle anlatılır: “Deli Gönül’ün dayanağı göçünce 
Çiçektepe ilk orospusuna sahip çıktı. Konducu erkekler bir kesekağı-
dı üzüme, bir kalıp peynire Deli Gönül’le yatıp kalktı” (s.129). Gele-
neksel toplum yapısında kadın evde anne rolüne sahipken, modern 
hayatta kadının tek rolü annelik değildir. Kadın artık birey olarak 
hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Bu da modernleşmenin bir gös-
tergesi değil midir?  Kirlenen kadının sıfatlandırılması şöyledir: “[...] 
Vakıf Çiçektepeli delikanlılar Deli Gönül’e ‘Kristin’ diye ad taktılar” 
(s.141). Bir diğer “kirlenmiş kadın” ise “yarım saatlik Emel’dir”, o da 
erkeklerle birlikte olan bir kadındır. Ayrıca, modernleşme ile para-
nın insan hayatına girmesi sonucu, kadın alıp satılan bir nesne, bir 
meta gibi gösterilmiştir. Öyle ki, bu iki kadın Çiçektepe’nin moder-
nite ile değişmesi sonucu “Berci” olmak yerine modern hayatın kir-
lenmişliğinin sembolü olan “Kristin” sıfatına layık görülmüşlerdir.

Kadınların modern hayat ile kıyafet algısı değişmiştir. Şerif 
Mardin’in de yukarıda vurguladığı gibi, geleneksel olan kıyafetlerin 
yerini modern diye nitelendirilen kıyafetler almaya başlamıştır. Ay-
ten Sönmez (2004), kadınların değişen kıyafet algısını şöyle yorum-
lar: “Mahallede açılan sinema ve burada gösterilen filmler, özellikle 
mahallenin dışı ile daha sınırlı iletişim şansı olan kadınlar açısından 
merkezin/modernitenin etkilerine açılmanın bir yoludur” (s.60). 
Burada da belirtildiği gibi, sinema ile kadınlar modernitenin özel-
liklerini görmüş ve uygulamaya başlamışlardır. Bu değişim sinemaya 
giden kadınların kıyafetlerini modern hayata göre düzenlemesiyle 
örneklendirilebilir. Çünkü filmler aracılığıyla kadının giyim tarzı 
değişerek, kadınlar eski kıyafetler yerine modern ve yeni kıyafetler 
tercih etmişlerdir. Kitapta verilen bu örneklere bakıldığında kadının 
kıyafetlerinde olan değişimi görmek mümkündür: “Yaşlar kuruyun-
ca artist gibi kol bacak açan genç kızlar, başörtü tanımayan kadınlar 
çıktı” (s.130), “Çiçektepeli kadınların açılıp saçılması, teneke mina-
reli camilerden birinde müezzinlik yapan Hacı Hasan’ın burnunun 
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iman diğerini sızlattı” (s.131). Burada da görüldüğü gibi, eskiden ka-
palı kıyafetler giyen, başörtüsü takan kadınlar, modernleşme sonucu 
açılan sinemadaki filmlerdeki kişilerden etkilenmiştir ve başörtüle-
rinden kurtulup, “açılıp saçılan”, “mini etek giyen”, “makyaj yapan” 
bireyler olmuşlardır. Böylelikle, kadın modern hayatın içine girerek 
geleneksel olan giyim tarzını değiştirmiştir ve popüler kültürün içe-
risinde var olmuştur. 

Öte yandan, modernleşme ile beraber kadın kamusal alanın 
içine girmiştir. Eskiden, söz sahibi bile olmayan, erkek hegemon-
yası altında ezilen kadın, giderek modernleşen toplumda erkeğin 
karşısında kendini ifade edebilen, “kamusal alana çıkan” konuma 
gelmiştir. Berci Kristin Çöp Masalları adlı romana bakıldığında, ge-
cekondulaşma sürecinde tasvir edilen kadın, erkeğin gerisindedir ve 
söz hakkı yoktur. Örneğin, “Kadınlar çocuklarla bir köşeye çekildi-
ler. Erkekler Güllü Baba’nın etrafını çevirdiler” (s.14). Konduların 
rüzgârla birlikte gitmesiyle, bir inşaata sığınan topluluk içerisinde 
kadınlar köşededir fakat erkekler merkezdedir. Güllü Baba ile bir-
likte erkek, sesi çıkan konumdadır. Mesela, “Çöp toplamak çocuk 
işi, kadın işi sayıldı. Kadınlar bir elleri kondularının, çocuklarının 
üstünde madımak toplar, bulgur ayıklar gibi tez tez torbaları dol-
durdular” (s.22). Görüldüğü üzere, kadınlar çocuklarla bir tutula-
rak, çöp toplamak bulgur ayıklamaktan farksız olduğu için kadının 
görevi olmuştur. Bu durumun nedeni Cebe tarafından şöyle açıkla-
nır: “Ekonomik iktidarın temsilcisi olan Çöp Ağasının belirmesiy-
le birlikte, erkeğin aile içindeki yerinin yeniden düzenlenmesi, bu 
anlamda geleneksel ailenin kente uyarlanması olarak düşünülebilir” 
(Aktaran Balık, 2011, s.117). Burada da anlatıldığı gibi, Çiçektepe 
kuruluş aşamasında geleneksel ataerkil bağları gereği erkek kadının 
üstündedir ve erkek iş aramak için Çiçektepe’den dışarı çıkarken 
kadın dışarı çıkamayarak verilen görevi uygulamıştır. Fakat kitabın 
ilerleyen bölümlerinde, Çiçektepe modernleşmiş ve kadın kamusal 
alanın içinde var olarak, dışarı çıkmıştır. 19. yüzyıl ile beraber ortaya 
çıkan kapitalizm modernleşme süreci ile beraber hız kazanmış ve 
çalışma hayatında kadın ve erkeği ilgilendiren değişiklikler meydana 
gelmiştir. “Modernliğin belirginleşen toplum düzeni hem ekonomik 
sistemi hem de diğer kurumları açısından kapitalisttir” (Giddens, 
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1994, 18). Bunun bir örneği ise, erkekler artık çöp toplamak yerine 
fabrikalarda çalışmaya başlamışladır. Fabrikalar ise kapitalizmin te-
mel mekanlarındandır ve artık çalışanlar daha fazla saat çalışarak, 
daha hızlı olmak durumundadırlar. Öyle ki, kurulan yeni çalışma 
hayatında, durup dinlenmeden çalışmayı, üretmeyi, hızlı olmayı ve 
rekabet içinde olmayı beraberinde getirmiştir. Kapitalizm ile bera-
ber “emek” değersizleşerek bir “meta” haline gelmiştir. Bu noktayı 
Bay İzak’ın yabancı ülkeye giderek, modernleşmeyi bizzat yerinde 
yaşayan yeni müdürü üzerinden düşünmek gerekir. Fabrikanın yeni 
müdürü modernleşme hareketini görür ve fabrikada onu uygulama-
ya çalışır. 

Bay İzak’ın yeni müdürünün okumak için gittiği uzak ülkeden öğre-
nip geldiği “Daha Hızlı” şarkısı buzdolabı fabrikasında çalışan işçilerin 
kulaklarını sabah akşam cırnakladı. Muntaz seçilen on işçi diğer işçi-
lerden daha fazla saat ücreti almaya başladı. Muntazlar güle söyleşe, 
muntaz olmayanlar söve eğleşe yoğurt kaplarının üstüne eğildi. Mun-
taz işçilerin de çok muntaz olanı, az muntaz olanı vardı... (s.76)

Burada vurgulamak gerekir ki, artık burada çalışanlar yeni mü-
dür tarafından “modern işçi” olmaya yöneltilirken, fabrika ise “mo-
dern” hale getirilmeye çalışılmıştır. Fabrika “kapitalist dünyanın” 
bir göstergesidir, insanlar ise bu dünyanın içinde metalaşmıştır. Bay 
İzak “Daha Hızlı” şarkısıyla kapitalizmin getirdiği daha çok çalış-
mak, daha hızlı olmak vurgusunu işçilere adapte etmektedir. Bunun 
yanı sıra, işçilerin içerisinden belli kişileri seçmesi, onlara daha fazla 
ücret vermesi, yine kurulan yeni dünyanın tezahürüdür. İşçiler artık 
sınıflaşma ile beraber, birbirleriyle rekabet etmeye başlamışlardır. 
Ayrıca, meseleye kadın üzerinden bakıldığında, kadının modernleş-
me hareketi ile beraber kamusal alana çıkışı şu cümleler örneklen-
mektedir:

Bir kaç gün içinde kurulan fabrikalarda, sabahtan akşama, sahte deter-
jan, renk renk meyve tozları, meyve suları, ağız dağlayan çikolatalar, 
beyazlatmayan çamaşır suları, köpürmeyen sabunlar yapıldı. Kızlar 
suları şişelere, tozları kağıtlara doldurdu. Erkekler plastik preslerin 
başında elleri yana yana çalıştı (s.92).
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Görüldüğü gibi, modern hayat ile beraber kapitalizmin temsili 
olan fabrikalarla işçi sınıfı ortaya çıkmıştır. Yukarıda Aydıngör’ün 
de belirttiği gibi, sanayileşme ile ucuz iş gücü sağlayan kadın çalışma 
hayatına girerek, evinden dışarı çıkmıştır. Böylece, kadın ve erkek 
beraber çalışma hayatına girmiştir ve kadınlar geri planda kalmak 
yerine kamusal hayatın içine girmiştir. Erkeğe atfedilen “eve para ge-
tirmek”, “üretmek”, “kazanmak” gibi fiilleri kadınlar için de kullan-
mak mümkündür. Öyle ki, kadınlar da tıpkı erkekler gibi, para eko-
nomisinin içerisinde yer alarak, çalışarak, üreterek para kazanmaya 
başlamışlardır. Kurulan yeni dünyada kadınlar iş hayatına girerek 
artık modern bir hayat yaşamaya başlamışlardır. 

Kadın eskisi gibi evde çocuk bakmak, yemek yapmak gibi gö-
revlerinin dışında “çalışma hayatının içinde” kendini göstermiştir, 
grevlerde önemli rol oynayarak sesini duyurmuştur ve yapılan dire-
nişte ilk sırada yer alarak tepkisini gösterebilir hale gelmiştir. Örne-
ğin, “Dursune Nine’nin direniş boyunca tabancalı şalvarını yayması” 
ve direnişte başta olan kişilerden biri olması, kadının toplumdaki 
yerinin nasıl değiştiğini gösteren örnektir. Dursune Nine eski gü-
cüyle yeni ortama ayak uydurmuş ve onun gereğini yapmıştır. Öyle 
ki, kadınlar fabrikada erkek işçilerin önünde dizilmiştir ve erkekler 
geride kalmıştır. Modernite ile beraber kadın ön plana çıkarak kendi 
ayaklarının üzerinde durabilecek hale gelmiştir ve “kadının sosyal 
yaşam içindeki konumu değişmiştir” (Atik, 2012, s.200). Atik’in de 
belirttiği gibi, kadın artık sosyal yaşamda gözle görülebilir bir ko-
num elde etmiştir. 

Gecekondu hayatında bir nesne gibi değersiz olan, kocasından 
dayak yiyen, ezilen kadınlar anlatılır. Örneğin, “Çöp Bakkal sonunda 
deliye döndü. Karısını saçından tutup kaldırdı. Babasının kondusu-
na kovdu” (s.52). Görüldüğü gibi, erkek toplumdaki dominant olan 
cinsiyettir ve kadını değersiz bir hale getirmiştir. Kadın erkeğin arzu 
nesnesi olmamak için diretirken, kocası tarafından dövülür ve baba-
sının evine kovmakla tehdit edilir. Öte yandan, bu durum kadının 
erkek karşısındaki ezilmişliğini de göstermektedir. Fakat mahallenin 
giderek modernleşmesiyle beraber toplumun algısı değişir. Mese-
la, “[...] kadınların yola yere yıkılıp dövüldüğünü gördükten sonra 
parladıklarını söyledi. ‘Kadınlara çok kötü muamele yapıldı’ dedi. 



224

Merve Sürükli

monograf 2017/8

[...]Konducular, kadınları sokağa döküp dayak attıran erkek işçileri 
kınadı” (s.93). Görüldüğü üzere, erkekler kadına yapılan haksızlığı 
görerek, kadına dayak atan işçilere tepki göstermişlerdir. Önceleri, 
dayağa ses çıkarmayan mahalleli, şimdi bu davranışı kınamıştır. Bu 
da gösterir ki kadının toplumdaki konumu güçlenmekle birlikte, er-
kekleri de bir noktada kendine “destekçi” yapabilecek konuma gel-
miştir. Çünkü modern hayat kadın ve erkeği eşit birer birey olarak 
görmektedir.

Ayrıca, modernleşme ile beraber mahremiyet algısı, toplumun 
mahrem olarak gördüğü “cinsel hayata”  bakış açısı değişmiştir. 
Değişen mahremiyet algısını yukarıda Tekeli’nin de belirttiği, mo-
dern hayata geçiş ile “ahlak kavramının” değişmesiyle bağdaştırmak 
mümkündür. Çünkü kitabın ilk bölümlerinde gecekondu hayatı 
şöyle anlatılır: “Kadınlar hela çukurları kazılmadığı için toplanıp 
dereye iniyorlardı. İne çıka görülmedik bir adet de onlar çıkardılar. 
Gündüzleri kadınların dereye inmesini ayıp saydılar” (s.20). Öyle 
ki, Çiçektepe’de kondular kurulurken anlatılan en temel ihtiyaçlar-
dan biri olan “helaya gitmek” toplumda erkeklere ayıp sayılmazken, 
kadınlara ayıp sayılır. Fakat modern hayat ile birlikte kadınlar en 
mahrem olarak sayılan “cinsellik” hakkında bile konuşabilecek hale 
gelmişlerdir. Değişen mahremiyet algısını Tirintaz Fidan üzerinden 
anlatmak mümkündür. Tirintaz Fidan, kadınlara cinsellik üzerine 
dersler veren “özgür” bir kişidir. Örneğin;

Yalnızca erkeklerin ‘keyif ’ olmadığını, kocasıyla yatan kadının da keyif 
olabileceğini fitneledi. Verdiği gece dersleriyle adı Çiçektepe kondula-
rının alnına çöpün ve rüzgârın yanına yazıldı. Verdiği gece dersleri 
öteki kondu mahallelerinde, Çöp Yolu’ndaki fabrikalarda, tamirhane-
lerde duyuldu. Göz süzüp boyun kırması, erkeği baştan çıkarmanın 
ilmini bilmesi fabrikaların tezgah başlarında, soyunma odalarında 
konuşuldu (s.50). 

Görüldüğü gibi, Çiçektepe’de kondular oluştururken var olan 
mahremiyet algısı ile modern hayatın getirdiği algı aynı değildir. 
Çünkü modern hayat ile beraber bir tabu haline getirilen “cinsel-
lik” konuşulmaya, tartışılmaya başlanmıştır. Mahrem olarak görülen 
cinselliğin konuşulması modern hayattaki değişimin bir tezahürü 
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olarak görülebilir. Örneğin, Tirintaz Fidan modern şehir hayatında-
ki cinselliğin bir tezahürü olarak çizilmiştir. Şunu da belirtmek gere-
kir kadınlara cinsel anlamda dersler veren, onu yönlendiren kişi bir 
erkek değil “kadındır”. Ayrıca, kadın burada “erkeği baştan çıkaran, 
güzelliğiyle erkeği cezbeden” olarak anlatılır ve cinselliği anlatan, 
cinsellik dersi veren kadın olsa bile, “kadını erkeği cezbeden olarak 
görme” algısının değişmediğini ve kadının dahi bunu kabul edip, 
ona göre davrandığını söylemek mümkündür. Öte yandan, köy ve 
gecekondu hayatında cinsellikten hiç bahsetmeyen, ve kadının gün-
düz helaya gitmesini bile ayıp karşılayan toplum, modernleşme ile 
hem cinsel hayatı ders şeklinde anlatabilecek hale gelmiştir hem de 
bu dersleri gizli saklı şekilde değil açık bir şekilde yapacak konuma 
gelmiştir. Öyle ki, Tirintaz Fidan’ın verdiği dersler “kamusal alan” 
olan yerlerde erkekler arasında konuşulabilecek hale gelmiştir. Çün-
kü modern hayatta mahremiyet algısına daha farklı bir perspektiften 
bakılır ve köy ve gecekondu hayatında “cinsel hayat” mahrem olarak 
sayılırken, modern hayat ile beraber, cinsellik bir ihtiyaç olarak gö-
rüldüğünden farklı alanlarda konuşulabilecek bir hale getirilmiştir. 

Sonuç
Berci Kristin Çöp Masalları adlı romana bakıldığında, gecekon-

du hayatından modern hayata geçişle beraber insanların hayatla-
rında çeşitli değişim ve dönüşümler yaşanmaktadır. Modernleşme 
süreci ile beraber insan aklı merkeze gelmiştir, modern birey ise de-
ğişen bu dünyada sorgulamaya, düşünmeye, eleştirmeye başlamıştır. 
Bu da beraberinde bilginin kaynağında yaşanan değişimi getirmiş-
tir. Tıpkı kitapta da anlatıldığı gibi, başta “sınırlı bilginin sahibi ve 
tecrübeli kişiler” yani Kibriye Ana ve Güllü Baba sorunları çözen 
kişiyken, söz sahibiyken, modernite ile beraber bilginin kaynağı de-
ğişmiştir. İnsan artık dogma bilgilere değil kanıtlanabilir bilgilere 
ihtiyaç duymaktadır. Artık gazete okuyan, şehirle yakından iletişim 
kurabilen Ciğerci bilginin kaynağıdır. Öte yandan, gecekondu haya-
tı anlatılırken, çöp yığınları üzerinde kurulan bir Çiçektepe vardır, 
bir topluluk-“cemaat” anlayışı insanlar arasında hakimdir. Fakat Çi-
çektepe modern hayata kavuşmasıyla beraber, “süslü, ihtişamlı” bir 
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hale getirilir. İnsanlar birbirlerinden gördüklerini yaparak evlerini, 
sokaklarını daha süslü hale getirirler. Ayrıca, Çiçektepe halkı tek tek 
kendi camilerini evlerinin önüne getirerek, daha bireysel bir yaşamı 
tercih ettiklerini göstermektedirler. Yeni kurulan Çiçektepe insan-
ların çöp topladığı, çöp üzerinden geçim sağladığı bir yer değildir, 
insanlar kurulan yeni fabrikada çalışarak, “kapitalist düzen ile tanış-
mışlardır”. Böylelikle, hem bilginin kaynağı olan otoriter figürlerde 
değişim yaşanmıştır hem de mekânsal olarak bir dönüşüm gerçek-
leşmiştir. Bu değişimlerin yanı sıra romanda değişen kadın figürü-
nü ayrıntılı olarak incelemek gerekir çünkü kadın modernleşme ile 
beraber, bir birey haline gelmiştir, bireyselliği, özgür iradesi ön plana 
çıkmıştır. 

Bu sebeple, bu makalede, modernleşme hareketi ile değişen ka-
dın imgesi beş başlık altında incelenmeye çalışılmıştır. İlk olarak mo-
dernleşme ile berciden kristine uzanan, masumiyetten kirlenmişliğe 
doğru giden değişimi, kadının giyim tarzındaki değişimi, modern-
leşme ile kamusal alanda var olmaya başlayan kadın figürünü ve 
kadını bir meta gibi değersizleştiren algının değişimi gösterilmiştir. 
Son olarak da, kadının modern hayatla değişen “mahremiyet algısı-
na” değinilmiştir. Tüm bunların sonucunda, gecekondudan modern 
hayata uzanan bu yolculukta kadının yaşam tarzının nasıl değiştiği 
örneklerle açıklanmıştır. Öyle ki, köy ve gecekondu hayatında, silik 
bir yaşam süren ve geleneği takip eden kadının, modern hayat ile be-
raber kamusal hayata çıkarak, sesini duyuran ve modern toplumun 
içinde var olabilecek hale geldiği görülmektedir. Görüldüğü gibi, 
modernite kadına toplum içerisinde yeni bir konum kazandırarak, 
kadına sosyal hayatta bir statü vermiştir. Böylelikle, kadın; toplum 
içindeki ezilen, hor görülen, erkeğin dominantlığı altında kalan cin-
siyet olmak yerine erkek karşısında bir konumu olan, kendini ifade 
edebilen bir hale gelmiştir. Kısacası, kadın modernite desteği ile va-
roluşunu haykırmış, birey olarak toplumda yer edinmiştir. 
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Berci Kristin Çöp Masalları’nda Mekânın 
Varlık Tarzı Üzerine Bir İnceleme

Zeliha Dişci*1

Öz
Bu yazıda, Berci Kristin Çöp Masalları anlatısı bağlamında mekânın nasıl bir 
varlık tarzına sahip olduğu ve kendisini nasıl açığa vurduğu sorularından yola 
çıkılmıştır. Anlatının kahramanı olarak Çiçektepe Mahallesi’nin, yani bir mekâ-
nın öne çıkmasının, mahalleye odaklanarak mekânsal varlığın niteliğini açığa 
çıkarmaya imkân verdiği düşünülmektedir. Bu fikri çözümlemek bu yazının 
amacını oluşturmaktadır.
Kentin hemen kenarında yasadışı bir şekilde inşa edilen bir gecekondu mahalle-
si olarak Çiçektepe, çok sayıdaki sakiniyle karmaşık bir mahaldir. Dışarıdan tek 
bir mekân gibi görünürken, içerisinde farklı mekânlardan oluşan oldukça hare-
ketli ilişkiler ve etkileşimler alanıdır. Bu ilişkilere ve etkileşimlere bağlı olarak 
mahalle, sürekli dönüşmektedir. Bir mekân, birbiriyle ilgili bir sürü mekâna bö-
lünmektedir. Mahallenin bölünmesine, her bir parçanın bir diğerine eklemlen-
mesi eşlik etmektedir. Mahalle, adeta bölünerek ve eklemlenerek var olmaktadır. 
İşte bu yazıda, bu şekilde bir mekân olarak mahallenin sergilediği hareketlerle 
mekânsal varlığın var oluş tarzı somutlaştırılmaya çalışılacaktır. Varlığın temel 
niteliğinin hareketlilik ve edimsellik olduğu vurgulanarak, mahalle dolayımıyla 
bu durumun nasıl mekânsal varlığın koşulu haline geldiği gösterilecektir.   
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An Analysis of The Style of Existence of 
Space in Berci Kristin: Tales From The 

Garbage Hills

Abstract
This article is based on the questions of what kind of style of existence does spa-
ce have in Berci Kristin: Tales from the Garbage Hills and how does it manifest 
itself in the narrative. The fact that the neighborhood Çiçektepe, that is, space 
rather than a person, is prominent as the main character of the narrative, makes 
it possible to reveal the qualities of spatial existence by focusing on the neigh-
borhood. The article attempts to analyze this idea within the text.
Çiçektepe, which is an illegally built shantytown on the edge of the city, has a 
complex structure with its many residents. Even though from the outside the 
neighborhood appears as a single space, from within it is made up of different 
spaces which constitute a ground for dynamic relationships and interactions. 
The neighborhood is in constant transformation due to these relationships and 
interactions. One space is divided into multiple interrelated spaces. The division 
of the neighborhood into multiple spaces is concurrent with each space being 
interconnected with other spaces. In a way, the neighborhood exists through 
division into spaces and the interconnectedness of these spaces. This article tries 
to lay out the style of spatial existence of the neighborhood through the move-
ments it displays. Through an emphasis on movement and performativity as 
the essential features of existence, the article will show how this configuration 
by means of the neighborhood becomes the precondition for spatial existence.

