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Sunuş
16. sayımızı “Edebiyat ve Tıp” odak konusuyla sunuyoruz. Şima
İmşir’in kıymetli emeği ve özeniyle hazırlanan odak dosyasında edebiyat ve tıp arasında kurulabilecek bağlantıları keşfetmeye, iki alan
arasındaki paralellikleri ve geçişleri analiz etmeye çalışan beş makale yer alıyor. Vüs’at O. Bener, Ling Ma, Harry Kondoleon, Simin
Danişver, Mahmut Devletabadi, Dariush Mehrjui gibi sanatçıların
eserlerini kat ederek, edebiyatın yanı sıra tiyatro ve sinema gibi sanatlarla, bibliyoterapi gibi pratiklerle diyaloga girerek oluşturulan
makaleler, edebiyat ve tıbbın kesiştiği noktalara odaklanırken başka tema ve tartışmalarla da kesişiyorlar. Konuk editörün yazısında,
edebiyat ve tıbba bugün birlikte bakmanın anlamına dair tartışmayı
ve makalelerin birbirlerine göre konumlandırılmalarını okuyabilirsiniz. Odak dosyasına emek veren editöre, yazarlara ve hakemlere
teşekkür ederiz.
Bu sayıda iki kitap eleştirisi de yer alıyor. Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde doktora öğrencisi iki edebiyat araştırmacısı, Kaan Kurt ve Hasan Turgut iki kıymetli kitabı
değerlendirdi. Kaan Kurt, Sibel Yılmaz’ın Varlık’tan Garip’e Türk
Rönesansı’nın Şiiri (1933-1941) kitabını incelerken Hasan Turgut, M.
Kayahan Özgül’ün Dîvan Yolu’ndan Pera’ya Selâmetle: Modern Türk
Şiirine Doğru kitabını ele aldı.
Normal koşullarda sunuşun bu noktasında önümüzdeki dosyanın odak konusunu ilan etmemiz gerekirdi. Ancak maalesef bu
sayı Monograf’ın son sayısı. On altı sayıdır edebiyat eleştirisinin
imkânlarını keşfetmek, derinleştirmek ve genişletmek için emek veren Monograf, bu emeği devam ettirecek gücü ve şevki kaybettiği
için yayınına son veriyor. Yayınevlerine, üniversitelere, akademik

atama yükseltme ölçütlerine tabi olmadan ama edebiyat eleştirisini
kuşatan / kesen her unsurla diyaloga girmeye çalışarak süren yayın
hayatı esnasında Monograf sivil bir edebiyat kamusu için gayret etti.
Umarız bu gayret, başka türlü biçimlerde, başka mecralarda sürer
ve diğer gayretlerle birlikte yeni müşterekler keşfedip yeni enerjiler
devşirir. Monograf’ın okurlarına, yazarlarına, hakemlerine, eski yeni
tüm yayın kurulu üyelerine, danışma kuruluna, İngilizce editörüne,
mizanpajına, kapağına, websitesine emek verenlere, derginin sürdürülmesi için maddi katkı sunanlara ve maddi manevi tüm destekçilere teşekkürler..
Fatih Altuğ
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Konuk Editörden
Tıp Edebiyatın Neresinde?
Edebiyat Tıbbın Neresinde?
Şima İmşir*1
Ekranın önündeki tabureye ata biner gibi oturmuş olan Dr. Behrens,
bacaklarını iyice ayırmış, yumruklarını baldırlarına dayamış, basık
burnunu başka bir insanın içindeki organların görüntüsüne bakma
olanağı sağlayan ekrana iyice yaklaştırmıştı. […] “Kalbini görüyor
musunuz?” diye sordu başhekim, dev gibi elini yeniden bacağının
üzerinden kaldırıp işaretparmağıyla nabız gibi atan asılı şeyi göstererek. Aman Tanrım, Joachim’in kalbini; onun onur sever kalbini görüyordu Hans Castorp! “Senin kalbini görüyorum,” dedi boğulurcasına.
(Mann, 2011, s.270-271)
“O karanlık çukura bakıyor/ta içine bakıyor/üzüm salkımı gibi ciğerlerini görüyor/üzüm salkımının arasında saklanmış/o dibe bakıyor/ta
ağzını görüyor/insan ağzı gibi açılıp kapanıyor/o dipte insan ağzı gibi
açılıp kapanan ağız ne söylese örtülüyor/ne söylese örtülüyor/denizin
dibindeki yosunlar sallanıyor/o yosunların arasında saklanmış/büyümüş mor damarlarını/kılcal çizgilerini/üzüm salkımı gibi mor ciğerlerinin arasında saklanan büyük süslü kalbine bakıyor/sonra ağzından
damla damla kan geliyor/ağız kapanıyor/kırmızı bir denizin dibindeki
kan denizi içinde kayboluyor” (Burak, 2012, s.8-9)

* Özyeğin Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü, Öğretim Üyesi.
shimaimshir@gmail.com.
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Maurice Merleau-Ponty, Algının Fenomenolojisi metninde bedeni dünyayı algılayışımızın merkezine yerleştirir (2016). Dünya(mız),
algılarımız aracılığıyla deneyimlenir ve var olur. Merleau-Ponty’i
başlangıç noktası olarak alıp günlük deneyimlerimizi bedensel deneyimler üzerinden gözden geçirelim. Açsam, ağrı içindeysem, üşümüşsem, yorgunsam ya da tam aksine dinlenmiş, tok ve sağlıklıysam algım ve günlük deneyimlerim de fiziksel deneyimlerime göre
şekillenir, dünya bedenimin izin verdiği biçimde değişir. Havi Carel,
Illness: The Cry of the Flesh çalışmasında, Merleau-Ponty’den yola
çıkarak hastalıkların aktarılma ve ele alınma biçimlerini ikiye ayırır: “Doğal” olan yani pozitif bilimleri ilgilendirir biçimde fiziksel
gerçeklere dayanan, üçüncü tekil şahıs bir ses kullanan ve tarafsız
olan ile “fenomonolojik” olan, yani birincil kişi deneyimine dayanan. (Yüksek ateşim olduğu için iki satır dahi okuyamıyorum. Uyku
sorunu çektiğimden düşünmekte, günlük sorunları çözmekte zorlanıyorum.) (2013, s.9-10). Tıbbi Beşeri Bilimler açısından dönüm
noktalarından biri olan The Illness Narratives metninde, Arthur Kleinman “illness” ve “disease”ı Carel’in ayrımına benzer biçimde tartışır: Pozitif bilimlerin ele aldığı, fiziksel gerçeklere dayanan haliyle
hastalık için “disease”, bireysel ve taraflı olarak deneyimlenen haliyle
hastalık içinse “illness” kelimesini kullanarak hastanın deneyimiyle
tıbbi açıklamaları birbirinden ayırır (2020). Yukarıda alıntıladığım
Thomas Mann’ın Büyülü Dağ romanı ve Sevim Burak’ın “Afrika Dansı” öyküsünde de benzer bir çatışmaya şahit oluruz. X-Ray cihazının
gördüğü kalbimle, benim kendi kalbimi deneyimlemem arasındaki
fark, Kleinman’ın ve Carel’in sözünü ettiği ayrıma denk düşer. Bu iki
anlamı karşılamak için Türkçede genellikle hastalık kelimesini kullanıyoruz. Bu giriş yazısında tartışmayı ilerletebilmek için ben “disease” için “hastalık”, “illness” içinse “rahatsızlık” diyeceğim.
Carel’in doğal olarak tanımladığı hastalık tabirinin karşı ucuna
rahatsızlığı koyabilirsek (dünyayı algılamamda ve deneyimlememde
yaşadığım rahatsızlık), söz konusu bireysel deneyim yalnızca benim
bir özne olarak bedenimin yarattığı rahatsızlıkları deneyimlememle
sınırlı değil. Susan Sontag, Elaine Scarry gibi isimlerin çalışmalarına
geldiğimizde bireysel olarak hissettiğim rahatsızlık ve acıyı tanımlama ve hatta deneyimleme biçimimin de daha geniş ölçüde politik
10
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olan tarafından şekillendirildiğini görüyoruz. Örneğin Scarry, Body
in Pain metninde rahatsızlığımızı anlatırken bu anlatıyı, rahatsızlığımıza sebep olabilecek araçlara dair benzetmeler yaparak kurduğumuzu söyler (1985, s.15): “Başım çatlıyor” ya da “Ateşler içinde
yanıyor yavrucak” dediğimizde yaptığımız tam da budur. Diğer bir
deyişle derdimizi anlatmaya başladığımızda hastalığın alanından çıkıp neden ve nasıl rahatsız olduğumuzu anlatmaya başlar, bir hikâye
oluşturmaya başlarız. Bu hikâyeyi aktarma aracımız dil olduğuna
göre de içinde bulunduğumuz politik ve kültürel imgelem rahatsızlığımızı deneyimleme ve açıklama biçimlerimizi de etkiler. Tıp ve anlatı arasındaki bu hassas yakınlık, tam da tıbbın edebiyatla kesiştiği
yerde konumlanacaktır.
Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi dönemiyle birlikte tıp
ve insani bilimlerin arasındaki yakın ilişki popüler kültür ve günlük
dilde sıklıkla karşımıza çıksa da terim olarak Tıbbi Beşeri Bilimler
ilk kez 1948 yılında tıp tarihçiliğinin kurucularından George Sarton
tarafından ortaya atılır (1948, s.70-139). Röntgen cihazının 1896’da
icadı gibi tıp alanında makineleşmenin on dokuzuncu yüzyıldaki
hızlı gelişimi hastayı sadece bedenden ibaret gören anlayışın ilerlemesine yol açacak, nihayet yirminci yüzyıla geldiğimizde tıbbın “insani” tarafı yeniden sorgulanmaya başlanacaktır. Hasta yalnızca bedenden ibaret midir? Tıbbi deneyler kimler üzerinde uygulanabilir?
Hasta hakları nerede başlayıp nerede biter? Biyoetik bu sorulara yanıt aramak maksadıyla 1960’larda disiplinlerarası bir araştırma alanı olarak akademide yerini bulur (Beauchamp ve Childress, 1979).
Akademik araştırma alanları içinde özellikle yirminci yüzyıldaki
sivri ayırım tıp ve edebiyatı da ayrı ayrı etiketlerken pozitif bilimlerin en merkezi pozisyonuna oturtulan tıbbın aslında hiç de “beşeri” bilimlerden bağımsız bir alan olmadığının bu yeni akademik
birimlerle güçlü biçimde altı çizilmiş olur. Zira Michel Foucault’nun
Cinselliğin Tarihi ya da Deliliğin Tarihi gibi başyapıt çalışmalarından,
Giorgio Agamben’in Kutsal İnsan’ına, Roberto Esposito’nun Immunitas’ından Achille Mbembe’nin Necropolitics’ine dek gördüğümüz
gibi biyolojik yaşantı ve medeni yaşantıya dair yaptığımız ayrımdan
kralın bedenine ve daha sonra ulusun kutsallığına dair söylemler,
tıbbın ve beşerinin nasıl da birbirinin tam kalbinde yer aldığını gös-
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terir. Tıp, kültürel söylemi şekillendirirken kültürel söylem de tıbbı
şekillendirir. Örneğin, on dokuzuncu yüzyılda sosyal Darwinizm’in
yaygın bir görüş halini alması, toplumu yönetmek ve düzenlemekte
tıptan yararlanılabilir mi sorusunu ortaya çıkarttı. “Biyolojik olarak
üstün bir ırk yaratma” saplantısından öjeni, sömürgeleşme ve ırkçılık tarihine dek tıp, politik söylemin en tehlikeli araçlarından biri
haline geldi. Tıbbi Beşeri Bilimler bir yandan tıbbın kültürel tarihine odaklanırken bir yandan “iyileşme” sürecinden hasta bakımına
dek aslında nasıl politik olarak çevrelenmiş bir alandan söz ettiğimizin altını çiziyor. Akademik bir araştırma alanı olarak karşımıza
1960’larda çıkmış olsa da aslında Hipokrat yemini zaten var olanın
en görünür örneği: etik ve tıp arasındaki göz göze, ele ele ilişki, henüz tıbbın tanımının yapıldığı anda doğuyor.