Key Words: Space, Existence, Singular, Multiple, Shantytown.

Giriş

 Eğer gerçekten o ara yerde durmak istiyorsanız, 
 aradığınız yer öyle bir yerse, roman ya da öykü 
 yazmalısınız.
 Latife Tekin

 Mekânı keşfetmenin en iyi aracı edebiyattır.
 Henri Lefebvre
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“Gecekondu mahallesi”, Türkiye’de çeşitli dönemlerde farklı yüz-
leriyle kendisini gösteren bir olgudur. 1960’lı yıllarda gelişmemiş ya-
şam koşulları, işsizlik gibi sebeplerle kırda/köyde yaşayan insanların 
kente, büyük şehre göç etmesiyle ortaya çıkan kondu mahallesinin 
ilk sakinlerinin temel amacı kente yerleşmek, tutunmaya çalışmaktır. 
Oysa ikinci ve üçüncü kuşakların geliştiği sonraki yıllarda bu çabala-
rın dışında kentin olanaklarından yararlanmak, kentli hâline gelmek 
ve görece kente tutunmuş pozisyonlarını yeni gelenler karşısında ka-
zanca dönüştürmek, böylece yoksulluklarını onlara devretmek temel 
eğilimdir.1 Yine de gelişme seyrindeki farklılıklar bu olgunun arka-
sında yatan temel gerçeği gizleyememektedir: gecekonduların geri-
sinde gelişmişlik-gelişmemişlik, kent-kır/köy gibi ikilikler bulunur.

İkilikler, kesin sınırlara ve ayrımlara işaret eder. Bir adım daha 
öteye gidildiğinde, iki taraftan biri diğeriyle karşıtlık ilişkisi kurar ve 
bu sayede varlığını kazanır. Her ne kadar iki taraf birbirinden kesin 
olarak ayrı, kendi başına varlığa sahipmiş gibi görünse de aslında 
varlıkları birbirine bağlıdır. Bu durumda gelişmiş yaşam koşullarıyla 
kent, köyün karşı kutbunda yer alarak ondan ayrılır. Fakat bu ayrı-
lık, kent ile köyün birbirinden kesin olarak koptuğu anlamına gel-
mez. Aksine birinin varlığı diğerinin varlığını teşhise imkân verir. 
Aralarında varmış gibi görünen sınır, düz bir çizgi olmaktan ziyade 
kesik kesiktir; sınırın iki tarafının birbirine taşındığı geçiş alanıdır. 
Kent mekânının hemen yanında konumlanan gecekondu mahallesi, 
bu geçiş alanını somutlaştıran bir örnek olarak görülebilir. Öyle ki, 
mahallede hem kente hem de köye ait varlık biçimlerini aynı anda 
görmek mümkündür. 

Gecekondu mahallesi, Türkçe edebiyatın sol içerisinden yükse-
len eleştirel bir figürü olarak Latife Tekin’in de dikkatini çeken bir 
yerdir. Bunun nedenlerinden biri, öncelikle onun köyden kente göç 
eden bir ailenin çocuğu olmasıdır. Tek başına “göç” meselesi ve bu 
süreçte yaşananlar, yazarın geçmişiyle yakınlaştığı bir sürecin adıdır:

Uzun yıllar sonra köye gittiğimde ne ağladım ne sarsıldım. Geçmişin 
anılarıyla, çocukluk duygularıyla iç içe yaşamıştım ben, uzaklaşma-

1 Gecekondu mahallesindeki bu dönüşüme dair daha fazla bilgi için bkz. Oğuz Işık/Melih 
Pınarcıoğlu, (2001), Nöbetleşe Yoksulluk: Sultanbeyli Örneği, İletişim, İstanbul.
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nın acısı artık içimde bir yere çökmüştü. Bunlar savrulmayan tortular; 
yazıla yazıla, düşünüle düşünüle dibe çökmüşler. Bir şey zamanında 
yapılmamışsa, sonradan onu yapmak çok da anlamlı gelmiyor (Tekin, 
2015, s.18). 

diye belirten yazar için geçmiş, eserleri aracılığıyla geri döneceği 
bir yer değildir. Yazarın eserleri, hali hazırdaki dünyada varlığın ör-
gütlenme biçimine yönelik bir hesaplaşma alanıdır. Tekin, yaşamda 
varlığın kendini ortaya koyuş biçimlerini eserlerinde oldukça geniş 
bir pencereden yeniden kurar. Peki, ama varlığın farklı tarzları Tekin 
eserlerinde nasıl düşünülebilir?

İşte bu soruyu yanıtlamak üzere bu yazıda, Berci Kristin Çöp 
Masalları (1990) isimli anlatıya odaklanılacaktır. John Berger, anlatı-
nın İngilizce çevirisine yazdığı önsözde onun “dil” üzerine olduğunu 
belirtir (akt. Gürbilek, 1999, s.37). Nurdan Gürbilek ise anlatının dil 
üzerine değil, “dil olamamış, iyi ki de olamamış, birçok sesin ayırt edi-
lemeyecek biçimde iç içe geçtiği sahipsiz, gayri şahsi bir mırıltı üzeri-
ne” olduğunu iddia ederek tartışmayı devam ettirir (Gürbilek, 1999, 
s.37-8). Bu şekilde dili, anlatım tekniği gibi yönleriyle ele alınan anla-
tıya,  “mekân” açısından bakılacaktır. Anlatıda kahraman olarak öne 
çıkan bir mekân, yani Çiçektepe Mahallesi incelenecektir. Mahallenin 
insanlarının, insanların eylem biçimlerinin mekân ile olan karşılıklı 
bağı vurgulanacaktır. Mekânda yaşanılan ilişki ve etkileşimlerin fark-
lılaşmasına göre mekân oldukça değişik şekillerde kendisini dışarıya 
vurmaktadır. Bu nedenle bu yazıda, kendi başına bir mekân olarak 
Çiçektepe üzerine düşünülerek, mahallenin işleyişi, eklemlenme bi-
çimleri ile bir mekânın nasıl bir varlığa sahip olduğu gösterilecektir. 
Zira Çiçektepe, bir mekânın bir sürü mekâna eklenirken bölündüğü, 
böylece mekânın “varlık” gibi kendisini artırarak çoğalma imkânı bul-
duğu bir yerdir.2 Anlatıda adeta bir mekânın (Çiçektepe’nin) içinden 

2 Felsefi bir kategori olarak mekân, “khora” kavramı ile ilişkilendirilir. Khora, Antikite’de 
“yer, yurt” gibi anlamlara gelir. Platon’un Timaios diyaloğu hatırlandığında, o evrenin ya-
pıldığı “yer”dir. Fakat şeylerin öz ve görünüş olarak birbirinden ayrılıp, varlığın öze hap-
sedildiği metafizik düşünce geleneğinin ikiliklerinin ötesinde, açığa çıkmak, olma/oluş 
olarak varlığın kendisidir. Platon’un Timaios diyaloğunu Khora isimli eserinde çözümle-
yen Jacques Derrida’ya göre (2008) varlığı kavramak ona hep aynı ismi vermekten ziyade, 
ondan aynı tarzda söz etmek ve onu aynı tarzda çağırarak olur (s.28). Benzer bir durum 
mekân konsepti için de geçerlidir. 
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başka mekânlar fışkırmakta, deneyimlenen hareketlilik kendisini in-
sanlar ve dilleri üzerinden belli etmektedir. İşte bu fikirlerden hare-
ketle bu yazının ilk bölümünde, genel olarak Çiçektepe Mahallesi’nin 
nasıl “bir” olduğu, yani varlığını bulduğu ele alınacaktır. Yazının ikinci 
kısmını oluşturan bir sonraki bölümde ise, bütün olarak yukarıdan 
bakılan mahallenin içine girilecek ve parçalara bölünerek çoğalışı, 
varlığını sürdürüş biçimi üzerinde durulacaktır. Mahallenin varlığının 
niteliği açığa çıkarılacaktır. Böylece Gürbilek’in dilden mırıltıya doğru 
yaptığı tartışmalar, dili ve mırıltıyı aynı anda kapsayan mekânsal var-
lığa doğru genişletilecektir. Anlatının, dilden ve hatta mırıltıdan önce, 
[mekânsal] varlık üzerine olduğunu iddia etme imkânı yakalanacaktır. 

“Bir” Mekân: Çiçektepe Mahallesi
Göç yoluyla kentin kıyısına gelen insanların hayata tutunma 

mücadelesini konu edinen Berci Kristin Çöp Masalları, kenar ma-
halle yaşamını kendi meşrebince serimlemektedir. Anlatının adına 
bakıldığında, ilk bakışta birbiriyle ilgisizmiş gibi duran kelimelerin 
oluşturduğu bir bütün göze çarpar. Yan yana duran bu kelimeler bi-
raz merak edilerek anlatının içine girildiğinde, onların anlatının ko-
nusu olan mekânın, yani gecekondu mahallesinin kuruluşunun, dö-
nüşümünün ve burada geçen mücadelenin özünü verdiği fark edilir. 
Anlatının adını oluşturan [Berci, Kristin, Çöp, Masal] sözcüklerin 
anlatıda ustalıkla birbirine bağlanmasından başka, anlatıda dikkati 
çeken ve bu yazının odağını oluşturan husus, Çiçektepe Mahallesi-
nin anlatının kahramanı olarak seçilmesidir. Mekân olarak mahalle, 
kendi başına bütün anlatının merkezidir: 

Kahraman adeta Çiçektepe üzerine kurulan bu derme çatma gecekon-
dulardan müteşekkil mahalledir. Roman yapısının gereksindiği kişi 
kadroları kurulmaz; bunun yerine her yeni kısa bölümde, duygu ve dü-
şünceleri üzerine yoğunlaşmak yerine topluluk içindeki kolektif yönle-
ri karikatürize edilmiş tiplerin üzerinden bir gecekondu mahallesinin 
kuruluş, büyüme ve hatta giderek dejenere olma hikâyesini görürüz.3

3 Ayşe Zeliha Gökçe, Türkçenin Yarına Kalacak Büyülü Mirası: Latife Tekin Romanları, 
http://www.arkakapak.com/genel/turkcenin-yarina-kalacak-buyulu-mirasi-latife-tekin-
romanlari/ (indirilme tarihi: 19.10.2016). 

http://www.arkakapak.com/genel/turkcenin-yarina-kalacak-buyulu-mirasi-latife-tekin-romanlari/
http://www.arkakapak.com/genel/turkcenin-yarina-kalacak-buyulu-mirasi-latife-tekin-romanlari/
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Çiçektepe’nin nasıl anlatının kahramanı haline geldiğini kavra-
mak üzere yapısına bakıldığında, yukarıdaki alıntının da işaret etti-
ği üzere, bu mekânın kendi içinde tek boyutlu işleyişinden ziyade, 
farklı karakterler ve olaylar aracılığıyla sürekli değişen bir yapısının 
olduğu görülmektedir. Anlatı yirmi bir bölümden oluşup, neredeyse 
her bölümde ayrı kişi ve olaylara rastlanır. Kişilerdeki, karşılaşma-
lardaki ve olaylardaki bütün çeşitlilik hep tek bir yere, yani mahal-
leye bağlanır. Her bir kişi ve olay bütün olarak mahalleye mal olur: 

Fabrikalarda çalışan işçiler arabalarıyla gelen eşyaları, ordan oraya 
koşturan insanları pencerelere birikip gülerek seyrettiler. Laf atmalar, 
ıslık çalmalar, kavgaya tutuşmalar gün boyu sürüp gitti. Akşam kon-
duların üstüne bir yorgunluk çöktü (Tekin, 1990, s.8).

şeklindeki anlatımda görüldüğü gibi, mekân, duruma göre güzel, öf-
keli veya yorgun sıfatlarıyla tanımlanarak bir “kişi” haline bürünür. 
Nasıl bir bireyin farklı duygu durumları ve deneyimleri varsa mahal-
le de aynı şeyleri yaşar. 

Çiçektepe’nin Çiçektepe olması başından geçen olaylarla doğ-
rudan ilgilidir. Hep yeni deneyimlerle karşılaşır. Değişmeyen tek şey, 
varlığını koruyan mekândır. Fakat bu nasıl mümkün olur? Yani her 
şey birer birer kayıp giderken, dönüşürken mahalle varlığını hala na-
sıl koruyabilmektedir? Bir mekân nasıl var olmaktadır? Mahallenin 
kendi içinde devingen yapısı, onun varlık şeklidir. Bu devingenlik, 
Gaston Bachelard’ın (1996) belirttiği gibi, mekânın imgesini okuyu-
cuya taşıyarak, mahallede dile gelen varlığın aktüelliğini duyumsatır 
(s.14). Çiçektepe Mahallesi’nin varlığı, edimseldir; devinimlerinin 
bir özü yoktur. Bu nedenle anlatıda geçen her bir kişi ve olay ade-
ta varlıkta direten mekânın var olma sürecinin bir katmanına işaret 
eder. Anlatının her bir parçası, ayrı ayrı insanların hikâyeleri üze-
rinden Çiçektepe Mahallesine bağlanır. Bir hikâyeden diğerine ge-
çilirken aynı zamanda mahallenin yaşadığı dönüşüme şahitlik edilir 
(Balık, 2011, s.213). Mahallenin varlık seyrindeki her bir dönüşüm, 
yaşanılan deneyimlere bir tepkidir; varlığın tepkisidir. 

Mahallenin “hareketleri”, onun varlığını tehlikeye atmaz; aksine 
varlığın kendisini koruma yöntemidir. Bazen uyum, karşılıklı hoş-
görü ve anlayış ortamıyla somutlaşırken bazen de oldukça sancılı bir 
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arada var olma koşullarını gösterir. Nitekim Berci Kristin Çöp Masal-
ları, bir gecekondu mahallesinin kentle oldukça sıkıntılı ve gerilimli 
bir bütünleşme sürecini anlatmaktadır. Yaratılan mekân kentin do-
kusuna yabancıdır. Aynı yaşamın düşünü görmelerine rağmen ma-
hallenin sakinleri, kentin sakinlerinden ziyadesiyle farklı bir yaşamı 
pratik etmektedirler. Mahalle, kentin eteklerinde, kentten kalan faz-
lalıkların boşaltıldığı yere, çöplüklerin hemen yanına kurulmuştur. 
Eserin isminde geçen “çöp masalları”ndaki “çöp” bize inşa edilecek 
mahallenin hem yerini vermekte hem de onun oluşturulma şekli-
ne sinen derme çatmalığı hissettirmektedir. Başlangıçta borçla satın 
alınan inşaat malzemeleriyle yapılan sekiz kondudan sonra, onları 
görüp kendisine yer-yurt arayan:

Odacılar, tablacılar, simitçiler ellerine birer kazma alıp geldiler… sa-
bah naylon leğenden çatıları, eski kilimlerden kapıları, muşambadan 
camları, ıslak briketlerden duvarlarıyla çöp yığınlarının çevresinde, 
ampul ve ilaç fabrikalarının alt yanında, tabak fabrikasının karşısın-
da, ilaç artıklarının ve çamurun kucağında bir mahalle doğdu (Tekin, 
1990, s.7-8).

Bir anda kurulan mahalle modern kentin içerdiği yerleşik, 
düzenli yaşam deneyiminin tam tersi bir deneyim alanıdır. Kentin 
kendi içinden çıkardığı, dışarıda bıraktığı şeylerin arasında bir şey/
yerdir. Kentin rasyonel bireylerinin parçalı yaşamı karşısında, ma-
hallede kolektif yaşam ve ilişkiler (hep birlikte evlerini kuran kondu-
cuların sorunlarını da birlikte çözmeleri vb.) temel varoluş şeklidir. 
Kent ile bütünleşirken geride bırakılmak istenmeyen özelliklerdir. 
İşte aralarındaki bu gibi zıtlıklar nedeniyle kent ile gecekondu ma-
hallesinin ilişkileri oldukça gerilimlidir. 

Kentin eteklerine gelen, ellerinde hemen hemen hiçbir şey olma-
yan göçmen-yoksul insanlar öyle ya da böyle çöplerle, pis kokularla, 
atıklarla, fabrikalarla dolu, yaşam dışı kabul edilen bir yeri olağanüstü 
bir şekilde doğrudan yaşam alanı haline getirirler. Fakat bu öyle bir ya-
şamdır ki, modern kentin hesaplı ve monoton varlık kurgusunda his-
sedilen gündelik olanın vasatlığını bozar. Mahallede “tek düze insan 
topluluğu aynı saksının her biri ayrı renkte çiçeğine dönüşür” (Kekeç, 
2011, s.212). Mahallenin başına gelen olaylara, değişik renklerin ifa-
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de gücü katılır. Bir deneyimin yarattığı tablo ile başka bir deneyimin 
yarattığı tablo birbirinden farklılaşır. Mahallenin kendiliğindenliğe ve 
tesadüfe açık yapısı sayesinde tekrar eden olayların kendine has yapısı 
korunur. Varlık, yaşama sinen tekdüzelikten sıyrılır ve anlatıda “gün-
delik şeylere yenilik büyüsü” (Kiberd, 2017, s.23) katılır.

Başlangıçta mahalle yoktan var edilirken sonrasında mahal-
lenin yaşadığı yıkımlara bakıldığında sürekli uçuşan bir şeyler ile 
adeta “uçan bir mahalle” imgesi yaratılır. Yasa dışı olana yasanın 
müdahalesinin gelen dozerlerle, yıkım memurlarıyla anlatıldığı bu 
hikâyede zaman zaman onlara gerek kalmadan çıkan fırtınaların 
rüzgârıyla uçuşan çatıları görmek hiç de zor değildir. Dolayısıyla 
elimizdeki mekân oldukça hareketli bir alandır. Bir gecede kurulan 
derme çatma konduların çatısı ilk rüzgârla uçup gitmekte, onun peşi 
sıra gelen yıkımcıların tekmesiyle kondular yıkılmaya çalışılmak-
ta, ardından yıkımcılara direnen konduculara karşı bu sefer daha 
donanımlı gelen yıkım ekiplerinin konducuları kamyonlara koyup 
götürerek direnişi kırmaları ve evleri yıkmaları, sonrasında yeniden 
kurulan kondulara basan sular, ardından bu sefer kazmalarla gelen 
yıkım ekipleri ve yeniden kurulan kondular… Bu şekilde her birinde 
farklı şekil ve yöntemlerle yıkılan ve yeniden kurulan kondu ma-
hallesi en az otuz yedi kere bu döngüyü yaşar (Tekin, 1990, s.13). 
Anlatıdaki bu döngü dolayımıyla, Berci Kristin Çöp Masalları’nda 
mekânın bizatihi kendi varlığı kabul edilmekte ve onu anlamak, oluş 
ile bozuluşlardan oluşan dile gelişlerini serimlemek/kayıt altına al-
mak üzere edebiyatın nasıl çalıştırıldığına şahitlik edilmektedir. 

Peki, neden yok edilmeye çalışılmasına rağmen bir mahalle 
buna direnmekte, pes etmemektedir? Çünkü mahalleyi mahalle ya-
pan gecekonduların barındırdığı geçicilik, mahallenin tek özelliği de-
ğildir. Diğer bir ifadeyle, geçicilik yokluğu kabul etmek demek değil-
dir. Varlığın yokluğa savrulması ihtimaline karşı mücadelede varlık 
kazanma şeklinin diğer adıdır. Gecekondu mahallesinin konduları, 
derme çatmalıklarının hissettirdiği geçiciliklerinin yanında başka bir 
şey daha taşırlar: umut. Varlığını kazanmaya yönelik bir umut. Kuru-
larak adeta yoktan var edilen, hayat verilen mekân [mahalle] varlığın 
sürekliliğinin sağlandığı, dile geldiği yerdir aynı zamanda. Bunun na-
sıl olacağı ise sadece stratejik bir ayrıntıdır belki de:
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Gecekondular evlerini kaybetmiş insanların yaptığı evler. O nedenle 
de bir yitirme duygusu vardır o evlerin biçimlenişinde, ev duası de-
mem bundan, evden çok, ev adağı gibi… Minicikler, başında en uy-
duruk malzemelerle kuruluyor, çünkü yıkımlar var, yerle bir edileceği 
bilinerek yapılıyor. Niyet, toprağı sahiplenene kadar bu derme çatma 
evlerle direnmek. Eğer yer ele geçirilirse ve yıkım sona ererse, kalıcı 
evlerini kuracaklar. Maket evler gerçek evlere dönüşecek. Yani o ilk 
evler, aslını sayıklayan evler… (Tekin, 2015, s.74-5). 

“Bir” Mekândan “Çok” Mekâna: Sınırda “Mekânet 
Etmek” 
Mekânı gecekondu mahallesi ile somutlaştıran Berci Kristin 

Çöp Masalları’nda mahalle, oldukça geçirgen-gözenekli bir varlık 
biçimine sahiptir. Sınırda konumlanan bu yerde, belki de tam da 
bu nedenle, her şey özünden farklı şekillerde kendisini dışa vurur. 
Önce insanlar kendi çabalarıyla kurdukları mahalleye yine kendileri 
bir ad verirler: Savaş tepe.  Daha sonra onların kömürle eğri büğrü 
yazılı levhaları devlet görevlilerince sökülüp yerine resmi bir göster-
ge olarak “mavi teneke levha” asılır (Tekin, 1990, s.14). Mahallenin 
genişlemesine bağlı olarak oluşan üç mahallenin adını mahallenin 
çocukları bulur. Kent mekânının sahip olduğu “medeni” koşullara 
sahip olmayan bu yer, “eksiklikleri”ne rağmen tamamen kentin dı-
şında kalmaz,  kentten mahalleye doğru akışlar bulunur. Başlangıçta 
sadece kapladığı yer ile var olan evler, daha sonra kapı numarası ala-
rak resmen varlık kazanırken, bununla yetinmeyen mahallede kapı 
satıcılığı işi türer (Tekin, 1990, s.48). Mahalleye su boruları döşenir, 
caddesi ve okulu ile mahalle yavaş yavaş kentli bir görünüme sahip 
olurken mahallelinin olayları yorumlayış şeklindeki geleneksellik 
(dine, mitlere vb. başvurarak sorunları çözme yöntemi) korunur. İşte 
bu gibi geçişlerle mahalle, sınırda konumlanmanın ne demek olduğu 
hakkında bir fikir verir: Sınır, sadece bölmez; aynı zamanda yerleri, 
ilişkileri yeniden dağıtır. Bir nevi geçiş alanıdır. Yani bir yerdir, tıpkı 
mekân kavramının işaret ettiği bir “yer” gibi… Onu somutlaştıran 
söz konusu geçişlerin kendisidir. Oradan, buradan, şuradan gelen ve 
oraya, buraya, şuraya yönelen zikzaklarla örülen bir örgüdür. 

“Mekânı keşfetmenin en iyi aracı edebiyattır” diyen, mekân üze-
rine oldukça geniş kapsamlı eserler veren Henri Lefebvre, Mekânın 
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Üretimi isimli eserinin hemen başında mekânın, bir üretim yeri ve 
aynı zamanda kendisinin de ürün olduğuna işaret eder:

Bir ürün olarak mekân, etki ya da tepki yoluyla bizzat üretime müda-
hale eder: Üretken emeğin örgütlenmesi, ulaşım, hammadde ve enerji 
akışı, ürün paylaşım ağları. Kendince üretken ve üretici olan mekân, 
üretim ilişkilerine ve (iyi kötü örgütlenmiş) üretici güçlere dâhildir. 
Mekân kavramı tek başına bırakılamaz ve statik kalamaz; diyalektikle-
şir: Ürün-üretici olan mekân, ekonomik ve toplumsal ilişkilerin daya-
nağıdır (Lefebvre, 2014, s.24). 

Bu alıntıda her ne kadar ekonominin kavramları üzerinden 
mekânın kavranılması söz konusuymuş gibi görünse de asıl dikkati 
çeken şey mekânın üretim, ilişkiler gibi kavramlar üzerinden göste-
rilen akışkan, dinamik halidir. Dinamikliği ve akışkanlığıyla mekân, 
öncelikle bir “yer” dir. Fakat öyle bir “yer”dir ki, herhangi bir “şey”e 
indirgenemez. Tıpkı kendisini sadece adıyla değil yapısı, işleyiş ko-
şulları ile sunan Çiçektepe Mahallesi’nde olduğu gibi.

Mekânın kendisini işleyiş koşulları, bir yerdeki etkileşim bi-
çimleri üzerinden somutlaştırmasına bağlı olarak farklı dönemler-
de farklı şekillerde gelişen çok sayıda mekân kavrayışı bulunmak-
tadır. Berci Kristin Çöp Masalları’nın yazıldığı dönemi de kapsayan 
modern mekân kavrayışına bakıldığında “homojenlik, parçalılık ve 
hiyerarşiklik” öne çıkan özelliklerdir (Lefebvre, 2014, s. 26). Bu özel-
likleri açıklamada başvurulan kavram setlerinden başlıcasıdır kent 
ve kır ikiliği. Gecekondu mahallesinin hemen kenarında yükselen 
rasyonel-anonim ilişkiler alanı olarak kentin, geleneksel ilişkilerle 
özdeşleştirilip hiyerarşik olarak ikincilleştirilen kır karşısında, ay-
rıcalıklı/üstün bir yere sahip olduğu söylenebilir.  Bu şekilde hem 
kır hem kent “belli bir alan ve etkinliğe indirgenmektedir” (Sennett, 
2013, s.14). 

Oysa kent kavramının İngilizcedeki karşılığı olan “urban”ın eti-
molojik olarak köküne bakıldığında, kavramın hiç de böylesine du-
rağan bir yere işaret etmediği görülür: kavramın temelinde yer alan 
kelimelerden birisi “urbs”tur (Benveniste, 1969, s.364). Urbs, kentin 
taş yapısına işaret eder ve akla kenti kent yapan surları, duvarları 
getirir: 
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Kentleri inşa tarzımızın karakteristik özelliği insanlar arasındaki fark-
ların oluşturduğu duvarlardır ve bu farkların karşılıklı tehdit oluştur-
masının, karşılıklı bir uyarı olmasından daha muhtemel olduğunun 
varsayılmasıdır. Bu yüzden kentlerde inşa ettiğimiz şeyler kişiliksiz, 
nötralize edici, sosyal kontakt olasılığını ortadan kaldıran yerlerdir: 
dökme camla kaplı dış duvarlar, yoksul semtleri kentin geri kalanın-
dan ayıran ana yollar, koğuş tarzı siteler (Sennett, 2013, s.15).

Duvarların ötesinin olumsuz bir şekilde kavrandığı modern 
kent, insan yaşamının tek boyuta indirgendiği bir yer haline gelir. 
Yani yaşamdaki farklı deneyimlerle kendisini gösteren varlık tarz-
larının olanca çeşitliliği kentte ortadan kalkmıştır. Bir mekân olarak 
kent, tek bir varlık tarzıyla özdeşleşmiştir. İşte bu noktada [Türkiye’de 
gelişen bir] kentin hemen kenarında yükselen Çiçektepe Mahallesi, 
okuyucuya duvarların hem ötesini hem nedenini hatırlatır. Çiçek-
tepe kurulan fabrikalar, yükselen sanayi ve burada çalışan mahalle 
sakinleri ile kentin varlığının bir parçası haline gelmesine rağmen 
ondan kesip atılmaya çalışılan bir yer gibi durmaktadır. Mahalleyi 
reddeden kent, tam olarak kendi kendine yeten bir var oluş alanı gö-
rünümündedir. Çiçektepe Mahallesi’nin, hemen sınırında konum-
landığı kentin sahip olduğu var olma hakkının dışında tutularak 
sürekli zabıtaların, yıkım ekiplerinin mekânı haline gelmesi bu yok 
edilme isteğini oldukça güçlü bir şekilde okuyucuya hissettirir. Ora-
sı, kentin talep ettiği insan figürleri karşısında, mahalle sakinlerinin 
hapsedildiği cahillik, vasıfsızlık, parasızlık gibi özellikleriyle bilin-
meyen ve tehlike saçan bir yerdir. Lefebvre’in mekânın temel özelli-
ği olarak işaret ettiği dinamiklik reddedilircesine mahalle sakinleri, 
kentin inşa edilmeye çalışılan nispeten belirli yaşamına yönelik birer 
tehdittirler.  Net ve kapalı bir yer olma iddiası ile Çiçektepe’ye karşı 
konumlanan sınırın öteki tarafının [modern kentin] Sennett tara-
fından teşhis edilen bir hastalığıdır bu “açıklık korkusu” (Sennett, 
2013, s. 57). Kent, yasal gücün savunduğu otorite alanı iken, sınırın 
ve yasanın dışında kalmasına rağmen egemen gücün sürekli temasa 
geçtiği Çiçektepe ise egemen güç tarafından bir türlü ele geçirilemez. 
Egemen güç, mahallenin anlam ve değerlerinin üreticisi değildir; 
mahalle kendi kendisini üretmektedir, otonomdur. Kuruluşunun ba-
şından beri “açık” bir yapıya sahiptir. En kapalı, korunaklı yer olarak 
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işaret edilebilecek kondular bile sürekli müdahaleyle yüz yüze bir 
şekilde varlığını sürdürür. Önce sekiz kondu iken sonra birden yüz 
kondu olan mahalleye farklı kimlik ve yaşam şekline sahip insan-
lar eklemlenir. Böylece evlerinin oluşum tarzından anlatının her bir 
kısmında öne çıkan farklı farklı karakterlerin çokluğuna kadar he-
men her şey bu mekânın açıklığının bir göstergesine dönüşür. Kay-
bedecek “fazladan” şeyleri olup bunları korumaya çalışacak şekilde 
örgütlenen kent mekânı karşısında, sadece var olmak Çiçektepe’nin 
belki de başlı başına bir amacıdır, kaybedeceği tek şeydir. Ancak, var 
olmanın kentinkine hiç benzemediği bir var olma tarzı olarak.

Anlatıda Çiçektepe’nin sürekli yeniden kurulma hareketine aynı 
zamanda –anlatının sonunda varlığı beliren Vakıf Çiçektepe hatır-
landığında– mahallenin bölünme hareketi eşlik etmektedir. Çiçekte-
pe, bölünerek varlığını yeniden kazanmaktadır. Bu haliyle karşımız-
da bulunan şey var olmakta ısrar eden Çiçektepe Mahallesi’dir. Bir 
mekânın nasıl “mekân” haline geldiğini mahallenin (parçalanırken, 
yıkılırken, diğer mahallelerle etkileşimde bulunurken vb. kendisini 
inşa eden yapısına işaret eden) hareketliliği açık bir şekilde gösterir. 
Her hareket bir dışa vurumdur, mekânın kendisini sunuşudur. Bu 
şekilde Çiçektepe dolayımıyla işaret edilen, varlığın kendi içinde sta-
tik bir yapılanmadan ziyade tıpkı “hücre” gibi sürekli dışarıya açıklık 
ve bu açıklık dolayımıyla parçalanma-çoğalma hareketinin kendisi 
olduğu görülür:4 

Çiçektepe’nin bir kısmı ‘Birlik Çiçektepe’ adını alan, denize nazır, düz-
lük bir araziye taşınırken geride ‘esrar zulası’ ve ‘fuhuş yuvası’ olarak be-
timlenen ‘Vakıf Çiçektepe’ kalır. Bu, ‘öteki’leştirmekten ziyade bir ‘ya-
lıtım’ durumudur. Çiçektepelilerin ‘üst tabakası’ kendini ‘alt tabaka’dan 
soyutlarken alt tabaka da kentle kaynaşmayan, yalnızca ona eklemle-
nen… Bir bölge olarak varlığını sürdürür (Ayaydın/Cebe, 2005, s. 109).

4 Varlığın bu özelliğini “açıklık” ve “tekil-çoğul oluş” kavramları ekseninde derinleştirerek 
gösteren Jean-Luc Nancy’nin deyişiyle (2003) “varlık”: “Birinin kendi varlığının sonlu-
luğuna kurucu açıklığıdır. Böyle bir açıklık, sadece tekilliklerin komünal birlikte zuhur 
edişiyle imkânlı olur… Varlık, hep çoktan ortaklık içindedir. Öteki ile olma da bir varlık 
biçimidir” (s.44). Ben’i öteki yoluyla, ötekini Ben yoluyla anlama olarak varlık, tekil ço-
ğuldur. Yani, tekil olarak çoğul bir arada olmadır. Birliğin, kendine yeterliliğin, her şeyden 
bağımsız/kendi kendine var oluş iddiasının reddidir. Ötekine/dışarıya bağlılık ve bu yolla 
kazanılan varlıktır. Varlık olarak varlığın bu özelliklerinden Çiçektepe de kaçamamış, ha-
reketlerinde sürekli olarak onları duyurmuştur. 
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Anlatının sonuna doğru başka mahallelere bölünen Çiçekte-
pe’de, parçalanmalarla yeni mahallelerin doğması mümkün olmakta 
ve yeni mahalleler, var olan Çiçektepe ile bütünleşmek/aynılaşmak 
yerine ona “eklemlenebilmektedir.”5 Eklemlenmelerin seyrinde Çi-
çektepe kadar ondan türeyen yeni mahallenin tavrı da biçimlendi-
ricidir.  Başlangıçta hem Birlik Çiçektepe’de hem Vakıf Çiçektepe’de 
yaşamak isteyen mahalleli, zamanla değişen ilişkilere bağlı olarak 
Vakıf Çiçektepe’den kopmuş ve farklı bir varoluş güzergâhına gir-
miştir. Fakat bu giriş, oldukça kanlı mücadeleler sonucunda gerçek-
leşmiştir (Tekin, 1990, s. 120-121). İki mahallenin olaylı tam kopuş 
olmayan kopuşunun ardından her iki mahallenin ilişkisel devinimi 
devam etmiştir. Vakıf Çiçektepe’de hali hazırdaki konduların yanına 
yabancılar yerleşmiş, gazinolar açılmıştır. Vakıf Çiçektepe’ye yerle-
şen çingenelerin çalgılarıyla birlikte dili de mahalleye eklemlenmiş-
tir. Böylece mahalle çingenelerle birlikte, Birlik Çiçektepe’nin yanın-
da varlığını sürdürmüştür. 

Bu durumda söylenmesi gereken şey, Çiçektepe’nin ilk bakışta 
öyle görünse de, basitçe kent mekânının karşıtı bir yer olmadığıdır. 
İki zıt taraftan birisine hapsolmaktan ziyade ikiliklerin askıya alındı-
ğı tekil bir mekândır. Tekillik, “yeni anlam ve duygu imkânları açan, 
farklılığı, yinelemeyi, çokluğu ve ilişkiselliği içinde barındıran bir 
olaydır” (Demirtaş, 2015, s.18). Tekilliği düşünmek aynı zamanda 
çoğulluğu düşünmektir. Her şeyin birbiriyle birlikte var olduğunun, 
var olmanın ortaklık içindeliğinin olumlanmasıdır (Nancy, 2000, s. 
29-32; Demirtaş, 2015, s. 69). Her şey her şeydedir, her şey her şey 
tarafından paylaşılmaktadır. Farklılıklar arasında bir bölünme var-
dır, ama paylaşım da hala sürmektedir.  İşte bu paylaşımı ve tekil-
liği görmek Çiçektepe’de somutlaşan mekâna sinen, mücadeleden 
doğan hareketliliği kent-kır gibi mekânı ikiliklerden okuyan bakışın 
ötesine geçerek kendi içinden okumanın imkânını doğurur. Ken-
di varlığı içinden bakıldığında mekânın tekilliği su yüzüne çıkar: 

5 Mahallenin bu özelliği, onun Tekin tarafından nasıl da bir “canlı” gibi düşlendiğini gös-
terir. Canlı bir yer olduğu için “gerçek ile gerçekdışının sınırında titreşir” (Bachelard, 1996, 
s.82). Berci Kristin Çöp Masalları, söz konusu titreşimlerin yayıldığı “oldukça incelmiş bir 
ruha ait belge” (Bachelard, 1996, s.83) gibidir. Fakat Bachelard’a göre, belgenin sahipleri 
ancak şairler olabilir. Berci Kristin Çöp Masalları ise bu tahsisin yersizliğini gösterir. 
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Çiçektepe’nin “Çiçektepe Mahallesi” olması bir dizi süreç sonunda 
gerçekleşir. Kentten kopukmuş gibi görünse de aslında onunla daha 
baştan dışladığı şeyler (çöp) üzerinden, kenti taşıyan fabrikalar üze-
rinden kentle bağlantı içerisindedir. Bunun yanında, bir gecede de 
olsa inşa edilen konduların malzemeleri yine başka mekânlardan 
getirilmiştir. Yani, bir mekânın ortaya çıkması diğer mekânlarla bağ-
lantılı olması sayesinde mümkün olmuştur. Önce sekiz kondu kurul-
muş, ardından başkalarının burayı keşfetmeleriyle kondu sayısı yüze 
çıkmış ve sonunda merkezin, devletin görmezden gelemeyeceği bir 
kent ilçesi haline gelme süreci başlamıştır:

İnsanlar üç gün boyunca yıkımcıların gelmesini bekledikten sonra çöp 
yığınının başında toplandılar. Önce çöpten yamuk yumuk bir tahta 
parçası çıkardılar. Üstüne kömürle eğri büğrü harfleri yan yana getirip 
‘savaştepe’ yazdılar. Tahtayı götürüp çöp yolunun ağzındaki bir plastik 
atölyesinin duvarına astılar.
Bu tahta levha bir ay sonra resmi giysili iki adam tarafından asıldığı 
yerden alındı. Yerine, üstünde ‘Çiçektepe’ yazan mavi bir teneke levha 
asıldı.
Çiçektepe adı verildikten sonra adının güzelliğine kanan, yıkımın dur-
duğunu duyan yüzlerce insan bu tepeye geldi… Bir gecede Çiçekte-
pe’ye fener ışığında yüz kondu daha kuruldu. Sabah konduların çev-
resindeki boş yerler paylaşıldı. Paylaşılan yerler ufak ufak taşlarla, 
tellerle çevrildi. Çevrilen yerlerin sahipleri birer ikişer köylerinden 
eş yalarını yükleyip geldiler. Kondularını kurup içine girdiler (Tekin, 
1990, s. 14-15). 

Mekânların mekânlara eklemlenerek başka bir mekân haline 
gelen bir Çiçektepe’dir karşımızdaki. Nitekim yukarıdaki alıntının 
devamına bakıldığında, kurulan kondulardan sonra Çiçektepe üç 
ayrı mahalleye bölünmüş ve her biri ayrı mahalle ismini almıştır. 
Oluşan mekânda köyden gelen insanların izlerini görmek kadar, in-
sanların yerleşmek, mekânet etmek ihtiyacının izleri olarak eve sa-
hip olma isteğini görmek mümkündür. Normal koşullarda yaşamak 
üzere bir mekâna/yere yerleşmek, [İngilizcede] “settlement” kavra-
mıyla karşılanır. Bu kavram, bir yere yerleşmeyi ve bir uzlaşma/an-
laşma edimini aynı anda içerir: “hem bir müzakereden doğan hem 
de gelecekteki müzakereler için zemin yaratan bir edimdir” yerleşme 
(Stavrides, 2016, s. 67). Bu açıdan Çiçektepe’deki bütün harekete rağ-
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men son kertede sakinlerinin derme çatma da olsa bir yere, eve sa-
hip olma isteklerini onları reddeden düzenin, modern kentin mekân 
kavrayışını müzakereye açma edimi olarak görmek mümkündür. 
Fakat bu sadece kentin başına gelen bir şey olmayıp, Çiçektepe’nin 
kendi içinde bölünerek aynı müzakereye maruz kaldığı söylenebilir. 

Modern dönemde bireylerin yaşam alanı ikiye ayrılmıştır: bi-
reylerin kendilerine ait özel alan ve diğer herkesle birlikte sahip ol-
dukları kamusal alan. Kentin bölünmüş yaşam koşulları açısından 
yoklukla malul olan Çiçektepe’dekilerin kendilerine ait bir eve sahip 
olma arzusu, kent koşullarındaki özel alanı inşa etmek anlamına 
gelmekten ziyade öncelikli olarak varlığını tarihe kazıma mücade-
lesidir. Burada inşa edilen evler, hiç de kentte inşa edilen evlerin 
hikâyesiyle aynı hikâyeden değildir ve onların ürettiği ikilikleri ye-
niden üretmez. Onların ürettiği şey, mekânın kendisidir; fakat bu 
üretim, yaratım anlamındadır, var olan üretimlerde kesinti yaratarak 
kendisine yer açan bir üretimdir. 

Mekânsal varlığın üretimle birlikte anlam kazandığı bu nok-
tada, Tekin’in sınırlı ve görece sabit/dolu bir yer, “ev, yurt” anlamı-
na gelecek şekildeki “mekân” kavrayışını aşarak onun fiil halini, 
“mekânet etmek” kavramını kullandığı cümle hatırlanmalıdır: “Lado, 
Çiçektepe’de mekânet etmeyen kumarbazların kucağında arka kapı-
dan kan damlatarak kaçtı” (Tekin, 1990, s.107). Mekânet etmek, yer-
leşip kök salarak gelen rehavetin karşısında, yerleşiklikten sıyrılmaya, 
hareket halinde yaşama, “sık sık rüzgâr tarafından uçurulan çatılar 
altında inatla tekrarlanan bir reflekse” işaret eder (Balık, 2011, s.220). 
Bachelard’ın deyişiyle (1996), “insanın, bir öte yere her zaman kapısı-
nı aralık bırakması” anlamına gelir (s.85). Aynı yerde farklı tarzlarda 
olma biçimi olarak mekânet etmek, basitçe aynı olanın üretimi olma-
yıp, tüm gücüyle saldıran gerçekliğin parçalanması ve bu yolla onun-
la baş etme yöntemidir. Her tekrar aynı mekânın farklı tarzlarda orta-
ya çıkmasına imkân veren bir yeniliktir (Demirtaş, 2015, s.152). Var 
olan gerçekliğin sınırlarına taşınarak tüketilmesidir. Zaten sınırda 
konumlanan mahallenin kendini sınırlarına doğru zorlamasıdır. Ku-
rulan mahallenin yanına gelen çingeneler, çingenelerden sonra Ale-
vilerle mahalle sakinlerinin mücadelesi, Alevilerin yanında taşıdığı 
kahvehaneler ve ardından mahalleye yayılan kahvehaneler, kahveha-
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nelerin yanında taşıdığı kumar ve kadınların kumarbaz haline gelen 
kocalarına karşı direnişi, kumarın içerdiği şiddet ve yasadışı ilişkiler 
ağı, türeyen çeteler ve mahallenin mafyanın eline geçişi ve yeni bir 
mahallenin türeyişi… Bu şekilde bir mekâna diğeri eklenirken aynı 
zamanda buradaki ilişkileri gerçekleştiren insanların da birbirine ek-
lene eklene dönüştüğü, değiştiği görülmektedir. Fakat bu dönüşüm-
ler basit bir kabulle değil, şiddetli mücadeleler ile gerçekleşmektedir. 
Mekâna eklenen bir mekân, kendi insanlarını ve ilişkilerini var olan 
mekâna dayatmakta ve okuyucu, mekânda gerçekleşen birden fazla 
mücadeleye aynı anda şahitlik etmektedir. 