Peki edebiyat bunun neresinde? Susan Sontag’in Metafor Olarak Hastalık çalışmasının üzerinden 2028 yılında tam 50 yıl geçmiş
olacak. Sontag bu metinde bize tüberküloz ve kanserin (1989 yılında
araştırmasına AIDS’i de ekler) nasıl politik birer benzetme olarak
kullanıldığını, bunun da en temelden hasta bireyi incittiğini öne
sürerek bu hastalıkları edebiyat ve günlük dilde nasıl kullanımlarda gördüğümüzü detaylı olarak inceler (2015). Hastalıkla edebiyatın
yakın ilişkisi, örneğin Peter Fifield’in Modernism and Physical Illness
çalışmasında da altını çizdiği gibi, modernist edebiyatta bilinçli olarak karşımıza çıkar (2020). Merleau-Ponty’nin öne sürdüğü bedenin
deneyimlerimizdeki birincil rolü modernist edebiyatın temel taşlarındandır. D.H. Lawrence’dan Virginia Woolf ’a, James Joyce’a kadar
bedenin neyi nasıl hissettiği, bedenin dünyada kendisini konumlandırışı modernist yazarların odak noktalarındandır.
Hastalıklar ya da fiziksel rahatsızlıklar için kullanılan benzetmeler (“Covid’e savaş açtık, mücadeleye devam”) ve hastalıkların
politik benzetmeler olarak kullanılması (“Ekonomik eşitsizlik bir
kanser gibi tüm topluma yayıldı”) tıp ve edebiyatın ortak yakın okuma duraklarından birisi. Örneğin Clark Lawlor’ın Consumption and
Literature (2006) ve Katherine Byrne’ın Tuberculosis and the Victorian Literary Imagination (2011) gibi metinleri tüberkülozun nasıl
on dokuzuncu ve erken yirminci yüzyıl edebiyatlarında kadınların
cinselliklerine dair tabu ve tedirginlikleri gösteren bir araç haline
12
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geldiğini, bu hastalığın edebiyat ve sanat tarihinde karşımıza estetize
edilmiş ve romantikleştirilmiş olarak nasıl sunulduğunu irdeleyen
çalışmalardan. Tüberküloz, bu çalışmalarda da gösterildiği gibi dönem edebiyatlarında, “fazla arzuladığı için güçsüz düşen pasifleşmiş
ama tehlikeli” kadın imgesinden “bu dünya için fazla hassas ve iyi,
tıpkı bir melek gibi” imgesine dek geniş bir çerçevede araçsallaştırılıyor. Tıp ve edebiyat okumaları böylelikle, kanser, AIDS, frengi, veba,
influanza, migren gibi çeşitli hastalıkların ne gibi benzetmelerle anlam ağında kendilerine yer bulduklarını, hastalık benzetmelerinin
toplumların endişelerine ilişkin neler gösterdiklerini, tıbbi gelişmelerin hayal gücümüzü nasıl etkilediğini ve nasıl politikleştirildiklerini sorguluyor. Fakat eğer merceğimize dili ve anlam ağlarıyla
örülmüş anlatıyı alacaksak, örneğin tıbbi yazılar da bu iki araştırma
alanının ortak ilgi alanına giriyor, zira doktorlar da yazdıklarında
bu anlam ağlarından kaçamadıkları gibi, bu hastalıkları politik birer
anlatı haline getirebiliyorlar.
Öte yandan Tıbbi Beşeri Bilimler’in bir başka sorusu da edebiyatın tıpta tedavi amacıyla kullanılıp kullanılamayacağı. “Anlatı
odaklı tedavi” bu niyetle geliştirilmiş alanlardan birisi: Hikâye anlatmak, yazmak ve okumak aracılığıyla edebiyatı bir tedavi aracı olarak kullanıyor. Hastaların kendi deneyimlerini hikâyeleştirmeleriyle
ortaya çıkan metinlere de bugün “hastalık anlatısı” adını veriyoruz.
Bu anlatılar hastaların kendi deneyimlerini aktardıkları genellikle
otobiyografik diyebileceğimiz metinler. Bir edebi tür olarak tartışılmaya başlanmaları ise yukarıda da adı geçen Kleinman’ın “illness”
ve “disease” ayrımıyla gerçekleşiyor. Bu anlatılar tıbbın bireyi bedene
(ve hastaya) indirgeyen bakış açısına karşı çıkma görevini üstlenen,
tıbbın otoriter sesinin karşısına çok sesliliği çıkartan anlatılar. Bireylerin “hasta” olarak kategorize edilip kimliklerini yitirişlerine karşın,
“ben” anlatıcıya odaklanarak bireyin deneyimini ön planda tutuyorlar. Zira tedavi sürecinin ve hastalık deneyiminin (ve rahatsızlanma
biçimlerinin) hastaların toplumsal konumlarından (cinsel yönelim,
cinsiyet, sınıf, ırk, din, ulusal kültür…) bağımsız olmadığı tıbbi eleştirel bilimlerin sıklıkla tartıştığı konulardan. Burada belki Türkiye’de
pandeminin ilk aylarında ortaya çıkan “aynı gemideyiz” söylemlerini ve bu söylemlere gelen eleştirileri de hatırlayabiliriz. Aynı gemide
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olmadığımız 1960’lardan beri tıbbi beşeri bilimler araştırmacılarının ortaklaştığı iddia.
“Edebiyat ve Tıp” odaklı bu sayıda da edebiyat ve tıbbın ilişkisini çok boyutlu olarak ele almayı hedefledik ve sinemadan bibliyoterapiye disiplinlerarası geniş bir çerçevede ilerleyen özgün araştırmaları size sunmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bu sayıda Berkay
Uluç, “Vüs’at O. Bener: A Political Author” başlıklı çalışmasında
Bener’in hastalık ve öznellik arasında kurduğu bağlantının politik
bir tartışma olarak ele alınması gerektiğini iddia ediyor. Nagihan
Haliloğlu, “Ling Ma’nın Kopuş Romanı Örneğinde Bir Erken Uyarı
Sistemi Olarak Kadın Yazını” makalesinde Ling Ma’nın Shen Ateşi
adlı kurgusal bir pandeminin New York’ta yayılışını anlattığı Severance romanına odaklanarak özellikle göçmen kadınların göz ardı
edilen deneyimlerini tartışıyor. Berfin Çiçek, “Metaphors of Mental Unrest: Making Subjectivity and Resistance in Modern Iranian
Film and Fiction” adlı çalışmasında Dariush Mehrjui’nin 1969 yapımı filmi Gav, Simin Danişver’in 1969 tarihli romanı, Sūvashūn ve
Mahmut Devletabadi’nin Zaval-e Kolonel romanında benzetme olarak kullanılan hastalıkları sansüre karşı birer direniş metodu olarak
okuyor. Çağdaş Duman, “Queering the Pitch of ‘The Fate Machine’:
Harry Kondoleon’s Zero Positive” adlı makalesinde Kondoleon’un
HIV/AIDS’le yaşayan queer bireylerin deneyimlediği stigma kültürünün karşısına queer bir zaman ve mekânsallık koyarak tiyatro
sahnesini bir direniş alanı haline getirdiğini iddia ediyor. Abdullah
Başaran ise “Edebiyatın İyileştirici Gücü: Nekahet ve Muğlaklık,
Beden ve Benlik” adlı yazısında yazar-okur ilişkisini bibliyoterapiyi
odağına alarak tartışıyor.
Bu sayının gerçekleştirilmesinde emeği geçen Monograf dergisi
editörlerine ve hakem değerlendirmeleri ile dergiye katkı sunan Jale
Özata Dirlikyapan, Leila Rahimi Bahmany, Joel Swann, Şule Akdoğan, Müge Özoğlu, Louisa Hann, Gül Bilge Han, Mehmet Fatih Uslu,
Başak Demirhan, Başak Ağın, Duygu Ula, Ebru Çiğdem Thwaites
Diken, Kenan Sharpe, Deniz Gündoğan İbrişim ve Burcu Alkan’a
destekleri ve emekleri için büyük bir teşekkür borçluyum. Editörlüğünü yapmaktan heyecan ve gurur duyduğum bu sayı, umarım tıp
ve edebiyat alanında yapılacak nice çalışmalara ilham olur.