Böylece, Lefebvre’in daha önce mekâna yönelik farklı bir bağ-
lamda sorduğu şu sorunun burada edebiyat kapsamında ve ayrıca bu 
yazının konusunu oluşturan Berci Kristin Çöp Masalları’nda mekânın 
sunuluş biçimi açısından sorulması meşruiyetini kazanmaktadır:

[Mekân] pasif bir toplumsal ilişki yeri, bu ilişkilerin istikrar kazanmış 
birleşme ortamı mıdır, yoksa ilişkilerin sürdürülme yöntemlerinin 
toplamı mıdır? (Lefebvre, 2014, s.42).

Çiçektepe’nin mekânsal varlık koşulları düşünüldüğünde, soru-
nun yanıtı olarak mekânın toplumsal ilişkilerin sürdürülme yöntem-
lerinin toplamı olduğunu söylemek mümkündür. Dolayısıyla yeni-
den başa dönüldüğünde mekân, oldukça hareketli-değişken ilişki ve 
etkileşimler alanıdır. Toplumsal ilişkileri sürdürme yöntemlerinin 
çeşitliliği, belki de sonsuzluğu bu durumun nedenidir. Mekânsal pra-
tiklerinde bir tutarlılık göstermeyen, ama yine de mekânı olduğu gibi 
önümüze seren Çiçektepe Mahallesi, mekânın bu özelliğini yansıtır. 

Çiçektepe Mahallesi bir yerdir, fakat çeşit çeşit mekân farklı olay-
lar, karşılaşmalar vasıtasıyla bu yerde iç içe geçmiştir. Her bir mekân 
Çiçektepe’nin parçası olup, Çiçektepe hiçbirine indirgenemez. İndir-
gendiği anda Çiçektepe olmaktan çıkar. Bu noktada mahalle hem bir 
gecede kurulan kondu mahallesidir, fakat sadece ondan ibaret de-
ğildir. Mahallenin hemen dibindeki çöplük, fabrikaların bulunduğu 
yerler, sonra mahalle içinde her evin bahçesine konan camiler vb. de 
onun bir parçasıdır ve her biri kendi içinde bir ağırlığa sahiptir. Her 
bir yerde farklı ilişki kurma biçimleri gelişip serpilmektedir. Bu ilişki 
biçimlerinin her biri Çiçektepe’nin bir parçasıdır:
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Caminin arkasında Fabrikadibi’nde, bir sabah, yazılı bir taş ortaya çı-
kartıldı. Taşın bulunduğu yerde bir yatırın yattığı lafı kondulara ya-
yıldı. O taşın bulunduğu yere işemek, tükürmek, ordan dua etmeden 
geçmek suç sayıldı. Mahallece taşı başına gidilip onsan su dilendi… 
ama ‘Su Baba’dan bir damla su bile alınamadı. Zamanla insanlar ondan 
su istediklerini unuttular… (Tekin, 1990, s.16). 

Yukarıdaki alıntıda belirtildiği gibi, insanların inançlarını-iba-
detlerini somutlaştırdıkları camiye mahalle sakinlerinin isteklerinin 
iletildiği kutsal figürlerin yaratımı eşlik etmektedir. Başka bir dünya-
ya yönelik araç olan bu yerin, yaşadıkları dünyanın sürdürülme ara-
cı konumuna getirildiği görülmektedir. Buna bağlı olarak mekânın 
hemen yanında ihtiyaç nedeniyle yaratılan bir başka mekân, “yatır” 
gündeme gelmekte; sırf o anki ihtiyaca bağlı olarak ona “su baba” 
denmektedir. Sorunları/ihtiyaçları tarafından yönlendirilen insanla-
rın inşa ettiği yatır, zamanla farklı ihtiyaçların yöneldiği yer haline 
gelip, başlangıçtaki sınırlarından kurtulmaktadır. Bu kadar büyüsü 
yayılıp genişleyen yatırın sonrasında başka bir yerin/fabrikanın al-
tında kalmasına bağlı olarak Çiçektepe bir felaketten diğerine sav-
rulur. Yine bu felaketlerin çeşitli çözüm mekanizmaları mahalle sa-
kinlerince uydurulur. Her bir uydurma işlemi aynı zamanda kendi 
mekânını yaratır. 

Sonuç 
Anlatım teknikleri, karakterleri, kahramanı ile farklı tartışma-

lara imkân veren Berci Kristin Çöp Masalları, bu yazıda Çiçektepe 
Mahallesi’nin mekânsal varlık tarzı açısından ele alınmıştır. Anlatı-
nın bütünü bir sürü insan ve olay ile örülürken, fazlasıyla kalabalık 
ve karmaşık bu anlatının geçtiği mekânının tek başına Çiçektepe 
Mahallesi olarak sunulması oldukça ilgi çekici bir durum olarak kar-
şımıza çıkar. İşte Çiçektepe Mahallesi’nden hareketle bu yazıda pe-
şine düşülen soru, mekânın varlık tarzı ve kendisini sunuş şekilleri 
olmuştur. Tek başına olanca heybetiyle yükselen Çiçektepe Mahalle-
si dolayımıyla nasıl mekânın ilişkilere, ilişkilerin mekâna dolandığı, 
böylece mekânsal varlığın imkân bulduğu gösterilmeye çalışılmıştır. 
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Bir mekân olarak Çiçektepe, değişik deneyimlerin sahnesidir. 
Bu deneyimlere eşlik edense aynı farklılıklarla kendisini duyuran çe-
şitli mekânlardır.  Mahalle, bir sürü mekânın birbirine eklemlendiği 
oldukça heterojen, dinamik, çoğul ve aynı zamanda tekil bir örgüt-
lenme biçimine sahiptir.  Bu tekillik kendisini mahalleye sinen yara-
tıcılıkta gösterir. Nasıl ki anlatıda insanlar türlü türlü özellikleriyle 
birbirine eklemlenmekte ve her eklemlenişe olağanüstü yorumlar 
eşlik etmekteyse benzer bir şekilde mekân da sürekli parçalanarak, 
çeşitlenerek var olmaktadır. Böylece yeni ile/öteki ile farklı şekilde 
temas kurularak var oluş imkânı icat edilirken, mekânsal olarak da 
aynı imkânın yakalandığı söylenebilir. Sonuçta ise mekân, (toplum-
sal) ilişkilere verilen yanıtlardan meydana gelen bir yer, toplanma 
yeri olarak somutlaşır. Bizatihi meydana gelmenin, vuku bulmanın 
kendisi haline gelir. 

İlk gecekondu sakinleri, “iyi yaşam” olanakları umuduyla göç 
eden köylülerken, sonrasında onlara farklı özellikteki insan grup-
ları eklenmektedir. Onların her biri Çiçektepe’yi Çiçektepe yapan-
dır: kadındır, işçidir, çöp bakkaldır, kumarbaz Lado’dur… Onların 
birbirine eklenen, dönüşen ilişkilerine bağlı olarak mahallede ser-
pilen diğer bir mekânın, Vakıf Çiçektepe’nin fahişesidir. Hiç biri 
birbirine indirgenemez iken, her biri kenarda konumlanan mekâna, 
Çiçektepe’ye çengellenen ara karakterdir. Karşılığında Çiçektepe de 
onlara çengellenir, böylece varlığını sakinleri gibi farklılaşarak gös-
terir. Mekânın, Çiçektepe’nin karakteri onu oluşturanların karakteri 
gibidir. Önlerine örülen duvarın sert vurarak yıkılmayacağını bil-
dikleri için, Antonin Artaud’nun başka bir bağlamda salık verdiği 
mücadele şeklini, duvarı yavaş yavaş ve sabırla aşındırarak geçmeyi 
denerler (Artaud, 2002, s.34). Bu nedenle Çiçektepe’nin yapısına pa-
ralel, o mekânı taşıyanlardan/somutlaştıranlardan okuyucuya kalan 
şey, tam-yerleşmemişlik/geçicilik ve hareketlilik dolayımıyla kaza-
nılan varlıktır. Varlığın kendisinin hareketlilik ve edimsellik oldu-
ğunun bilincidir. Mekânın varlık tarzının, tekil-çoğul yapısına bağlı 
olarak hareketin nereye varacağının önceden kestirilemediği, ama 
öyle ya da böyle varlığın bedelinin şiddetli bir mücadele olduğunun 
hatırlatıldığı bir akış…



246

Zeliha Dişci

monograf 2017/8

KAYNAKÇA
Artaud, A. (2002). Tanrı Yargısının İşini Bitirmek İçin. Esra Özdoğan 
(Çev.). İstanbul: Sel. 

Ayaydın Cebe, G. Ö. (2005). Berci Kız’dan Kristin’e Yoksulluğun Sos-
yolojisi. Pasaj, 1, 101-115.

Bachelard, G. (1996). Mekanın Poetikası. Aykut Derman (Çev.). İs-
tanbul: Kesit. 

Balık, M. (2011). Latife Tekin’in Romancılığı. (Doktora tezi). Ankara 
Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

Benveniste, E. (1969). Les Vocabulaire des Institutions Indo-Euro-
péenne. Les Editions De Minuit.

Demirtaş, M. (2015). Postyapısalcı Edebiyat Kuramı: Sevim Burak, 
Edebiyatta Bir Tekillik Düşünürü. İstanbul: Otonom.

Derrida, J. (2008). Khora. İstanbul: Kabalcı. 

Gökçe, A. Türkçenin Yarına Kalan Büyülü Mirası: Latife Tekin Ro-
manları. Erişim http://www.arkakapak.com/genel/turkcenin-yari-
na-kalacak-buyulu-mirasi-latife-tekin-romanlari/ 

Gürbilek, N. (1999). Ev Ödevi. İstanbul: Metis. 

Kekeç, N. (2011). Karnavaldan Büyülü Gerçekçiliğe: Berci Kristin 
Çöp Masalları. Milli Folklor. 91. 210-220. 

Işık, O./ Pınarcıoğlu, M. (2001). Nöbetleşe Yoksulluk: Sultanbeyli Ör-
neği. İstanbul: İletişim.

Kiberd, D. (2017). Ulysses ve Biz. Oğuz Tecimen (Çev.). Notos, 64, 
19-24.

Lefebvre, H. (2014). Mekânın Üretimi. Işık Ergüden (Çev.). İstanbul: 
Sel. 

Nancy, J. L. (2000), Being Singular Plural, Robert D. Richardson- 
Anne O’Byrne (Çev.). California: Standford  University. 

Nancy, J. L. (2003). Our World an interview. Peter Hallward ile Söy-
leşi. Angelaki. Erişim http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/
0969725032000162567 



247

Berci Kristin Çöp Masalları’nda Mekânın Varlık Tarzı Üzerine Bir İnceleme

monograf 2017/8

Sennett, R. (2013). Gözün Vicdanı. Kentin Tasarımı ve Toplumsal Ya-
şam. Can Kurultay- Süha Sertabiboğlu (Çev.). İstanbul: Ayrıntı. 

Stavrides, S. (2016). Kentsel Heterotopya. Ali Karatay (Çev.). İstan-
bul: Sel. 

Tekin, L. (1990), Berci Kristin Çöp Masalları, İstanbul: Metis. 

Tekin, L. (2015), Latife Tekin Kitabı (Pelin Özer ile Söyleşi), İstanbul: 
İletişim.



248 monograf 2017/8

monograf
Edebiyat Eleştirisi Dergisi

ISSN 2148-3442 
2017/8: (248-261) 

“İmgeler Yoluyla Konuşmamız Mümkün 
Olabilse Keşke.”

Latife Tekin
Söyleşi: İpek Şahbenderoğlu*1

Türkiye’de 12 Eylül 1980 darbesinin ardından ağırlığını hisset-
tiren siyasi, toplumsal ve kültürel hegemonyanın içine, arka arkaya 
yayımladığı kitaplarının özgün sesiyle doğabilmiş yazarlardan Lati-

* Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Yeni Türk Edebiyatı, Doktora Öğrencisi. 
ipek.sahbenderoglu@gmail.com

Fotoğraf: Savaş Baykal



249

“İmgeler Yoluyla Konuşmamız Mümkün Olabilse Keşke.”

monograf 2017/8

fe Tekin. Dönemin siyasi, toplumsal hatta kültürel dinamiklerinin 
ürettiği ve her alanda dolaşıma soktuğu eril dilin karşısında dişil se-
siyle cesurca dikilebilmişti. Coşkulu bir beğeni ile karşılanmasının 
yanı sıra sık sık çeşitli eleştirilere maruz kalmış, başta siyasi duruşu 
olmak üzere edebi tutumunun da içtenliği sorgulanmıştı. Otuz dört 
sene önce, 1983 yılında yayımlanan ilk romanı Sevgili Arsız Ölüm’ün 
yanı sıra Türkçe edebiyata, Gümüşlük Akademisi de dâhil olmak 
üzere dokuz kitap daha kazandıran Latife Tekin ile günümüze dek 
onlarca röportaj yapıldı, dahası da yapılacak kuşkusuz. Bu röportaj-
ların en kapsamlısı ise 2002 yılında Pelin Özer’in ışık dolu emeğiyle 
Latife Tekin Kitabı başlığıyla kitaplaşmıştı. “Dipnot” bölümünün La-
tife Tekin edebiyatına ayrılması dolayısıyla söz konusu çalışmayı ve 
Tekin’in metinlerini yeniden okurken, sözcükleriyle büyülenen bir 
okuru olarak aklıma düşen soruların Latife Tekin edebiyatını yeni-
den tartışmaya açmaya vesile olmasını umuyorum. 

* * *

Latife Tekin’de ses her şeyin öncülü, görmekten, görüntüden 
ziyade önce ses var. Hatta derin, kadim, bilge, arkaik, içimizde, 
doğamızda, tarihimizde olan ancak unuttuğumuz ses, sesler… 
Sadece dille değil estetik olanla kurduğunuz ilişkide de ses bi-
ricik! Dil katı, kıpırtısız, insani; ses ise akışkan, uçucu doğaya, 
uzaya, kuşlara, göksel olana ait sizde. Dil ile sesi bilinçli olarak 
ayırıyor Latife Tekin metinleri. Friedrich Nietzsche’nin Böyle 
Söyledi Zerdüşt kitabındaki “Yedinci Mühür” bölümü sizin sesle 
kurduğunuz irtibatın yankısı gibi âdeta. Şöyle ki: “Kuş bilgeliği 
der ki: Bak! Ne yukarı var, ne de aşağı! At kendini dışarıya, etrafa, 
geriye, sen ey, hafif olan! Şakı! Konuşma artık! Bütün sözler ağırlar 
için değil midir? Bütün sözler ruhu hafif olana yalan değil midir? 
Şakı! Konuşmak yakışmaz sana!”. Latife Tekin Kitabı’nda da şöyle 
diyorsunuz: “Anlamdan sözcüklerden önce bir ses, sesimin tonunu 
ayarlayabileceğim bir yankı gerek bana. […] Sessizlikten doğacak 
sesi beklerim. Bu yüzden iyi yazarların aynı zamanda gizli besteci-
ler olduğunu düşünürüm.”(s.185) Neden yazma serüveninizde ses 
bu kadar öncül? Ne dersiniz? 
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Müzik ve beste, evet ama daha sonrası için, yazma süreciyle ilgi-
li olarak konuşabileceğimiz bir şey bu. Öncelikle kulağıma doğacak 
sesten söz ediyorum ben. Görünen görünmeyen, gizli saklı her şeyin 
sesinden. Isınıp soğuyan kayaların, uçan rüzgârın, dalgalanan de-
nizin. Dünya yüzündeki tüm varlıkların birbirine karışan, eklenen, 
uzayıp giden sesinden. Bir ağacın gölgesine çekilmiş, gözlerimiz ka-
palı soluklanırken kulağımıza dolan o varoluş yankısından söz edi-
yorum. O yankıyla uyumlu ama yine de titreşimiyle ayrışan, başka 
bir ses. Nasıl anlatabileceğimi düşünüyorum şimdi. Bir yaz ikindi-
sinde tüm boşluğu kaplayan ağustosböceklerini duyduğumuzu hayal 
edelim -ses de hayal edilebilir bir şey demek ki- ve ağustosböcek-
lerinin kapladığı boşluğun cıvıltılı bir kuş ötüşüyle dalgalandığını. 
O dalgalanan cıvıltının tüm sesleri bastırdığını. İşte öyle, duyuluş 
gücünü evrenin ve dünyanın yankısıyla sınayabileceğim her şeyin 
üstünde titreşmeye başlayan bir ses lazım bana önce. Sevgili Arsız 
Ölüm’de annemin konuşma ritminden doğmuş hem dertli hem mut-
lu telaşlı kadın sesiydi bu, soluklanma hışırtısı. Önce ses diyorum 
çünkü sesle dünya yüzündeki tüm varlıklarla aynılığımızı hissedip 
duyabiliriz. Dil ayırıyor bizi oysa söz koparıyor. Müzik, insanın yine 
sesle yaptığı başka bir dil. Müziğin kullanımı, kulağımıza doğan sesi 
nasıl işleyeceğimizle, işlediğimizle ilgili bir mesele. Yazdığımız met-
nin her durumda boşlukta düşmeden durabilmesi için bize gereken 
yapı elemanlarından biri, sağlamlaştırıcı diyelim. Birleştirip eşitle-
yen sesle diyorum, çünkü yoksullar ve ötekileştirilmiş varlıklar hak-
kında yazıyorum, onlarla bir olma hayali ve arzusuyla yazıyorum, 
hep söylediğim şeyi yine söyleyeceğim şimdi, kelimeler yoluyla ulaş-
mak istediğim varlıklar, dili, dünyayı ve kendi yaşadıklarını anlam-
landırmak üzere kullanmıyorlar, dili mırıldanıyorlar ya da dil dışılar, 
onların dünyasına ancak sesle girebilirim. 

Masallar, sizin anlatım biçiminizi, dilinizi bulmanızda mer-
kezi bir yerde duruyor.  Sevgili Arsız Ölüm’ü yazdığınız sırada Na-
zım Hikmet ile Kemal Tahir’in hapishane mektuplarını okurken 
her koşulda yazılabileceğini telkin ediyorsunuz kendinize. Sonra 
da Nazım Hikmet’in “Geleceğin biçimi, belki ne roman olacak, ne 
öykü, ne şiir, ne senaryo. Bunların hepsini hissettiren çok farklı bir 
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biçim” olacak cümlesiyle yolunuz aydınlanıyor. Bir yandan masa-
lın şüphesiz bütün biçimleri iç içe işletebilen bir yapısı var ancak 
sadece bu değil sanırım masalla kurduğunuz yazınsal ilişki?

Nazım Hikmet, Kemal Tahir’e yazmış bunu, öyle anımsıyo-
rum ben, o sıralarda Memleketimden İnsan Manzaraları üstünde 
çalışıyor. Söylediği şeyden etkilendim gerçekten de, masallardan 
söz ediyor ayrıca, hemen koşup masal derlemeleri almıştım, yok-
sullar hakkında yazacaktım ve anlatacağım insanlar bana pek işte 
roman kahramanı olabilecekmiş gibi gelmiyordu, henüz kokusunu 
alıp sesini duyduğum başımda duman gibi savrulan hikâyeme biçim 
arıyordum kendimce, Nazım Hikmet’in bu öngörüsüyle dikkatim 
canlanıp keskinleşti, bir yol açıldı önümde, biçim önemliydi demek 
ki, sıkı düşünmeliydim, masalları da öyle okuyup düşünceden ge-
çirdim, anlatacağım insanlar masal kahramanları gibiydi daha çok, 
sürdükleri hayat masaldan gelip masala giden zamansız, doğanın 
döngüsüne uygun. Neyse, masala girip de kendimizi Kaf Dağı’nın 
ardında bulmayalım, tüm bu düşünceler ben yirmimdeyken aklım-
da dönüp dolaşmış, bugün artık “doğru sezgiymiş, iyi ki de” diyebil-
diğim geçmiş düşünceler. 

Sevgili Arsız Ölüm’ün yayımlanmasının ardından biraz da 
özgünlüğünüzü göz ardı ederek sizi edebiyat kanonu içindeki bir 
çerçeveye yerleştirme çabasıyla büyülü gerçekçiliğin içinde daha 
çok tanımlayıp okumak istediler. Aslında Latin Amerika coğraf-
yasında “Marquez”le özdeşleşen kırsaldan kente göçü anlatmayı 
neredeyse zorunlu kılan dönemsel bir çakışma da var sanırım. 
Berji Kristin: Tales from the Garbage Hills adıyla Berci Kristin Çöp 
Masalları’nın İngilizce çevirisine önsöz yazan yakın dostunuz John 
Berger’in çok mühim bir tespitini hatırlatmak isterim izninizle. 
Berger, İstanbul’dan Gelen Telefon, Müzik Eşliğinde Bir Söyleşi’de 
Marquez ile sizin aranızda bireylerin değil toplulukların öyküle-
rini yani “bir aradalığın” öykülerini anlatabilmeniz açısından bir 
akrabalık kuruyordu. (Metis, 2016, s.47) “Bir arada” oluşun öykü-
sünü anlatmak sizin aynı zamanda her daim muktedire ait olmayı 
sürdürecek dille giriştiğiniz bir mücadele. Bu mücadele ise ço-
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cukluğun masumiyeti ile kurulan yoksulluk bilgisiyle verilebilir. 
“Yoksulların dünyasının dışarı açılan bir camı olmadığı” için an-
nenizden büyüleyen, gerçeği yeniden kurabilme becerisine sahip 
hikâye dilini; babanızdan ise yazı dilinin inşa ettiği evin içini izle-
diğiniz bir pencereyi aslında bir “eve dönüş” hikâyesini yoksullara 
armağan ettiniz. Sadece onlara değil, okurlarınıza da. Yoksulluğu 
yeniden düşünmemizi, kaybetmeye mahkûm olmaktan ziyade on-
daki direnme imkânlarını görmemizi mümkün kıldınız. Sizdeki 
acı tortusunu başka bir şeye, büyülü, dişil bir bilgiyle ördüğünüz 
metinlere dönüştürdünüz. Buna yoksulluğun bilgisi de denilebilir 
herhalde. Evet, ilk romandan son kitaba dek bir dönüşümün öy-
küsü, hatta kişiselin politiğe dönüştüğü bir maden damarı sizin 
metinleriniz. Yanılıyor muyum?

Ne büyülüyüm, ne de gerçekçiyim aslında, söylüyorum ama du-
yulmuyor pek, modernleşme süreci, bizde olduğu gibi dünyanın her 
yerinde insanın eskiyle yeni arasında parçalanırcasına bölünmesine 
yol açmış, hikâyenin seyri de aşağı yukarı aynı, yeniyle büyülenen 
insanın eskiden kurtulma arzusu, göç macerası, yeni olana yolculuk. 
Ya da gidemeyenlere yeni olanı getirip sunmak, o şaşırtan sunuştan 
keyif alıp coşmak, sevinçli bir kimlik edinmek vs. Gidenlerle kalan-
lar arasında mekik dokuyan, eskiler alıp yeniler satan çerçiler gibi, o 
zamanların anlatıcıları var bir de tabii, çerçi anlatıcılar. Heybeleri es-
kiyle ve yeniyle dolu, ama yine masal anlatmaya başladım ben sanı-
rım, Berci Kristin için yazdığı önsözde John Berger, söylencenin in-
sanları bir arada tutma gücünden söz ediyor. Masalların, manilerin, 
türkülerin konduları yıkılan insanlara yuva olmasından. Bugün sa-
vaştan kaçan insanları, göçmenleri de bir arada tutan maniler, türkü-
ler, söylenceler olduğundan eminin, bir mırıltıyla kendi hikâyelerini 
kendilerine anlatıp durduklarını duyar gibi oluyorum bazen. Yok-
sulluk ve yoksullar hakkında o kadar çok şey söylemeye zorlandım 
ki, artık bu konuda susmak hakkımdır diye düşünüyorum.

Öte taraftan yoksulluk ile kurduğunuz dönüştürücü ilişki 
sık sık eleştirildi, onu dilsizlikle; muktedir tarafından dilden ko-
vulmakla, dilsiz bırakılmakla açıklamanızın ciddiliği tam kav-
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ranamadı sanki. Onların adına konuşabilmeniz, “cüret” olarak 
tanımlandı. Bu mesele karşısındaki derdinizi bütün açıklığıyla 
anlattığınız Defter’de (Sayı:1 Ekim-Kasım 1987) yayımlanan, İs-
kender Savaşır ile yaptığınız o çok mühim konuşmayı anmadan 
geçmeyelim. Edebiyat yapma hakkının, daha doğrusu yazma be-
cerisinin üst sınıfa ait bir vasıf gibi algılandığını söylediniz. Ede-
biyat dünyasının sınıf meraklısı ve cinsiyetçi muhafızlarından 
bahsettiniz. Günümüz içinden, geldiğiniz noktadan o günlere 
baktığınızda ne düşünüyorsunuz? Neden size yöneldi bütün eleş-
tirel oklar, Türk edebiyatında yoksulluğu anlatan başka yazarlar 
yok muydu? Kadın olarak üstelik yoksul bir kadın olarak kalem 
sahibi oluşunuzun etkisinden bahsedilebilir mi rahatlıkla? 

Yoksul, kadın ve genç oluşumun huzur kaçırıcı bir tarafı var-
dı tabii ki, ama asıl kızdırıcı olan yoksulluğumu koruyarak edebiyat 
yapmak istememdi, bunun imkânsızlığını kavrayıp kendine yol aç-
maya uğraşan bir yolsuz olmamdı. Övgülere, öğütlere kulak tıkayıp 
dili kullanarak dilden çıkmanın fırsatını kollayıp kovalamam, sağda 
solda edebiyat kopuğu olduğumu dile getirmem, başarıya, üne aldır-
mayıp edebiyata karşı konuşmaya başlamam, çok önemsenip kıymet 
verilen bir konumu değersizleştirdiğim duygusu, o yüksek mertebe-
yi varlığımla kirlettiğim düşüncesi, “Aldım ama kabul etmiyorum, 
buyurun sizin olsun” dercesine ortalıkta gezinmem öfke oklarının 
bana yönelmesine neden oldu, ara sıra anımsayıp şöyle bir gururla 
soluklanmıyorum diyemeyeceğim doğrusu, güzel hikâye, evet, yok-
sullardan bana, benden onlara ve okurlarıma hediye.

Sevgili Arsız Ölüm (1983) ve Berci Kristin Çöp Masalları’nın 
(1984) ardından Gece Dersleri’ni (1986) kaleme aldınız. Özellikle 
Gece Dersleri çok eleştiri aldı, siz “sembolik bir cezalandırma hat-
ta linç” diyorsunuz, o dönemde ciddi tehditler aldınız, sizi içinde 
var olduğunuz politik harekete ihanetle suçladılar. Günümüzde 
ise romanın sağduyudan yoksun olarak eleştirildiğini, söz açmak 
istediği meselelere kulak tıkandığını fark ediyoruz. Türk solunun 
siyasi tavrı içinde tartışılması gereken meseleleri, politik olmayan 
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bir dille anlattığınızı, yoksulların politik hareket içinde dilsiz bı-
rakılışını, Türk solunun siyasi pratiğinin bile bu noktada kayıtsız 
kaldığını çarpıcı biçimde fark ettiğinizi, daha da önemlisi Latife 
Tekin Kitabı’nda “şiddet, öfke, kin, kaçarak kurtulmak istediği-
niz her şeyin politik hareket içinde sizi kıskıvrak yakaladığını” 
açık yüreklilikle söylemiştiniz. Öte yandan 1970’li yıllarda İle-
rici Kadınlar Derneği’nde gönüllü olarak gecekondu bölgesinde 
yaşayan kadınlarla iletişiminizin izdüşümü olarak, orada gerek 
evlerde gerekse fabrikalarda çalışan kadınlara daima erkeklerle 
ulaşmaktan başka çözüm yolları aradığınız zamanlarda, politik 
olarak kadınların henüz kendi dillerini keşfedemedikleri zaman-
larda Gece Dersleri’nin Gülfidan karakteri sayesinde erotik olanla 
politik olanın sarmal hale geldiği ortak bir hattı görünür kıldı-
nız. Bu çok mühim bir bakış açısıydı, yaklaşımdı kanımca. Başka 
bir düzlem de romanın sesi… Babanızın Kur’an-ı Kerim’i okuma 
ritmini düşleyerek kaleme aldığınızı biliyoruz. “Beni gerçekten 
yazar yapan kitap” diye andığınız Gece Dersleri üzerinde hakkını 
vererek duralım istiyorum. Ne dersiniz?

Yine konuşmaktan kaçmak isteyeceğim, biliyorsun, Gece Ders-
leri ile ilgili söylediklerini işitmek hoş, sonunda bir soru doğmaya-
cakmışçasına dinlemek güzel, çünkü tüm bu tespitler, yeni kuşak 
edebiyatçıların yazdıklarımı ve benimle yapılan söyleşileri, okun-
mak istediğim yerden, başka bir gözle, kalple okudukları anlamına 
geliyor, keşke içimden geçen şeyi yapabilsem de sorularını alt alta 
ekleyip “işte cevabım budur” desem. Geçmişte anlaşılmazlık duvarı-
na çarptığım için istemeyerek konuşmak zorunda kalıyordum, artık 
benim açıklamalarıma gerek olmadığını düşünüyorum, ne dersin? 
Genç yazarlar, şairler, edebiyatçılar, dünyada yazarak var olmaya 
çalışan kadınlar sayesinde özgürleştiğimi hissediyorum, mutlu bir 
sessizlik bekliyor beni, görebiliyorum bunu.

Jale Parla, Türk Romanında Yazar ve Başkalaşım çalışmasın-
da Gece Dersleri’ni “bedenle ruhu yeniden yan yana getirebilme 
ihtiyacı ve arzusundan kaynaklanan […] bir direniş şiiri” ( 2012, 
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s.219-221) olarak değerlendiriyordu. Siz de romanın öfke dolu 
bir sesiyle de olsa bütünlük arayışında parçalanmadan kendini-
zi koruduğunuzu söylüyorsunuz. Çok daha önemlisi Janus gibi, 
Gece Dersleri, “Sevgili Arsız Ölüm’ün arka yüzü gibidir.”(s.94) 
şeklindeki saptamanız da var. Bunu da biraz açalım mı?

Sevgili Arsız Ölüm’ü yazarken Gece Dersleri’nde anlattığım ruh 
hali içindeydim, yüzümü geçmişe dönmüştüm ama evin yolunu bu-
lup bulamayacağım belli değildi, parçalanmış durumdaydım. İlk ki-
tabımı yazarken öğrendim bunu, insan darmadağınken parçalarını 
toplayıp bütünlüklü bir hikâye kurmak istiyor, kendini kurtarmak 
için bütünlük hissine ihtiyacı var, o zaman söz vermiştim işte, ba-
şımı kurtarır kurtarmaz, şu paramparça olmuşluğu yazacaktım. O 
dağınıklık olmasa Sevgili Arsız Ölüm’ü yazamazdım, Sevgili Arsız 
Ölüm’ün bana hissettirdiği bütünlenmişlik hissi olmasa da o parça-
lanmışlığı, Gece Dersleri’ni yazamazdım. Kendimi düze çıkardıktan 
sonra ancak, bence bir kadının, bir yoksulun, bir gencin geri dönüp 
üstüne yürüyebileceği… Ben de bir soru sorabilir miyim, Gece Ders-
leri gibi bir kitabı, bu ülkede bir erkek yazabilir miydi, yoksul ve genç 
olsa da yazabilir miydi?

12 Eylül’ün militarist boğucu havasının karşısında sivil-
leşmenin edebiyat üzerinden yaşandığını belirtiyorsunuz. Gece 
Dersleri sizin için “anneye yani eve dönüş hikâyesi”. Yine ken-
di kuşağınıza ait dikkate değer bir saptamanız var Latife Tekin 
Kitabı’nda: “Biri çıkıp o dönemde yazılmış öyküleri, şiirleri tarasa 
hep birlikte “Anne!” diye bağırdığımız duygusuna kapılır. Bizim 
kuşağımızdan söz ediyorum tabii… Politik hareket içindeki en 
“Anneci” kuşak bizizdir herhalde. Şaka değil bizi saran ruh aske-
ri bir müdahaleyle göğe uçtu. Annelerimizin varlığının kesinliğine 
sığındık biz” diyorsunuz. (s.106) Hakikaten merak ettim şöyle bir 
baktım sadece edebiyat içinde değil popüler müzikte de anne o 
dönem için neredeyse sığınılacak tek liman, hatta masumiyetin 
temsili. Ahmet Kaya, Kibariye hatta Zeki Müren’in yeniden ya-
yımlanmış albümünde anne şarkıları var… Ne dersiniz?
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O zamandan beri hepimize anne olmuş Cumartesi Anneleri’ni 
anmamak olmaz, tüm o yıllar boyunca, hayatın bir yakasından bir 
yakasına geçerkenki uyanıklığımızı, dikkatimizi onların direnişine, 
bizi orada öyle, hep aynı yerde beklemelerine borçluyuz. Göç fırtına-
sıyla alt üst olmuş bir toplum, gerçekleşmeyen düşler, yokluk, işsiz-
lik, ardı ardına vuran askeri darbeler, bana kalırsa o gün olduğu gibi 
bugün de ülkenin ana kucağına, hesapsız sevgiye, şefkate ihtiyacı var, 
ufukta yeni bir anneci kuşak belirmek üzere sanki yine öyle anne 
şarkıları, şiirleri ortalığı kaplarsa hiç şaşmayacağım buna.

Sizin metinleriniz dişil metinler. Sanki doğum anının ener-
jisini, rahmin kudretini bir yerlerinde daima saklıyorlar. Öte 
yandan Buzdan Kılıçlar “Kaf Dağı’nın ardındaki” parayı arama 
ve bulma serüveni içinde mülkiyetin doğasını, erkekliğin inşa-
sını da gözler önüne seren bir kuvvete sahip. Tabii sizin “erkek” 
mekânlarla ilgili çok mühim deneyimleriniz var. Küçük bir kız-
ken babanızla “sadece erkeklerin katılabileceği, çocuk olduğunuz 
için cinsiyetsiz olduğunuz zamanlardaki” (Latife Tekin Kitabı, 
s.47) av gezileri, genç bir kızken politik faaliyetler içinde fabrika-
lar, ilerleyen dönemde ağabeyinizle gittiğiniz kahveler, taverna-

Fotoğraf: Savaş Baykal
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lar, ızgaracılar, paça çorbacıları, taksiciler, sanırım hepsi erkek-
liğin inşasını yakından tecrübe etmenize katkı sağladı. Buzdan 
Kılıçlar’da Halilhan ile Volvo arasındaki ilişki mesela bu açıdan 
konuşmaya değer diye düşünüyorum…

Yoksul erkeklerin şehrin içinde para arayışlarındaki masalsılık, 
ilk dikkatimi çeken buydu sanırım, bana dokunduğu için ilk bu du-
rumla ilgili düşünmeye başladım, parayı kazanan erkekler var, bir de 
parayı arayıp duran, bulmak isteyen erkekler, yolları ayrı bu adam-
ların. Buzdan Kılıçlar, kentin içinde parayı arama seferine çıkan, pa-
ranın kafasını koparmak niyetiyle hayali atlarını kamçılayan, savaşçı 
hayaletlerden söz ediyormuşçasına yazılmış bir kitap. Yoksul, işsiz 
erkek hâlâ o erkek, düşman topraklarında ganimet peşinde, arayışı 
kırık buruk masalsı bir hal almış olsa da. Evet, Halilhan’ın Volvo’su 
arabadan daha fazla bir şey, çok daha anlam yüklü. Yoksulluğu bir 
yana bırakıp erkeklerin arabalarıyla kurdukları o pek özel ilişkiye 
dair konuşacak olursak, şunu söyleyebilirim, erkekler evsizdir as-
lında, bana göre yani, ev içi hayat, kadının kontrolünde çünkü ev 
kadına ve çocuklara ait, erkek pek öyle huzurlu sayılmaz ev içinde, 
arabası bir anlamda evi gibi erkeğin, ev niyetine sığınağı. Halilhan 
için de Volvo’su öyle bir anlam taşıyor, başka anlamları da var tabii 
ama ötesini kitabı okumuş ve okuyacak olanlara bırakalım.

Ayrıca eşya, dil, yoksulluk arasındaki ilişkiyi fark ediyoruz. 
Yoksulluğun, eşya taşıma, biriktirme, ayıklama, kendini eşya ile 
var etme, tanımlama, inşa etme, zenginlerden ayıran sınırları 
ölümüne belirlemesi, o mesafenin asla kapanmaması, mülkiyetle 
masumiyet dilini kaybetme, eşyadan yoksulluk bilgisi ve tavrının 
üretilmesi meseleleri üzerine düşündünüz. Buzdan Kılıçlar’daki 
şu cümle çarpıcı mesela: “Leri şarupiendetisika cemi” deriz bizler 
eşyalarımıza. Yani “yoksullar ülkesinin sınırlarını gösteren harita” 
(s.2) Bu ilişkinin nasıl işlediği üzerine konuşalım istiyorum.

İmgeler yoluyla konuşmamız mümkün olabilse keşke. Ahtapot-
ların denizdeki parlak şeyleri toplayıp kendi etraflarına dizmeleri 
gibi bir durum olduğunu düşün, bunu neden yaptıklarını bilebiliyor 
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muyuz? O parlak nesnelerin var olma amacının dışında kullanıma 
sokulduklarını kabul edebiliriz, ötesini kavrayıp söylememiz zor, zi-
hin ne yöne doğru uçuşursa artık. Uzağız, ayrıyız, başkayız, aramız-
da dil yok, konuşamayız demek istemişimdir belki.

Aşk İşaretleri romanınızı dili açısından zorlayıcı buluyorsu-
nuz, hatta en anlaşılmamış kitabım diyorsunuz. “Hayatı anlamlan-
dırarak başkaları hakkında konuşma önceliğinin insana sağladığı 
güç ve iktidar” üzerinde düşünmek istedim, gençleri de düşündür-
mek istedim diyorsunuz. (Latife Tekin Kitabı, s.154), Kendi yazar-
lığınızla da hesaplaştığınız bir roman sanırım. Yanılıyor muyum?

Doğru, evet, yazarlığımla, yazma durumumla, dille hesaplaş-
tığım kitabım. Etkileme, büyüleme, dille iktidar kurma, gücü ele 
geçirme. Kimsenin cümle kuramadığı bir yerde, cümle kurup ka-
bile reisi olmak, böyle şeyleri dert edinip deşiyor. Daha önce yazma 
olgunluğuna erişemediğim bir şeyin, sessizleşme arzumun tam da 
üstüne gittiğim bir kitap. Aşk İşaretleri, dil ve aynı zamanda işaret-
ler, jestlerle masum gençlerin nasıl büyülenebileceğini anlatır,  ko-
nusunun büyüleme ve büyülenme olduğu söylenebilir kısaca. Dili, 
kendilerinin kullanamadığı biçimde kullanan birinin etkisi altına 
giren gençlerden söz ediyorum bu kitapta, onlar henüz dili bir mı-
rıldanma halinde kullanabiliyorlar ve büyüme sürecinde hepimizin 
başına geldiği gibi dile çarpıyorlar. Ben dile çarparak masumiyetimi 
kaybettiğime inandım hep. O çarpmanın etkisiyle zihnimde bir çat-
lak oluştuğuna, o çatlaktan içeri dolan insan gürültüsüyle baş ağrı-
sına tutulduğuma… Aşk İşaretleri, dile karşı yazılmış bir gürültüden 
arınma kitabı benim için, kendime yaptığım sessizleşme muskası, 
okuyanı durultur mu desem acaba.

Gümüşlük Akademi kitabı, diğer eserlerimin gölgesinde kal-
dı diyorsunuz…

Gümüşlük Akademisi’ni tanıtım kitapçığı sanıyorlar, oysa bir 
öykü o, kitaplarımı sıralarken ya atlıyorlar onu, ya da “Anlatı” di-
yorlar. Akademi’nin kuruluş yıllarında, Gümüşlük’e otobüsle gidip 
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geldiğim oluyordu, yolculuğun bir iç yolculuğa dönüştüğü vakitler-
de defterimi çıkarıp elime doğan şeyleri yazıyordum, sonra anlam 
üstüne düşünerek bir öyküye dönüştürdüm o yazdıklarımı, demek 
istediğim bir tanıtım metni değil, öyle sanılmasın.

Unutma Bahçesi, Ormanda Ölüm Yokmuş, Muinar romanları 
yazarlığınızda bir kırılma fayı olarak karşılandı. Aslında büyük 
bir kırılmadan bahsetmek mümkün mü? Yoksullardan, kadınlar-
dan sonra içinizdeki o bilgiyle dilsiz, sessiz, hareketsiz bırakılan 
ne varsa hep onun kokusunu duydunuz, onun izini sürdünüz, 
doğa ile ilişkimiz de bu durumun bir parçası… Yanılıyor muyum?

Yanılmıyorsun, hayır, daha önce yaptığım söyleşilerde benzer 
biçimde ifade ettim düşüncelerimi, öyle bir kırılma söz konusu olsa 
bunun farkında olurdum herhalde, bakışımın zihnimin, insanların 
dili kullanarak ötekileştirdiği yoksulların dünyasından, yine dil ara-
cılığıyla topluca ötekileştirdiğimiz varlıkların dünyasına çekilmesi 
gayet doğal, yerinde bir gelişme. 

Ormanda Ölüm Yokmuş romanında Emin karakterinin izin-
de insan olma tecrübesinden çıkışın yolları aranıyor ve tartışılı-
yor. Latife Tekin Kitabı’nda da, “dünyada kendisini insan olarak 
bulmanın üzüntüsünü duyan, içten gelen bir itirazla varlığının 
keyfini çıkarmayı reddeden yazarlar beni ilgilendiriyor” diyorsu-
nuz. (s.184) İnsan olmayı dışlamanın yolu nereden geçiyor?

Şöyle göğe doğru soluklanıp yükseklerde uçan bir kuş olsaydım 
demekten geçiyor olabilir, öyle bir iç çekişle gidilecek yollar var, ama 
şimdi tabii konum at diyorsan…

Karakterlerin hikâyelerinden çok mekân daha büyük bir 
hikâye söylüyor sanki sizin metinlerinizde… Dirmit, şüphesiz 
ayrılıyor burada ancak orada da hikâye onun tecrübesinden su-
nulduğu için. Tecrübe hakikaten merkezi ve çok kıymetli metin-
lerinizde! Ev, mahalle, orman, dünya, doğa, uzay, sanki mekânsal 
ve uzamsal planda, karakterlerden ziyade “ortak bir tecrübenin”, 
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insanlık tecrübesine, tarihine eklemlenecek bir bilginin peşine 
düşüyoruz sizin dilinizin izinde. Ne dersiniz?

Belli belirsiz bir imgeden yola çıkıp yaza yaza romana varma-
nın bilgisi, evet, benim peşine düştüğüm şey. Bir imgeyle yabanıl bir 
alana giriyorum ve el yordamıyla dolanıp düşünerek o alanı kendim 
için bilinir, tanınır hale getiriyorum, anımsayacaksın şu ifademi 
şimdi, “Ancak işte bir kitabı yazıp bitirdiğimde, tam da o kitabı yaza-
cak bilgiye sahip oluyorum.” Kitaplarımı okuyan insanlarla, imgeden 
roman çıkarma deneyimimi paylaştığımı düşünebilirim belki, hepsi 
o kadar, daha fazlasını değil.