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Nekahet ve Muğlaklık, Beden ve Benlik
Abdullah Başaran*1
Öz
Bibliyoterapi; dilin, anlatının, kurgunun yazan ve okuyana, konuşan ve dinleyene iyi geldiği ve buluştukları edebiyat edimlerinde birbirlerine sağaltıcı etkide bulunduğu iddiasındadır; buna göre edebiyatın gücü, benzer dertlerden
muzdarip kişilerin ortak kaderlerini paylaşacakları, paylaştıkça çoğalacakları
bir imkân vermesindedir. Ancak edebiyatın tedavi edici niteliği tasvir edilirken,
sadece iyileştirici yönüyle kısıtlanmayıp tarafların geçirdiği nekahet sürecinin
muğlaklığının da göz önünde bulundurulması gerekir. Nekahet, hastanın iyileşirken yeniden güçten düştüğü, ayağa kalkarken kendini yerde bulduğu, kendine gelme yolunda sağlığa kavuşmayı geciktiren, erteleyen bir süreçtir. Bu makalenin amacı da nekahetin muğlaklığını, sağlık ve terapi söz konusu olduğunda
öne çıkan, ancak tuhaf bir şekilde bibliyoterapi metinlerinde göz ardı edilen, iki
asli konu doğrultusunda tartışmaktır: (1) Sağlık, edebiyatçıların ısrarla üzerinde
durduğu ruh kadar bedeni de ilgilendiren, psikosomatik bir durumdur. Buna
göre, edebiyat kuramları ve nörobilimci teorilerin ortaklaştığı zihin-odaklı yaklaşımın aksine, edebiyat edimlerinin duygulanımsal, yani hissi ve fiziksel deneyimler olduğunu, bir sağlık hadisesi olarak edebiyatın bu bedensel boyutu da
aslen içerdiğini iddia edebiliriz. (2) Edebiyatın bedensel boyutu, kişinin başkalarıyla temasını da açımlar: yazar ve okur, başkasının öyküsüne temas ederek dilin imkânlarını çoğaltır ve bu karşılıklı sağaltım öyküsü bir edebiyat dostluğuna,
benzer duyguların paylaşıldığı, benliklerin muğlaklaşarak müşterek bir “biz”
hâline geldiği, birlikte gerçekleştirilen bir edebiyat edimine dönüşür. Dolayısıyla bibliyoterapinin, yazarı bir analist gibi okurun karşısında konumlandırmak
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yerine bu kader birlikteliğini aynı ufukta betimlemesi gerekir. Yazar-okur ilişkisi
bu açıdan bir hekim-hasta ilişkisi gibi değildir; hastalıklardan muzdarip taraflar,
birbirini deşifre etme, gizlenenleri ortaya çıkarma ilişkisi ile değil, birbirlerinin
deneyimlerini tecrübe etmelerini sağlayan, birbirlerini teselli edecek, başkasına
dokunacak hikâyelerini paylaşmalarına imkân verecek empatiyle ortaklaşır.
Anahtar Kelimeler: bibliyoterapi, nekahet, muğlaklık, beden, felsefi hermenötik,
müşterek yönelimsellik

The Therapeutic Power of Literature:
Convalescence and Ambiguity,
Body and Selfhood
Abstract
Bibliotherapy claims that language, narrative, and fiction are good for both the
reader and the reader, the teller and the listener; and in the literary acts they
come together, the participants have therapeutic effects to each other. The power
of literature, in this regard, lies in the fact that it allows room for the people who
suffer from similar diseases to share their common fate, thereby proliferating
by means of sharing. However, while describing the remedial characteristic of
literature, besides its recuperative sense, one should also consider the ambiguous process of convalescence that both parties undergo. Convalescence is a process in which the patient gets well as well as weak, and a process that retards
and defers the full recovery. The aim of this essay is to discuss the ambiguity
of convalescence in terms these two essential problems, which are of significance when it comes to health and therapy issues, and yet mostly avoided in
the field of bibliotherapy: (1) Health is a psychosomatic situation that concerns
equally one’s soul and the body. Thus, contrary to the mind-oriented approach
that brings together literary theories and neuroscientific models, we come to
argue that the literary acts are affectional (i.e., emotional and physical) experience, and therefore, literature as an event of well-being essentially contains this
bodily dimension. (2) The bodily dimension of literature expounds one’s contact
with others: the writer and the reader proliferate the possibilities of language by
touching the other’s narrative; and consequently, this story of reciprocal therapy
turns into a companionship of literature, into a co-performed literary act, in
which feelings are shared and the selves become ambiguous in a collective “we.”