Latife Tekin Kitabı’nda “İnsanın büyürken masumiyetini yi-
tirme hikâyesi bence onun büyük hikâyelerinden biridir, üstünde 
düşünülmesi gerekir” ya da “Çocukluğu kaybetmeden büyüyebil-
mek” diyorsunuz. (s.159-160)  Rüyalar, Uyanışlar Defteri’nde yer 
bulan “Çocuklar ve Yoksullar” adlı metinde ise “Ölmeden bir 
çocuk manifestosu yazmak istiyorum, ama çocuklar dilsizdir işte, 
kuşlar gibi cıvıldaşırlar” diye kayda geçiyorsunuz? (2009, s.93) 
Yine 2011 yılında Ömer Türkeş ile Semih Gümüş’ün moderatör-
lüğünde düzenlenen Sözünü Sakınmadan adlı edebiyat söyleşile-
ri dizisinde “Ben hesabı kadınlara, gençlere, kuşlara, yoksullara 
veriyorum” demiştiniz. Son dönemde okumayı sürdürdüğüm il-
ham verici bir kitap var: Niçin Büyüyelim, Çocuksu Bir Çağ İçin 
Altüst Edici Düşünceler adıyla Nagehan Tokdoğan’ın çevirisiyle 
yayımlanan Susan Neiman’ın çalışması.  Çağımızda her geçen 
gün çocukların her türlü insanlık durumuna yaklaşımı, düşünme 
ve algılama biçimleri daha elzem hale geliyor. Hannah Arendt’ten 
ödünç alarak “kötülüğün sıradanlığı”nın hızla yeryüzüne yayıl-
dığı günümüzde bir korunma alanına, direnme biçimine dönüş-
türülebilir mi?  Öncelikle sizin için çocuk bilinci neden bu kadar 
önemli oradan başlayarak konuşabilir miyiz? 

Gençliğimi hırçınlıkla, hıçkırık nöbeti geçirmişim gibi anım-
sıyorum, ama çocukluğumu parıltıyla, ışıkla yıkanmışım gibi. Ço-
cukluğumuzda bizi her şeyle eşitleyen bir ışık altındayız, dünyaya 
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doğmuş olmanın sevinciyle parlıyoruz, sonra o ışık biz büyürken üs-
tümüzden çekiliyor, her şeyle aramıza bir uzaklık soğukluk giriyor, 
yalnızlaşıyoruz. Çocuk bilinci diye bir şeyden söz edebilir miyiz, bi-
lemiyorum, ben çocuk ruhu demeyi tercih ediyorum açıkçası,  bazı 
insanlardan o büyülü ışığın hiç çekilmediğini görüyorum, yoksullar 
ve çocuklardan söz ettiğim bir yazım var, yoksullar hep o büyülü ışık 
altında, çocuklar gibi cıvıldaşıp kapışıyorlar, varlıklı insanlar arasın-
da da çocukluk ışığını koruyabilen insanlar olduğundan eminim, e 
peki, nasıl olabiliyor bu, bu ışık nasıl kaybediliyor ya da kaybedil-
meden büyümek mümkün mü? Yoksullara baka baka bir sezgiye 
varmak mümkün olabilir belki, uzun uzun söyleşmek gerekir ama 
benim soluğum incelmiş durumda artık.

Son olarak Latife Tekin; kimin, neyin sesini, seslerini duyuyor; 
yazmaya hazırlanıyor? Okurlara bir ipucu vermek mümkün mü?

İki ayrı şey üstünde çalışıyorum, aynı anda biraz ona biraz öte-
kine, birbirinden çok farklı iki yazı, aynı gün bitirebilmeyi hayal edi-
yorum ama olabilecek mi bilemiyorum. Sürüklenme hakkında biri, 
insanın sürüklenen bir canlı olmasıyla ilgili, ötekini şimdilik kendi-
me saklamak istiyorum.



PASAJ



263monograf 2017/8

monograf
Edebiyat Eleştirisi Dergisi

ISSN 2148-3442 
2017/8: (263-274) 

“Soluğunda Nükte Dans Eden”:  
Yeni-Saussurecü Bir Üslup İncelemesi

Savaş Kılıç*3

Giriş
Bilmeyen çoktur, açıklayayım: Ağustos 2015’ten beri dilde üs-

lup üstüne yazılar yazıyor 1 ve bir kitap oluşturmaya çalışıyorum. 
Esas itibariyle 10 hipotez öne sürüyorum:

1) Ancak değişmeyen bir içeriğin olduğu ve biçimin değiş-
kenlik gösterebileceği yerde üsluptan söz edebiliriz;

2) Değişmeyen içerik-değişen biçimi ele alabilmek için dilbi-
lim/retorik ayrımını reddetmek gerek;

3) Üslup, standart ve sapma gösteren dilbilgisel öğeler ile re-
torik eğilimlerin (metaforların, metonimilerin, vs tekrar 
eden varlığı veya yokluğu) toplamıdır;

* Çevirmen, editör. savasklc@yahoo.com. 
Yazının gönderim tarihi: 02/07/2017. Yazının kabul tarihi: 04/07/2017
1 Şimdiye kadar dört yazı yayınlandı: 
 I) “Üslup Kavramının Olanaklılık Koşulları Üstüne: Alla’sen Söyle Nedir Üslubun 

Aslı Astarı”, 31 Ekim 2015, http://postdergi.com/dilde-uslup-ustune-notlar-1  (son 
erişim tarihi: 02.07.2017).  

 II) “Sönmüş Metaforlar Sözlüğü”, 17 Aralık 2015, http://postdergi.com/dilde-uslup-
ustune-notlar-2/ (son erişim tarihi: 02.07.2017).  

 III) “Daha Çok Işık Var Bu Akşam, Kar Yüzünden”, 02 Şubat 2016, http://postdergi.
com/1629-2/ (son erişim tarihi: 02.07.2017). 

 IV) “Söylemin Asayişi”, 18 Nisan 2016, http://postdergi.com/dilde-uslup-ustune-
notlar-4/ (son erişim tarihi: 02.07.2017).
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4) a) Bir üslup ancak bir başka üslupla karşıtlık içinde ele alı-
nabilir;

 b) çünkü her üslup bir başkasıyla karşıtlık içinde var olur;
5) a) Üslup bir söylem türü içinde var olur; 
 b) Söylem türleri üzerinde mecraların baskısı vardır; 
 c) Edebi denen söylem türünün temel kuralı azami özgür-

lüktür; 
6) Edebi üslupta özgürlüğün sınırlarını (Roland Barthes’taki 

anlamıyla) Yazı belirler; 
7) Üslup bir benlik sunumudur.

Bu çalışma hipotezlerini sınamak için bir dizi üslup incele-
mesi yapmaya çalışıyorum. Ama her incelemede bütün hipotezle-
ri sınayacak bir örnek bulmak peşinde değilim, çünkü hipotezleri 
ele almayı metin (veya bütünce) mümkün kılıyor, bütün hipotezleri 
duru bir şekilde gösterecek bir metin olmayabilir. Aşağıda çevirmen 
Seda Ersavcı’nın çeşitli kitap dergilerinde ve sitelerinde yayınladığı 
yazıların –“güçlü”23 olmasıyla dikkatimi çeken– üslubu üstüne kısa 
bir inceleme yer alıyor. Söylem türünü edebi söylem ve alttürünü 
“kitap yazısı” olarak belirleyebiliriz. Bu alttürün Yazısal uzlaşımları, 
teamülleri üstüne benim bildiğim bir çalışma yok. Bu nedenle de 
Ersavcı’nın üslubunu genel bir karşıtlık içine sokarak ele almaya ça-
lışacağım. Aşağıda alıntıladığım örnek cümlelerde bu karşıtlık (yani 
üslubun negatifliği), şu formüle uygun biçimde ifade edilecek: “a = 
-b, -c, -d, -e”, bir başka deyişle “a ≠ b, c, d, e” (a: yazarın üslubunun 
belli bir özelliğinin gerçekleşmiş biçimi; b, c, d, e: gerçekleşmemiş 
potansiyel olasılıklar). 

Bir yazarın üslubu bazen tek bir özellikten (çoğu zaman belirgin 
bir sapma gösteren bir özelliktir bu) yola çıkılarak tanınabilir, ama 
bilişsel olarak üslup standart ve sapma gösteren dilbilgisel özellik-
lerin toplamıyla ve retorik eğilimleriyle tanımlanmalıdır. Standart 
dilbilgisini betimleme aşamasına yer vermeyeceğim – ama üslubu 

2 “Üslupsuz” denen yazıların da üslubu olduğunu kabul ettiğim için, kendiliğinden/oto-
matik de olsa çalışılmış olan, özenli, “üsluplu” yazılardaki üslubu anlatmak için bu ke-
limeye başvuruyorum geçici olarak, henüz nötr (yani hiyerarşik olmayan) bir niteleme 
bulamadım. 
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sapma gösteren özelliklerden ibaret saydığım için değil, standart 
özelliklerin betimlenmesi ve örneklenmesi her türlü üslup incele-
mesini bitmeyecek bir işe dönüştürme potansiyelini taşıdığı için. 
Aşağıda önce dilbilgisel, sonra retorik üslup özelliklerini saptamaya 
çalışacağım. Serimlemeyi battallaştırmamak için saptadığımı var-
saydığım her özelliğe üç-dört örnek vereceğim.

Üniversite öğrencisiyken çeşitli dergilerde şiir yayınlamış olan3 
Seda Ersavcı şu anda İspanyolca ve İngilizceden edebiyat çevirisiyle 
uğraşıyor ve edebiyat üstüne yazılar, şiirsel denemeler kaleme alıyor 
– bir bakıma mensur şiir denebilecek yazılar bunlar. Mayıs 2014 ile 
Mayıs 2017 arasında yayınlanmış 12 metni üstünde duracağım:

 I) “Bulut Fabrikasından Bulut Gönderin Bana”, 2 Mayıs 2014, 
http://cevbir.org.tr/yazi-yorum/bulut-fabrikasindan-du-
man-gonderin-bana (son erişim tarihi: 02.07.2017) 

 II) “Habent sua fata libelli”, 25 Ocak 2015, http://kuzgunde-
diki.wixsite.com/kuzgundediki/kat-ev (son erişim tarihi: 
02.07.2017)

 III) “Kuğuların Uçtuğu Yer: Kamçatka”, 22 Ekim 2015, http://
t24.com.tr/k24/yazi/devir-kamcatka,372 (son erişim tari-
hi: 02.07.2017)

 IV) “Patti Smith’ten Yaşama Ağıt: M Treni”, 26 Kasım 2015, 
http://t24.com.tr/k24/yazi/gundeligin-duraklari,463 (son 
erişim tarihi: 02.07.2017)

 V) “Ars longa, vita brevis”, 14 Ocak 2016, http://t24.com.
tr/k24/yazi/ars-longa-vita-brevis,528 (son erişim tarihi: 
02.07.2017)

 VI)  “Karanlık ve Berrak Bir Suç Ortaklığı”, 17 Mart 2016, 
http://t24.com.tr/k24/yazi/olum-ilani,628 (son erişim ta-
rihi: 02.07.2017).

 VII) “Coğrafyanın Bedenine Öykünmek: Yürümek”, 19 Mayıs 
2016, http://t24.com.tr/k24/yazi/cografyanin-bedenine-
oykunmek-yurumek,719 (son erişim tarihi: 02.07.2017).

 VIII) “Cervantes’in İzinde Edebiyat”, Sabit Fikir, Eylül 2016, no. 
67. 

3 Örneğin bkz. Yasakmeyve, no. 4, Eylül-Ekim 2003, s. 139.
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http://t24.com.tr/k24/yazi/cografyanin-bedenine-oykunmek-yurumek,719


266

Savaş Kılıç

monograf 2017/8

 IX) “Javier Marias: Saplantılı Bir Adamın Romanı”, 24 Kasım 
2016, http://t24.com.tr/k24/yazi/javier-marias-saplantili-
bir-adamin-romani,937 (son erişim tarihi: 02.07.2017).

 X) “Kış Günlüğü: Buzdan Ayna”, 08 Aralık 2016, http://t24.
com.tr/k24/yazi/kis-gunlugu-buzdan-ayna,979 (son eri-
şim tarihi: 02.07.2017). 

 XI) “Kristof ’tan Üç: Büyük Defter – Kanıt – Üçüncü Yalan”, 
02 Şubat 2017, http://t24.com.tr/k24/yazi/dun-her-sey-
daha-guzeldi,1059 (son erişim tarihi: 02.07.2017).

 XII a) “Kandan ve Kireçten Şarkılar”, Mayıs 2014, http://
kuzgundediki.wixsite.com/kuzgundediki/kandan-ve-
kirecten-sarkilar (son erişim tarihi: 02.07.2017). 

  b) “Kandan ve Kireçten Şarkılar”, 221B, Mayıs-Haziran 
2017, no. 9.4

Cevabını arayacağım sorular da şunlar olacak:

1) Bu yazılarda dikkat çeken ve mensur şiir izlenimini veren 
üslup özellikleri nelerdir?

2) Bu özellikler nasıl biçimselleştirilebilir?  

Dizimsel Özellikler
Her yazı tasavvuru metni bir hakikat mekânı olarak kavrar ama, 

ne metni ne de hakikati aynı biçimde kurar. Üslup da buradan do-
ğar – kompozisyondan başlamak üzere. Ersavcı yazıyı öncelikle ol-
guların (anlatı), kavramların (teori) değil, duyguların mekânı (şiir) 
olarak kavrıyor. Öznelliğini gizlemiyor, ama sorulmadıkça “ben” de 
demiyor, yani sözceleme öznesi ile sözcenin öznesi her zaman ça-
kışmıyor – bir bakıma, öznelliğini gizlemediğini gizliyor. Bir başka 
deyişle, bu “ben” dememenin bir sonucu, sözcelemenin öznesinin 
dikkat çekmemesi, sadece kitap ve yazı konusu seçimiyle, sözcenin 
üslubuyla kendini göstermesi. Bu gizli “ben”, kendisini zamana ve 
mekâna yerleştirmez; sözcelemenin öznesini başkasının özdeşleş-

4 Aşağıda alıntıladığım örneklerin sonundaki Roma rakamları yazıların bu sıralamadaki 
numaralarına gönderme yapıyor. 

http://t24.com.tr/k24/yazi/javier-marias-saplantili-bir-adamin-romani,937
http://t24.com.tr/k24/yazi/javier-marias-saplantili-bir-adamin-romani,937
http://t24.com.tr/k24/yazi/kis-gunlugu-buzdan-ayna,979
http://t24.com.tr/k24/yazi/kis-gunlugu-buzdan-ayna,979
http://t24.com.tr/k24/yazi/dun-her-sey-daha-guzeldi,1059
http://t24.com.tr/k24/yazi/dun-her-sey-daha-guzeldi,1059
http://kuzgundediki.wixsite.com/kuzgundediki/kandan-ve-kirecten-sarkilar
http://kuzgundediki.wixsite.com/kuzgundediki/kandan-ve-kirecten-sarkilar
http://kuzgundediki.wixsite.com/kuzgundediki/kandan-ve-kirecten-sarkilar
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mesine açar. Böylece duygulardan söz etse bile romantizmden kaçı-
nabilir (romantizmi yerleştiği zamanı ve mekânı açıkça belirten bir 
öznenin kişisel –yani, başkasının özdeşleşme imkânını kısıtlayan– 
söylemi olarak anlıyorum). 

Ersavcı’nın şiirsel üslubunun ilk belirgin özelliği devrik dizim 
konusundaki rahatlığı. Ama burada söz konusu olan devrik dizim, 
düzyazıda berraklık, açık-seçiklik yöntemi olarak başvurulan kısıtlı 
bir devrik dizimden ibaret (uzun cümlede yüklemi sona atma, vs) 
değil. Cümlenin her öğesi yeri geldiğinde yüklemin ardına atılır: 
özne, nesne, zarf, dolaylı tümleç, edat, bağlaç. Hatta bazen birden 
fazlası (örneğin bkz. 3a). 

Özne bitimli:

 1a) Poe’nun, sessizliğin ve çığlığın diliyle yazılmış, iblisle el ele 
yürüyen eserlerinin ilk kez müziğe uyarlanışı değildir bu. 
(XIIb) b) Bu, Poe’nun, sessizliğin ve çığlığın diliyle yazıl-
mış, iblisle el ele yürüyen eserlerinin ilk kez müziğe uyarla-
nışı değildir.

Dolaylı tümleç bitimli:

 2a) Çimendeki çiy damlası gibi yapışır ruha. (XIIb) b) Ruha çi-
mendeki çiy damlası gibi yapışır. c) Yapışır ruha çimendeki 
çiy damlası gibi.  

 3a) Çekmez gagasını yürekten. (XIIb) b) Gagasını çekmez yü-
rekten. c) Gagasını yürekten çekmez. d) Yürekten çekmez 
gagasını. e) Yürekten gagasını çekmez.

Zarf bitimli:

 4a) Yakanıza yapışan düşüncelerin sırasıdır artık. (XIIb) b) 
Artık yakanıza yapışan düşüncelerin sırasıdır. c) Yakanıza 
yapışan düşüncelerin artık sırasıdır. 

Bağlaç bitimli:

 5a) Yaşını başını almış ve yaşam süreçlerinde en çok aşka düş-
müş kadınları dile döker her ikisi de. (VI) b) Her ikisi de 
yaşını başını almış ve yaşam süreçlerinde en çok aşka düş-
müş kadınları dile döker. 
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 6a) Kişinin yarınki yüzünü tanıması bile olanaksızdır hatta. 
(IX) b) Hatta kişinin yarınki yüzünü tanıması bile olanak-
sızdır. c) Hatta yarınki yüzünü tanıması bile olanaksızdır 
kişinin. d) Yarınki yüzünü tanıması bile olanaksızdır kişi-
nin hatta. 

Şiirsel devrik dizim etkisini güçlendiren bir diğer işlem yan cümle-
lerin yüklemin ardından bağımsız cümle olarak var olmasıdır. Diya-
logdaki gibi yan cümleyi ana cümleye bağlı hissettiren bir şey vardır: 
Jestler, mimikler, göz teması, tonlama yerini büyük harf kullanımı ve 
noktalamaya bırakır. Yan cümlenin başındaki büyük harf ve sonun-
daki nokta “Bizden önce gelen söz bir önceki cümleye bağlı” diye 
göz kırpar. 

8a) Bu değil midir anı yazmanın kaynağı? Yaşantıları unutulmaktan 
kurtarmak; yaşatmak. Belleğe sığınmak; boşluğu katlanılır 
kılmak. (IV) b) Yaşantıları unutulmaktan kurtarmak, ya-
şatmak, belleğe sığınmak; boşluğu katlanılır kılmak… – bu 
değil midir anı yazmanın kaynağı? c) Anı yazmanın kayna-
ğı yaşantıları unutulmaktan kurtarmak, yaşatmak, belleğe 
sığınmak, boşluğu katlanılır kılmak değil midir? 

 9a) Oysa elbette bir yapıttan diğerine birbirini tamamlayan anılar-
dır bunlar. Bir yaşamda birleşen. (IV) b) Oysa elbette bir ya-
pıttan diğerine birbirini tamamlayan, bir yaşamda birleşen 
anılardır bunlar. c) Oysa bunlar elbette bir yapıttan diğerine 
birbirini tamamlayan, bir yaşamda birleşen anılardır. 

 10a) Belki de yaşamaya değmeyecek bir dünya uğruna savaş-
mak. Savururken yel değirmenleri meltemlerini. (VIII) b) 
Savururken yel değirmenleri meltemlerini, belki de yaşa-
maya değmeyecek bir dünya uğruna savaşmak. c) Yel de-
ğirmenleri meltemlerini savururken, belki de yaşamaya 
değmeyecek bir dünya uğruna savaşmak. 

Özneden bağlı, sıralı, eksiltili, devrik dizimli bir örnek: 

 11a) Arthur Brown saldırgandır şarkısını söylerken, kavgacı ve 
doyumsuz. (XIIb) b) Arthur Brown saldırgandır, kavgacı 
ve doyumsuzdur şarkısını söylerken. c) Arthur Brown şar-
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kısını söylerken saldırgandır, kavgacı ve doyumsuzdur. d) 
Şarkısını söylerken Arthur Brown saldırgandır, kavgacı ve 
doyumsuzdur. e) Şarkısını söylerken saldırgandır Arthur 
Brown, kavgacı ve doyumsuz(dur).

Sonra bu devrik dizimler birbirini izlemeye başlar:

 12a) Deluxe Edition albümde ve plakta yer alan bir de bonus 
track vardır: Edgar. Alone (Yalnız) şiirini anımsatır bu par-
ça. Başkaları gibi değildir Edgar çocukluktan beri. Görmez 
başkalarının gördüğü gibi. Ne tutkularını almıştır ortak bir 
pınardan ne de kederini aynı kaynaktan. Ayakları birbirine 
dolanan bir dünyada, fırtınalı bir yaşantının gölgelerinde 
yüzer ve sevdiği her şeyi yalnız sever. Yanından uçarak ge-
çen zamanda budur işte Edgar’dan kalan hikâye. (XIIb) 

    b) Bir de bonus track vardır Deluxe Edition albümde ve plakta 
yer alan: Edgar. Bu parça Alone (Yalnız) şiirini anımsatır. 
Edgar çocukluktan beri başkaları gibi değildir. Başkaları-
nın gördüğü gibi görmez. Ne tutkularını ortak bir pınardan 
ne de kederini aynı kaynaktan almıştır. Ayakları birbirine 
dolanan bir dünyada, yüzer fırtınalı bir yaşantının gölge-
lerinde ve sever sevdiği her şeyi yalnız. Yanından uçarak 
geçen zamanda Edgar’dan kalan hikâye işte budur.5 

Şiirdeki gibi, konuşmanın ritmini yakalamak isteyen, 
“doğallığı”nı yankılamak isteyen bir devrikliktir bu ve bundan dolayı 
da Türkçe Bilgi Yapısı gramerini ihlal eden (“aşırı”) bir devriklikten 
uzaktır. Yersiz görünen bir devrik kuruluş çıkmaz karşımıza, çünkü 
Ersavcı’da devrik dizim iç sesin tonlamasını izlemek ister. Bu neden-
le sadece yüklem-ardı değil yüklem-önü oynaklığı da kullanır yazar: 

 13a) Tüm sesler çünkü gırtlaklardan akan bir iniltidir. (XIIb) b) 
Çünkü tüm sesler gırtlaklardan akan bir iniltidir. c) Tüm 
sesler gırtlaklardan akan bir iniltidir çünkü.  

5 Cümle düzeyinden paragraf veya pasaj düzeyine çıktığımız anda karşıtlık olasılıkları, 
sonsuza değil ama, sayısı-belirsize (indefinite) doğru açılır: Pasajdaki her devrik dizimli 
cümlenin en basit karşıtı kurallı olarak kurulabilir, ama potansiyel başka devrik dizimler 
de araştırılabilir. 
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Kısacası, Seda Ersavcı’nın üslubunun en çok göze çarpan özelli-
ği devrik dizimin alabildiğine zengin kullanımıdır. İstatistik bir ince-
leme “kitap yazısı” dediğim alttür için bunun bir “sapma” olduğunu 
gösterebilir. Ben burada K24’ten 3 yazarın birer yazısıyla basit bir 
karşılaştırma yapacağım: Seçil Epik’in “Perec’in Mekân Günlüğü”6 
yazısında devrik dizimin oranı %18.5, Ali Bulunmaz’ın “Puşkin’in 
Gölgesinde”7 yazısında %14,8, Behçet Çelik’in “Edebiyat Hasta-
lığı, Edebiyatın Hastalığı”8 yazısında ise %33,6’dır. Buna karşılık 
Ersavcı’nın 3 yazısında oranlar şöyle: Yazı (I) %15,3; Yazı (VI) % 54, 
Yazı (XI) %22,5.9 Küçük bir sonuç çıkaracak olursam: Ersavcı devrik 
dizime başvurmak istediğinde tanınmış bir kurmaca yazarından çok 
daha yüksek bir oranla kullanabiliyor bu imkânı.     

Sözvarlığına Bağlı Özellikler
Sözvarlığı düzeyinde Ersavcı ne Öztürkçeciliğe yaslanır ne de 

Osmanlıcacılığa. 

 14a) Alone (Yalnız) şiirini anımsatır bu parça. (XIIb) b) Alone 
(Yalnız) şiirini hatırlatır bu parça.

 15a) Yanından uçarak geçen zamanda budur işte Edgar’dan ka-
lan hikâye. (XIIb) b) Yanından uçarak geçen zamanda bu-
dur işte Edgar’dan kalan öykü. 

İngilizce ve Latince alıntı sözcüklere yer vermeye çekinmemesi 
de tanımlayıcı bir özellik olarak sayılabilir: 

 16a) Bir de bonus track vardır Deluxe Edition albümde ve plakta 
yer alan: Edgar. (XIIb) b) Bir de bonus/fazladan parça var-
dır Deluxe Edition albümde ve plakta yer alan: Edgar.10 

6 Seçil Epik, “Perec’in Mekân Günlüğü”, 25 Mayıs 2017, http://t24.com.tr/k24/yazi/me-
kan-fesmekan-georges-perec,1243 (son erişim tarihi: 02.07.2017).
7 Ali Bulunmaz, “Puşkin’in Gölgesinde”, 06 Ekim, 2016, http://t24.com.tr/k24/yazi/pus-
kin-tepeleri,884 (son erişim tarihi: 02.07.2017). 
8 Behçet Çelik, “Edebiyat Hastalığı, Edebiyatın Hastalığı”, 22 Haziran 2017, http://t24.
com.tr/k24/yazi/montano-hastaligi,1280 (son erişim tarihi: 02.07.2017). 
9 Bütün sayımlarda, devrik olsun kurallı olsun, ana cümlenin ardından eksiltili bir yan 
cümle kullanılmışsa (bkz. 8a), ikisini tek bir devrik cümle saydım.  
10 Ayrıca bkz. yukarıda yazı II ve V’in başlıkları.  

http://t24.com.tr/k24/yazi/mekan-fesmekan-georges-perec,1243
http://t24.com.tr/k24/yazi/mekan-fesmekan-georges-perec,1243
http://t24.com.tr/k24/yazi/puskin-tepeleri,884
http://t24.com.tr/k24/yazi/puskin-tepeleri,884
http://t24.com.tr/k24/yazi/montano-hastaligi,1280
http://t24.com.tr/k24/yazi/montano-hastaligi,1280
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Sözvarlığı düzeyinde de şiirsel söyleme yaklaşan bir özelliği var 
– “ve” ile başlayan cümleler:11 

 17a) Ve belki de bu yüzden kuş sürüleri gibi doldurur karşınız-
daki sözcükler havayı. (IV) b) Belki de bu yüzden kuş sürü-
leri gibi doldurur karşınızdaki sözcükler havayı.

 18a) Ve, tıpkı Patti Smith’in “hayatımın yol haritası” olarak ta-
nımladığı M Treni’nde vurguladığı gibi, asıl sorgulama da 
tam da burada başlar. (IV) b) Tıpkı Patti Smith’in “hayatı-
mın yol haritası” olarak tanımladığı M Treni’nde vurguladı-
ğı gibi, asıl sorgulama da tam da burada başlar.

 19a) Ve tam da bu yüzden, ilk olarak, dünya üzerine kafa yordu-
ğu Greenwich Village adlı kafede başlar anlatmaya. (IV) b) 
Tam da bu yüzden, ilk olarak, dünya üzerine kafa yorduğu 
Greenwich Village adlı kafede başlar anlatmaya.

 20) Ve yine, anlatılmak istenilen gerçeklik belki en çok orada 
“dil” üzerinden kurulur. (V) b) Yine, anlatılmak istenilen 
gerçeklik belki en çok orada “dil” üzerinden kurulur.

Retorik 
Pekiştirme amaçlı sözlüksel-olmayan tekrarları (ikilemeler) da 

şiirsel üsluba yaklaşan bir özellik olarak anabiliriz:

 21a) Bundan yıllar yıllar önce uzak diyarlarda yaşayan bir ar-
kadaşım çok sevdiği bir kitabı yolladı bana. (II) b) Bundan 
yıllar önce uzak diyarlarda yaşayan bir arkadaşım çok sev-
diği bir kitabı yolladı bana.

 22a) Ardındansa başka başka kafeler gelir. (IV) b) Ardındansa 
başka kafeler gelir.

 23a) Oysa bir düş kadar müphem fakat en azından daha diren-
gen olan kurguda başka başka yollar döşeriz önümüze. (V) 
b) Oysa bir düş kadar müphem fakat en azından daha di-
rengen olan kurguda başka yollar döşeriz önümüze.

11 Cümleye “ve” ile başlamanın egzotizmi, dolayısıyla da şiirselliği konusunda bkz. Savaş 
Kılıç, “Daha Çok Işık Var Bu Akşam, Kar Yüzünden”, a.g.y. 
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 24a) Her şeyi söylemek değil yaptığı, bilhassa birtakım şeyleri 
tekrar tekrar ve tekrar tekrar söylüyor; oradan oraya sıkıntı 
içinde, sancılar içinde, kıvrana kıvrana dönüyor cümleler, 
yazarken ağır ağır belirginliğe eriyor, canlanıyor sözcükler 
(…) (IX) b) Her şeyi söylemek değil yaptığı, bilhassa birta-
kım şeyleri defalarca tekrarlayarak söylüyor; oradan oraya 
sıkıntı içinde, sancılar içinde, kıvranarak dönüyor cümle-
ler, yazarken yavaşça belirginliğe eriyor, canlanıyor sözcük-
ler (…) 

“Ve” ile bağlanmamış cümle-içi sıralamaları da keza bu baptan 
bir özellik olarak kabul edebiliriz. Yazı VII’de birbirini izleyen üç 
cümleyi örnek olarak vereceğim: 

 25a) Yalnızca bir tema değildir yürümek; insanın kendisini göz-
lere, seslere, kokulara açmasıdır. b) Yalnızca bir tema değil-
dir yürümek; insanın kendisini gözlere, seslere ve kokulara 
açmasıdır. 

 26a) Güneşe, kara, yağmura, çamura, aya, yıldızlara açmasıdır. b) 
Güneşe, kara, yağmura, çamura, aya ve yıldızlara açmasıdır.

 27a) Kızgın karanfillere, kuru dallara, buz kesmiş betona do-
kunmak; yıpranmış deriye, toprağa, göğe, asfalta, çimene, 
dağa, taşa karışmaktır. b) Kızgın karanfillere, kuru dallara 
ve buz kesmiş betona dokunmak; yıpranmış deriye, topra-
ğa, göğe, asfalta, çimene, dağa ve taşa karışmaktır.

Bu sıralamalar “ve” bağlacı ile bağlanmamıştır çünkü düz-
yazısal, örnekleme amaçlı bir sıralama değildir bu. Aynı özelliğe 
Flaubert’de de rastlıyoruz ve Proust bunu ritim amaçlı bir araç olarak 
yorumluyor.12 

 28a) Hayatın karşısına ölümü, dürüstlüğün karşısına yalanı, sev-
ginin karşısına ihaneti, aslın karşısına suretini, mutlaklığın 
karşısına belirsizliği koyan ve ruhunu da işte bu ölüme, sa-
vaşa, ihanete ve yalana; sırtınıysa belirsizliğe yaslayan bir 
yazın. (IX) b) Hayatın karşısına ölümü, dürüstlüğün karşı-

12 Bkz. Savaş Kılıç, “Daha Çok Işık Var Bu Akşam, Kar Yüzünden”, a.g.y.
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sına yalanı, sevginin karşısına ihaneti, aslın karşısına sure-
tini ve mutlaklığın karşısına belirsizliği koyan ve ruhunu da 
işte bu ölüme, savaşa, ihanete ve yalana; sırtınıysa belirsizli-
ğe yaslayan bir yazın. 

Ritim için başvurulan ve anlatıma pathos kattığı söylenebilecek 
yöntemlerden bir diğeri cümle-ötesi öğe tekrarlarıdır. Vereceğim ilk 
örnek yüklemin tekrarına dayalı: 

 29a) Sonra bir yürüme nöbetine tutulur. Yürür, yürür ve yü-
rür. Durdurulamaz bir güç tarafından ele geçirilmişçesine 
yürür. Bir hastalık gibi yürür. (VII) b) Sonra bir yürüme 
nöbetine tutulur. Durdurulamaz bir güç tarafından ele ge-
çirilmişçesine, bir hastalık gibi yürür.

Diğer örnekler ise yüklem ve yüklem + zarf tekrarına dayalı: 

 30a) Marías’ın kahramanlarının kendilerine yaklaştıkça kendi-
lerinden uzaklaşmaları bundandır belki de. Bireyselliğin 
bir şekilde durmaksızın kolektife bağlanışı bundandır belki 
de. Bundandır belki bir diğer takıntılı konu: İletişim eksik-
liği. (IX) b) Marías’ın kahramanlarının kendilerine yaklaş-
tıkça kendilerinden uzaklaşmaları, bireyselliğin bir şekilde 
durmaksızın kolektife bağlanışı ve bir diğer takıntılı konu 
bundandır belki de: İletişim eksikliği.

 31a) Bundandır yüz yüze söylenmeyip de telesekretere bırakı-
lan mesajlar, bundandır moraran gözlere uydurulan kılıflar, 
bundandır eski karının bir fahişeye dönüştüğünden şüphe-
lenmeler… (IX) b) Bundandır yüz yüze söylenmeyip de te-
lesekretere bırakılan mesajlar, moraran gözlere uydurulan 
kılıflar, eski karının bir fahişeye dönüştüğünden şüphelen-
meler…

Son olarak, mecazlara gelirsek, Ersavcı’nın üslubu özgün meta-
forlara açılır, özgün metaforlarla açılır: 

 32a) soluğunda nükte dans eden Valeria Luiselli (VIII) b) satır-
ları nüktelerle (metaforlarla?) dolu Valeria Luiselli c) nük-
tedan Valeria Luiselli.  
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Mecazlı cümlelerin karşıtını genel olarak 32c’deki gibi mecazsız 
söyleyiş olarak tasavvur edebiliriz. Diğer örnekleri bu zorlu temrini 
yapmadan sıralayacağım: 

 33a) sözü açık bir yaraya, zehre, kör bir yürüyüşe dönüştüren, 
sevdaya ve suça bulayan, sessizliğe gömen bu adam [Poe]. 
(XII)

 34a) Ve belki de bu yüzden kuş sürüleri gibi doldurur karşınız-
daki sözcükler havayı. (IV)

 35a) Yürümek kuşlara öykünmektir. (VII)

Sonuç 
Biçimselleştirecek olursam, Ersavcı’nın üslup özellikleri kümesi 

özetle şöyle gösterilebilir: 
1. zengin devrik dizim: + (saf “kurallı” dizim –)
2. karma sözvarlığı: + (saf Öztürkçe –, saf Osmanlıca –, ang-

lisizm +, Latinizm +)
3. “ve” ile başlayan cümleler: +
4. pekiştirme amaçlı sözlüksel-olmayan tekrarlar (ikileme-

ler): +
5. “ve” ile bağlanmamış cümle-içi sıralamalar: +
6. cümle-ötesi öğe tekrarları: +
7. özgün metaforlar: + (metaforsuzluk –)
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Ali Serdar*1

Uzun soluklu her işin sonradan unutulan, hatıralar arasında 
belirsizleşen, ilk anda akla gelmeyen anları, anıları, yönleri vardır. 
Yürütücülüğünü yaptığım “Türk Edebiyatında Tefrika Roman Tarihi 
(1831-1928)” başlıklı proje de süresi ve kapsamı düşünüldüğünde 
planlaması, hazırlığı, uygulaması ve sonuçlarıyla uzun soluklu ve 
kişisel olarak hayatımın belirli bir dönemini adadığım bir çalışmay-
dı. Proje, Mayıs 2014’te başladı ve resmen Mayıs 2017’de sona erdi. 
Söylemesi oldukça kolay bir süre: “Üç yıl”. Bu sürede 302 süreli yayın 
taranmış, yine söylerken oldukça kolay bir sayı: “Üç yüz iki”. Şim-
di, bu yazıda bu kolaylığa sığınmadan satır başlarıyla projenin nasıl 
tasarlandığına, yaşananların arka planına değinerek daha çok “aka-
demik” makalelerde dile getirilemeyen deneyimlerimizi aktarmaya 
çalışacağım. 

“Tefrika romanları bulma fikri nereden çıktı?” Bize projenin 
sonuçlanmasına yakın en çok sorulan soru buydu. Bunun için biraz 
gerilere, 2002 yılına, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’nde 
doktora sırasında aldığımız Yaşar Kemal Semineri’ne uzanmak gere-
kiyor. Süha Oğuzertem hocamızın açtığı seminerin yükümlülüğü-
nün bir parçası olarak Reyhan Tutumlu’yla birlikte Yaşar Kemal’in 
romanlarının tefrikalarını bulmak üzere arşivlere gitmiştik. Yıllar 

* Özyeğin Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü, Öğretim Görevlisi. 
ali.serdar@ozyegin.edu.tr
Yazının gönderim tarihi: 18/07/2017. Yazının kabul tarihi: 23/07/2017.
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sonra Reyhan, bu proje fikrini ortaya attığında (Evet, proje fikri 
aslında Reyhan’ındır, hasbelkader projeyi ben yürüttüm) böyle bir 
araştırmanın ilk olarak bu arşiv taramaları sırasında aklına geldiğini 
söylemişti. Aslına bakılırsa Reyhan ilk olarak bana böyle bir projeyi 
“TÜBİTAK’a sunalım mı?” dediğinde de bana çok gerçekleştirile-
bilir bir proje gibi de gelmemişti. Ancak iyi ki söylemiş, iyi ki de 
yapmışız projeyi.

Projenin ayaklarının yere basmasındaki temel etken elbette ede-
biyat literatüründe tefrika romanlara ilişkin birbirinden bağımsız, 
farklı ölçeklerde (örneğin, bir yazar ya da bir süreli yayının belirli bir 
dönemi üzerine) pek çok çalışma olmasına karşın, bütünlüklü, siste-
matik bir araştırmanın yapılmamış olmasıydı. Yani, Yakup Kadri’nin 
romanlarının tefrika edildiğini, İkdam gazetesinde tefrika roman-
ların yayımlandığını bilmekle birlikte araştırmacılar kaç romanın, 
hangi yıllarda, hangi süreli yayınlarda tefrika edildiğinin bütünlüklü 
bilgisine sahip değildi. Üstelik alfabe değişikliği nedeniyle 1928 önce-
si dönem –ki roman bir tür olarak tam da ele alınan dönemde Türk 
edebiyatında ortaya çıkmıştır– Osmanlıca bilgisi gerektirdiğinden 
biraz daha uzmanlık gerektiriyor, bu yüzden biraz daha karanlıkta 
kalıyordu. Üstelik biz yalnızca gazetenin ve romanın neredeyse eş za-
manlı olarak doğduğu bu dönemdeki tefrika romanları tespit ederek 
bir tefrika roman tarihi yazmayı değil, bu romanları dijital ortama 
aktararak bir veritabanı üzerinden herkesin erişimine açmayı da he-
defliyorduk. Elbette buraya kadar değindiğim hedeflerin yanı sıra 
projenin en heyecanlı amaçlarından biri gazete ya da dergi sayfaların-
da unutulmuş romanların bulunması ve bunların Türk edebiyatına 
yeniden kazandırılmasıydı – bu heyecana ileride değineceğim. Vel-
hasıl TÜBİTAK’a sunulan proje önerisinde önümüze koyduğumuz 
başka başka hedefleri de (Örneğin, keşfedilen romanlardan 10’unun 
çeviri yazısının yapılması gibi) hesaba kattığımızda, projenin sonu-
na geldiğimizde kendi kendimize “Bunu da mı yazmışız?” dediğimiz 
hayli yüklü bir vaatler zincirini sırtımıza yükleyerek projeye başladık. 

Bütün bu yazı boyunca projeyi kendi bakış açımdan ve birinci 
tekil anlatıyorum, ama elbette proje bir ekip işiydi ve ekibin ortak 
çalışmasının bir ürünü oldu. Proje ekibinde araştırmacı olarak farklı 
üniversitelerde görev yapan Rûken Alp, Fatih Altuğ, Murat Cankara, 
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Tuba Işınsu İsen Durmuş ve Reyhan Tutumlu çalıştı. Saydığım isim-
lerin neredeyse hepsiyle daha önce de tanışıyordum ancak böylesine 
uzun soluklu bir işte bir araya gelmemiştik. Dolayısıyla bu proje, ön-
ceden tanıştığım “arkadaşlarımla” akademik bir araştırmada bir ara-
ya gelmemize, beraber fikir üretip beraber ter dökmemize de vesile 
oldu. Bu bakımdan da çok şanslıydım. Kişisel olarak bu proje saye-
sinde tanıştığım danışmanımız Nihayet Arslan hocamız da ne zaman 
kendisine başvursak yanımızdaydı. Projenin asıl yükünü sırtlayanlar 
ise kuşkusuz asistanlarımız oldu (TÜBİTAK terminolojisinde “bur-
siyer” olarak geçmektedir). Araştırmacılarımız da süreli yayın taradı 
ama arşivlere giden ve özellikle yüksek sayıdaki süreli yayınları tara-
yanlar büyük oranda asistanlarımızdı. TÜBİTAK’ın bütçe ve zaman 
sınırlamaları çerçevesinde üç asistanla projeye başladık: Mustafa 
Akay, Ruhat Alp ve Abdurrahman Yiğitalp. Dediğim sınırlar çerçeve-
sinde Ruhat, projenin ikinci yılının sonunda projeden ayrıldı. Onun 
hemen öncesinde de Abdurrahman, kişisel nedenlerle ülkedeki çeşit 
çeşit olayların birleşmesi sonucu bir buçuk yılın sonunda ayrılmış-
tı. Abdurrahman’ın yerine üç aylığına İbrahim Öztürk projede görev 
aldı. Normal şartlar altında Mustafa’nın da iki buçuk yılın sonunda 
ayrılması gerekiyordu, ama Özyeğin Üniversitesi’nin de desteğiyle 
proje bitene kadar Mustafa’yla çalışmayı sürdürdük. Bu yazıyı yazar-
ken onun da Bilgi Üniversitesi’nde asistan olarak akademik hayatı-
na devam edeceğini öğrenmek beni hayli mutlu etti. Bir de bana bir 
gün mail atarak projeye nasıl destek olabileceğini soran, sonrasında 
tanıştığımız Sultan Toprak var. O da gönüllü olarak projeye destek 
verdi, yeri geldi bizim çözemediğimiz sorunların çözülmesini sağla-
dı. (“Evet, Türkiye’de hâlâ akademik çalışmalarla ilgilenen, gönülden 
destek veren yüksek lisans öğrencileri var” dedirten Sultan’ı da bu yaz 
sonu Amerika’ya doktoraya uğurluyoruz).

Peki, biz bu ekiple nasıl bir çalışma yürüttük? Aslına bakılırsa 
yaptığımız iş bir bütünün (gazete ya da dergi) içindeki parçaları bu-
lup (roman tefrikaları), onları almak ve daha sonra da bu parçaları 
yeniden birleştirmekti. Ancak gazete ve dergiler de Ankara, İstanbul, 
İzmir gibi farklı şehirlerdeki çeşitli arşivlere dağılmış durumdaydı-
lar. Toplamda 12 farklı arşivde tarama çalışmalarını yürüttük. Önce 
Hakkı Tarık Us Koleksiyonu, İBB Atatürk Kitaplığı ve Millî Kütüp-
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hane gibi hâlihazırda dijital olan arşivlerle işe başladık ki taramaların 
büyük bölümü de bu arşivlerden yapıldı. Ankara’daki araştırmacıla-
rımızdan Tuba Işınsu İsen Durmuş’un girişimiyle Millî Kütüphane 
yönetimiyle iletişime geçerek arşivlerin kullanılması konusunda 
proje başladıktan bir yıl sonra bir protokol imzaladık. Ancak, kulla-
nanlar bilir, normal bir okur olarak Millî Kütüphane’de arşiv tarama-
sı yaparak bu projeyi bitirmemiz mümkün değildi. Süreli yayınların 
dijital kopyalarını almak için bile üç yıl içinde dört kere Ankara’ya 
gidip günlerce Millî Kütüphane’de çalıştık. Bu arşive ulaşmamız hem 
taramalarımızı hızlandırdı hem de daha kaliteli görüntülere ulaşma-
mızı sağladı (7 Nisan 2017’de düzenlediğimiz çalıştaya1 katılan Millî 
Kütüphane Başkanı Zülfi Toman, araştırmacılara bu yönde desteği 
artıracaklarını belirtti. İlgilenenlere duyurulur). Burada bir paran-
tez açıp arşivler(imiz)in durumu üzerine kısa bir iki kelime etmek 
gerekiyor. Özellikle dijitalleşme oranı son yıllarda artıyor ve erişim 
konusunda da hayli ilerleme kaydedildi. Ancak hemen her arşivde 
süreli yayınlar konusunda eksiklikler var. Örneğin, geçtiğimiz ay ya-

1 Çalıştay, 7 Nisan 2017 Cuma günü, Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü’nde dü-
zenlendi. Açılış konuşmacılarından İnci Enginün, “Tefrika Romanlar Sütun Doldurma 
mıdır?” başlıklı konuşmasında hem Avrupa hem de Türkiye’deki tefrika gelenekleri üze-
rinde durdu. Reyhan Tutumlu ve ben sunumlarımızda proje sonuçlarına ilişkin analizle-
rimizi sunduk. Mustafa Akay, tefrikaları nasıl bulduğumuza ve araştırma sürecine ilişkin 
sunumunda teknik detayların ötesine geçerek tefrikanın okurla zaman ve uzam bağla-
mında kurduğu ilişkiye de değindi. Ki biz de tefrikaları takip ederken benzer bir ilişkiyi 
yeniden yaşamıştık: Yani her gün devam eden tefrikaya iki gün ya da daha fazla süre ara 
verilmesi, yayımlandığı sayfanın değişmesi vb. değişikliklerin okuma deneyimi üzerinde-
ki etkileri. Meltem Erinçmen Kânoğlu, “Popüler Edebiyat ve Hayat” başlıklı sunumunda 
tefrika geleneğinin basınla ve daha genel düzeyde modernleşme ve dolayısıyla kapitalizm-
le olan ilişkisine değindi. Bu sunumların yer aldığı ilk oturumun başkanlığını Çimen Gü-
nay Erkol yaptı. Nihayet Arslan, hocamız, taramalar sırasında Ahmet Mithat’ın çıkardığı 
Bedir gazetesinde bulduğumuz yazarı belirtilmeden basılan Garip Bir Keşf-i Râz başlıklı 
metnin kaynağına ilişkin yaptığı araştırmanın sonuçlarını sundu. Fatih Altuğ, Halide Edip 
ve Fatma Fahrünnisa’nın tefrika romanlarından yola çıkarak kadın yazarlığın bu metin-
lerde nasıl kurulduğuna dair önemli gözlemlerde bulundu. Murat Cankara, Cumhuriyet 
döneminde Osmanlı kimliğinin kurmaca dünyada nasıl yeniden kurulduğunu Ercüment 
Ekrem’in Şevketmeab romanı üzerinden inceledi. Yağmur Başak Selimoğlu da Mai ve Si-
yah romanıyla Servet-i Fünun’un dergisini illüstrasyonlar bakımından ele aldı. İkinci otu-
rumun başkanlığını da Erol Köroğlu yaptı. Çalıştay akademik anlamda hayli doyurucuy-
du, oturumların ardından moderatörlüğünü Tuba Işınsu İsen Durmuş ve Zeynep Uysal’ın 
yaptığı yuvarlak masa toplantısı da bu bakımdan gayet canlı geçti. Hem katılımcılar hem 
de dinleyiciler bu bölümde görüşlerini, eleştirilerini daha da önemlisi bundan sonra neler 
yapılabileceğine dair önerilerini sundu. 
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yına hazırladığımız Belkıs Sami’nin Aşkımı Öldürdüm adlı romanını 
üç farklı arşivden tamamladık. Üstelik romanı bulduğumuz sırada 
Son Saat henüz İBB Atatürk Kitaplığı’nda dijitalleşmediği için arşive 
gidilerek eksik sayıların fotoğrafları alındı. (Proje süresince İBB Ata-
türk Kitaplığı’nda eksik sayıları olan kimi süreli yayınların dijitalleş-
tiğini fark ettik ve elimizden geldiğince eksikleri gidermeye çalıştık, 
ancak proje sona erdikten sonra da bu arşive eklenenler olacaktır). 
Bir başka örnek, tefrika roman yayımlayan önemli ve uzun soluklu 
gazetelerden biri olan Yeni Asır gazetesi. Yeni Asır’ın tamamına hiç-
bir arşivde rastlayamadık, hem bizim bulduğumuz ve yarım kalan 
pek çok roman hem de eksik sayılar nedeniyle keşfedemediğimiz 
birçok roman Yeni Asır’ın sayfalarında duruyor. Belki de bizim bak-
madığımız bir arşivde vardır. İzmir’den bir başka örnek de Halit Ziya 
Uşaklıgil’in ilk romanlarını yayımladığı Hizmet gazetesi. Hizmet’in 
çok az sayısı İstanbul ve Ankara’daki arşivlerde var. En kapsamlı Hiz-
met koleksiyonu da (bakınız tamamı demiyorum, diyemiyorum) İz-
mir’deki Ahmet Piriştina Kent Müzesi’nde (APİKAM), üstelik dijital 
olarak var, ancak internet üzerinden erişime açık değil. Biz de yaz 
tatillerimizi çalışmayla birleştirerek, üç yaz boyunca 5-10 gün ara-
sını, İzmir’in güzel yaz sıcağında bu arşivi taramaya ayırdık. Aralık 
2016’da da kalan eksikleri tamamlamak için İzmir’e gidilmesi plan-
lanıyordu ki arşivin tadilata girdiğini ve Nisan 2017’ye kadar kapalı 
olduğunu öğrendik. İçimde bir ukdedir bu, bu yaz Ahenk’in eksik 
sayılarını tamamlayacağız artık!

Yukarıda bahsettiğim arşivlerdeki eksikler hem romanlar hem 
süreli yayınlar için bir sorun. Bunun için biz elimizden geldiğince 
disiplinli bir kayıt yöntemi uygulamaya çalıştık. Yani hem süreli ya-
yınlar hem romanlar için ayrı formlar kullanarak hangi arşivlerde 
tarama yapıldığı, hangi sayıların eksik olduğu kayıt altına alındı. 
Projenin web sitesindeki (http://tefrikaroman.ozyegin.edu.tr) süre-
li yayınlar bölümüne girilip taranan süreli yayınların fotoğraflarına 
tıklandığında o süreli yayına ait formu görebiliyorsunuz. Yine tefrika 
romanların bulunduğu Özyeğin Üniversitesi Kütüphanesi eresearch 
platformunda yer alan “Tefrika Roman Tarihi” koleksiyonundaki 
(http://eresearch.ozyegin.edu.tr/xmlui/handle/10679/888) tefrika 
roman girişlerinde hem romanların pdf ’lerine hem de tefrikaya 
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ilişkin bilgi formuna erişilebilmektedir. Eksik sayıların belirtilmesi 
zaman içinde tamamlanma olanağını sağlıyor. 

Eksikliklerle ilgili teknik detaylar yukarıdaki gibi, ama bu eksik-
lerin getirdiği duygusal yükler de var. Proje süresince asistanlarımız-
la haftada bir buluşarak onlardan yaptıkları taramaları aldığımız bir 
çalışma düzeni kurduk. Onlar taradıkları 600-1000 sayı arası süreli 
yayında buldukları tefrikaların fotoğraflarını ve formlarını getiriyor, 
ben de elimdeki listelere işliyordum. Bu arada da romanın bilinip 
bilinmediğine bakıyorsunuz haliyle ve örneğin o hafta Mustafa’nın 
getirdiği romanlar arasında, Mehmet Cemil’in Hadiye adlı bir ro-
manı var, üstelik bilinmiyor! Harika! Ancak Yeni Asır’da yayımlanan 
bu romanın iki sayısı arşivde eksik! Elbette bu romanı tespit etmek 
güzel, bilinmeyen bir romanı daha listeye yazmak Türk edebiyatına 
bir roman daha kazandırmak demek, ama yayımlamak istesek bu 
mümkün olmayacak. Bu da tam bir düş kırıklığı yaşatıyor insana. 
Örneğini verdiğim Aşkımı Öldürdüm gibi kimi romanlarda, bu eksik 
tamamlama işinin mutluluğunu yaşadık. Hazine peşindeki korsan 
ya da ipucu arayan dedektif gibi bir süreli yayının belirli bir sayısını 
arıyorsunuz, bulunca da hazinenize kavuşuyor ya da sırrı çözüyor-
sunuz. Projenin en keyifli kısımlarından biri buydu, ama belirttiğim 
gibi bu mutlulukların yanı sıra pek çok “bilinmeyen” romanda da 
eksik sayılar nedeniyle hüzünlere gark olduk. 

Projeyi sunarken TÜBİTAK’a en az 150 süreli yayın tarayacağı-
mızı taahhüt etmiştik. Ancak proje başladıktan sonra daha çok süreli 
yayın tarama oburluğu geliyor insana. Örneklemi ne kadar arttırır-
sak o kadar iyi sonuçlara ulaşacağımıza inandık. Bu yüzden eksik ta-
mamlama işlerini daha sonraya bırakıp ulaşılabilir olan arşivlerden 
olabildiğince çok sayıda süreli yayın taramaya odaklandık. Son altı 
ayı gitmediğimiz arşivlere ayırdık, elden geldiğince eksikleri tamam-
ladık. Ancak şunu söylemeliyim, bir üç yıl daha olsa sürerdi, ama 
hem proje süresi bu kadardı hem de bir yerde durmak da gerekiyor. 
Sonuç olarak 302 süreli yayında 569 telif, 784 çeviri roman bulduk. 
569 telif romandan 239’u araştırmalarda veya edebiyat tarihlerinde 
adı geçmeyen romanlar. Dolayısıyla projenin amaçlarından biri olan 
bilinmeyen romanları “keşfetme” konusunda da ciddi bir rakama 
ulaşıldı. 239 romanın 39’u yarım kalmış. Süreli yayının kapanması, 
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sansür, yazar ya da süreli yayının nedensizce tefrikaya son vermesi 
ya da arşivdeki eksik sayılar nedeniyle romanlar yarım kalabilmekte-
dir. Bu arada yarım kalan romanlardan daha sonra kitap olarak ba-
sıldığı bilgisine ulaştıklarımızı tam kabul ettik. Proje süresince eldeki 
verilerle çeviri ve telif romanların yıllara, süreli yayınlara göre dağı-
lımına; telif romanların toplumsal cinsiyet bağlamında dağılımına 
ilişkin analizleri içeren Türkçe ve İngilizce sunumlar yapıldı, maka-
leler yayımlandı, yayımlanmaya da devam edecek (Proje kapsamın-
da yapılan çalışmalara proje web sitesinde “Yayınlar” bölümünden 
ulaşılabilir).2 Aslına bakılırsa bu yoğun temponun ardından eldeki 
malzemeyle daha çok akademik çalışma yapma imkânına yeni kavu-
şuyoruz. Öte yandan elde edilen verilerin bir anda tüketilebileceğini, 
sadece proje ekibince kullanılacağını da düşünmüyorum. Şu anda 
tüm veriler araştırmacılara açık ve söz konusu döneme, süreli yayın-
lara, yazarlara, türlere ilişkin yeni çalışmalar yapılabilir. Bir “kamu 
hizmeti” yapmakta olduğumuzu daha proje başlamadan benimsedik, 
proje süresince de kendimize sık sık hatırlattık; bu bakımdan klasik 
“korumacı”, “top benimci” tutumdan sakındığımızı da belirtmeliyim.

Proje kapsamında en çok 10 romanın çeviri yazısını yapma-
yı taahhüt ettiğimizi belirtmiştim. Bunu da yaptık, ama aklımızda 
hep keşfettiğimiz romanları yayımlamak, onları günümüz okuruyla 
buluşturmak da vardı. Hele bunlar bir de bir dizi olarak yayımla-
nabilirse gayet de mutlu olacaktık. Ahmet Mithat’ın çevirdiği Ala-
yın Kraliçesi ve sonunu beğenmeyerek ona ek olarak yazdığı Alayın 
Kraliçesi’ne Zeyl’i ilk keşif olmasının heyecanıyla sadece günümüz 
Türkçesine uyarlayarak yayımladık. Daha sonra tefrika romanları 
dizi olarak yayımlama konusunda Sultan Toprak’ın girişimiyle Koç 
Üniversitesi Yayınları’yla görüştük ve açıkçası onların da heyecanı-
mıza ortak olması bizi ziyadesiyle sevindirdi. Yaklaşık bir yıllık yo-
ğun bir çalışmanın ardından Belkıs Sami Boyar’ın Aşkımı Öldürdüm 
ve Selahattin Enis’in Orta Malı romanları KUY “Tefrika” dizisinin 
ilk iki kitabı olarak Haziran 2017’de yayımlandı. Harcanan emeği 
ve zamanı somut olarak ellerinizde tutmanın, sayfalarını çevirme-
nin zevki inanılmazdı. (Evde durup durup Orta Malı’nın sayfalarını 

2 http://tefrikaroman.ozyegin.edu.tr/ANASAYFA
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çevirdiğimi, birkaç sayfasını rastlantısal olarak seçip okuduğumu 
söylesem narsisizme mi fetişizme mi yorarsınız bilemem ama bir 
süre daha –yeni kitaplar çıkana kadar- bu gizli zevkimi yaşayacağım, 
sonuçta kimseye zararım yok). Üstelik KUY Genel Yayın Yönetmeni 
Cem Akaş, bu diziye ve tefrikanın ruhuna uygun bir tasarımla kitap-
ların okurla buluşmasını sağladı. Elbette tıpkıbasımları yapılamazdı 
(okura 1890’daki ya da 1924’teki haberler arasında romanı sunmak 
çok da iyi bir fikir değil gibi), ama günümüz Türkçesine aktarılmış 
metni gazete sayfası biçimiyle okura sunmak hem okura yeni bir 
okuma deneyimi sunması açısından hem de yayıncılık sektörü açı-
sından oldukça yenilikçi bir tasarım oldu. Daha çok araştırmacılara 
hitap eden çeviri yazı metin de kitap biçiminde sunuldu. Şimdi di-
zinin üçüncü ve dördüncü kitaplarını hazırlıyoruz, diziden çıkacak 
diğer kitapları da belirlemeye devam ediyoruz. Dizi, projeye ilişkin 
heyecanımızı korumamızı, yeni yazar ve romanları okurlarla buluş-
turma hevesimizi sürdürmemizi sağlıyor.

Projenin hayatıma en önemli etkilerinden biri de “çalışma zo-
runluluğu nedeniyle başını işten kaldıramama” oldu. İlk bakışta bu 
olumsuz bir durum olarak görülebilir. Ancak yazıda ne kadar ak-
settirebildim bilmiyorum ama bu zorunlu çalışma, akademik me-
raklarınızla ilgili olduğunda, yeni yapıtları, yazarları, olguları keş-
fetmenizi sağladığında ve kişisel olarak da sizi heyecanlandırdığında 
inanılmaz bir keyif kaynağına dönüşebiliyor. Bir de bu üç yılda (bu 
süre daha da genişletilebilir ama projenin kapsamı üç yıl olduğu için 
bu sınırı koyuyorum) Türkiye’de yaşananlara bakıldığında, çalışma-
nın erdemine sığınmanın delirmeyi önlediğine şahit oldum. Kim 
demiş edebiyat hayat kurtarmaz? İşte bu yüzden bütün bu süreçte 
birlikte olduğum tüm arkadaşlarıma (söylemeye gerek var mı bura-
da “araştırmacı”, “danışman”, “bursiyer” vs. olarak resmî resmî anılan 
ya da bunların dışında kalıp projenin bir ucundan tutan herkesi kast 
ediyorum) şükranlarımı sunuyorum, beraber çok güzel bir yolculu-
ğu, bir sergüzeşti paylaştık.
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Göç
2018 Sayı: 9

Monograf, dokuzuncu sayısında göç kavramını ele alıyor. Bireysel 
ve toplumsal olarak farklı sebep ve sonuç ağları yaratan, bu anlamda 
sosyal bilimlerin başat inceleme alanlarından biri olan göç meselesi-
nin edebiyat düzlemindeki etkisini incelemeyi amaçlıyor. 

Monograf, aşağıdakilere eklenebilecek diğer alt başlıklarla göç kav-
ramına ayırdığı dokuzuncu sayısı için özgün fikirlere dayalı metinleri 
en geç 15 Ekim 2017 tarihine kadar info@monografjournal.com 
adresine bekliyor.

• Çok dillilik, kimlikler ve dilin melezleşmesi üzerinden göçmen 
yazınını düşünmek
• Konuk işçi edebiyatı
• Yabancı bir coğrafyada var olmak: Göç ve kent ilişkisinin edebî 
metinlerdeki yansımaları
• Göçün yazınsal ve dilsel düzlemdeki etkisi ile kültürel sınırların 
yeniden tanımlanması
• Sürgün edebiyatını yazarın entelektüel dönüşümü ile birlikte oku-
mak
• Edebî ekol ve eğilimlerin ortaya çıkmasında kültürel etkileşim bi-
çimi olarak göçün rolü
• Sözlü kültür ürünlerinde göç deneyimleri; kolektif bellekten ede-
biyata göç anlatıları
• Azınlık / öteki / yabancı olma hâllerinin edebiyata aktarımı
• Dilin yersizyurtsuzlaşması ve minör edebiyat
• Post-kolonyal edebiyat tartışmaları
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Migration
2018 Issue: 9

The ninth issue of Monograf will address the concept of migration. It 
aims to examine the effects of migration on literature, with the distinctive 
networks of causes and effects it creates both individually and socially as 
one of the dominant areas of research in social sciences.  

Monograf invites original articles to be sent to info@monografjournal.com 
by October 15, 2017 for its ninth issue that will concentrate on migration. 
Subtopics in which contributions are sought include, but are not limited to, 
the following:

• Migrant literature with relation to multilingualism, identities and 
language hybridization
• Guest worker literature
• Existing in a foreign geography: The relationship between migration 
and the city reflected in literary texts
• The literary and linguistic effects of migration and the redefinition of 
cultural borders
• Reading exile literature with the intellectual transformation of the 
writer
• The role of migration, as a form of cultural interaction, in the 
emergence of literary movements and tendencies
• The experience of migration in oral culture products, and migration 
narratives in literature arising from the collective memory
• The transfer of being the minority / other / foreigner to literature
• The no-land stand of language and minor literature
• Post-colonial literature debates

mailto:info@monografjournal.com
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Dipnot: Ayhan Geçgin
2018 Sayı: 9

Monograf, dokuzuncu sayısında Ayhan Geçgin edebiyatını odağı-
na alıyor. Ayhan Geçgin’in edebiyatını; içsel gelişimi, temel eğilimleri ve 
Türkçe edebiyattaki konumu gibi ana sorular üzerinden karşılaştırmalı ve 
derinlemesine bir şekilde değerlendirmek istiyor. 

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

• 2000 sonrası Türkçe edebiyat tarihi içerisinde Ayhan Geçgin’in konumu
• Ayhan Geçgin edebiyatının biçimsel ve izleksel süreklilikleri ve kesin-
tileri
• Başka metinler ve edebiyatlarla etkileşimi açısından Ayhan Geçgin 
edebiyatı
• Ayhan Geçgin’de edebiyat ve politika
• “Yürümek” kavramı ile ilişkisi açısından Ayhan Geçgin edebiyatı
• Ayhan Geçgin’de kent ve taşra: Coğrafi, kültürel ve dinsel ötekiliğin 
temsili
• Ayhan Geçgin edebiyatında bireysel ve kolektif hafızanın hâlleri ve iş-
levleri
• Ayhan Geçgin’de dil, öznellik ve şiddet
• Ayhan Geçgin’de varoluş gerilimleri ve felsefe arzusu
• Ayhan Geçgin edebiyatının kolektif ve/ya tekil deneyimleri
• Ayhan Geçgin edebiyatında kültürel ve folklorik malzemenin temsili
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Footnote: Ayhan Geçgin
2018 Issue: 9

In its ninth issue, Monograf will focus on Ayhan Geçgin’s literature. The 
“Footnote” to this issue would like to evaluate Ayhan Geçgin’s works thro-
ugh a comparative and in-depth analysis based on main issues such as their 
internal development, basic tendencies and position in Turkish literature. 

Monograf invites original articles to be sent to info@monografjournal.com 
by October 15, 2017 for its ninth issue that will focus on the literature of 
Ayhan Geçgin. Subtopics in which contributions are sought include, but are 
not limited to, the following:

• Ayhan Geçgin’s position in Turkish literary history after the 2000s
• The formal and thematic constants and discontinuities in Ayhan Geçgin’s 
literature
• The way Ayhan Geçgin’s literature interacts with other texts and literatures
• Literature and politics in Ayhan Geçgin’s works
• The relationship between Ayhan Geçgin’s literature and the concept of 
“walking”
• The city and the country in Ayhan Geçgin’s works: Representation of the 
geographical, cultural, and religious otherness
• The presence and functions of individual and collective memory in Ay-
han Geçgin’s literature
• Language, subjectivity and violence in Ayhan Geçgin’s works
• Existential tensions and the desire for philosophy in Ayhan Geçgin’s 
works
• Collective and singular experiences in Ayhan Geçgin’s literature
• The representation of cultural and folkloric material in Ayhan Geçgin’s 
works

mailto:info@monografjournal.com


287monograf 2017/7

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: Ce-
maat-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=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

Basılı Dergiden Makale:
Köroğlu, E. (2011). Yahya Kemal Şiirinde Anlatısallık, Kapanışlar ve Tarih Anlayışı. 
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 bağlamında 
Huzur için bir yakın okuma denemesi. Monograf, 2.
http://www.monografjournal.com/wp-content/uploads/2015/01/2.-sayı-pelvanoglu.pdf

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

http://books.google.com/books
http://www.monografjournal.com/wp-content/uploads/2015/01/2.-say%C4%B1-pelvanoglu.pdf
http://www.monografjournal.com/wp-content/uploads/2015/01/2.-say%C4%B1-pelvanoglu.pdf
http://www.monografjournal.com/wp-content/uploads/2015/01/2.-sayı-pelvanoglu.pdf
http://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.
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 (…)

http://www.monografjournal.com/wp-content/uploads/2015/01/7-fortna.pdf
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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 bağlamında 
Huzur için bir yakın okuma denemesi. Monograf, 2.
http://www.monografjournal.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.monografjournal.com/wp-content/uploads/2015/01/7-fortna.pdf 

http://books.google.com/books
http://www.monografjournal.com/wp-content/uploads/2015/01/2.-sayı-pelvanoglu.pdf
http://www.monografjournal.com/wp-content/uploads/2015/01/2.-sayı-pelvanoglu.pdf
http://www.monografjournal.com/wp-content/uploads/2015/01/2.-sayı-pelvanoglu.pdf
http://www.monografjournal.com/wp-content/uploads/2015/01/2.-sayı-pelvanoglu.pdf
http://www.t24.com.tr/
http://www.monografjournal.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).