Hence, bibliotherapy needs to portray not the writer as an analyst across the
reader but their remedial togetherness residing on the same horizon. On that
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account, the relationship between the author and the reader is at odds with that
between the doctor and the patient: the suffering parties are collectively together not by means of deciphering each other but by virtue of empathy that allows
one to experience the experiencing others, to console one another, and to share
their stories touching the other.
Keywords: bibliotherapy, convalescence, ambiguity, body, philosophical hermeneutics, collective intentionality

I. Giriş
Ahmet Sarı’nın (2020) edebiyatın bir terapi olarak teklif edildiği uzun denemesi Edebiyatın İyileştirici Gücü başlıklı kitabı, Franz
Kafka’ya dair çarpıcı bir anekdotla başlıyor: Son yıllarını geçiren
Kafka, sevgilisi Dora’yla birlikte açık havada dolaştığı bir gün, ağlayan bir kız çocuğuna denk gelir; küçük kız oyuncak bebeğini kaybetmiştir; Kafka da bu kıza oyuncak bebeğinin aslında kaybolmadığını,
hatta onunla mektuplaştığını söyler ve eğer yeniden karşılaşırlarsa
oyuncak bebeğin ona yazdığı mektubu okuyacağının sözünü verir;
bu ahitleşme bir süre devam eder ve hastalıktan acı içindeki Kafka
ile özlemden acı içindeki küçük kız arasında dolaylı bir mektup arkadaşlığı kurulur; Kafka mektup yazıp kızı sevindirmek, küçük kız
da bebeğinden haberdar olup sevinmek için bu buluşmalar bir süre
daha gerçekleşmeye devam eder. Sarı, açılış bölümünü şu cümlelerle
noktalandırır (2020):
Yazan, kendi hastalığını unutarak, kurmacanın hakikatine sığınarak,
kendi ruhunu teskin eder. Okuyan ise (kız çocuğu), kurmacadaki karakterin hasretinde olduğundan yalanın, uydurmanın gerçekliğine
kendini candan bir şekilde kaptırır. Böylelikle acısını unutur. Üzüntüsünü kaybeder… İkili bir şifa ve sağaltım eylemi böylece kendini
göstermiş olur. Kurmaca, yazanı da okuyanı da sağaltır (s.9).

Bu makalenin amacı, kurmacanın bir sağaltım olarak sunulmasında öne çıkan ve arkada kalan temaların üzerinden geçmek ve edebiyatın iyileştirici gücünü tartışırken okuma eyleminde sadece ruhsal
ya da zihinsel etkilere odaklanmanın okumanın bedenselliğinin sonuçlarını ıskaladığını daha çok felsefi hermenötik yoluyla sorgulamak
olacaktır. Çünkü felsefi hermenötik, indirgemeci edebiyat teorilerinin
18
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aksine, okuma ve anlamanın ufkunda yer edinen, mekân ve imkân
bulan her unsura hakkını vererek sadece okurun bedenselliğine değil okurun iştirak ettiği anlama eylemindeki başkalarının varlığına
da somut bir cevap sunmaktadır. Ahmet Sarı’nın eseri ve bilhassa da
eserinde ele aldığı yukarıda bahsedilen ilk hikâye ise bize bu sorgulama için iyi bir çıkış noktası sağlayacaktır. Bu eser, edebiyatı bir terapi
olarak sadece teklif etmekle kalmıyor, David Lätsch, Adolf Muschg,
Ella Berthoud ve Susan Elderkin, Mine Özgüzel ve Varlık Dergisi’nin
Nisan 2020 sayılı “Edebiyat İyileştirir mi?” dosyası gibi yapılmış başka
teklifleri de zikrederek “edebiyat terapi” (bibliyoterapi) için kendiliğinden bir çıkış noktası, bir kaynak, bir fikir yatağı hâline geliyor. Biz de
bu cazip teklife dönüş yapmak ve dönerken de mevzunun getirilerini
yanımızda götürmek niyetindeyiz. Zira ancak bu şekilde teklif edenin
yüklendiği külfet ve zahmetin, yazar ve okur arasında paylaşılarak faal
ve sahici bir sağlık hadisesine dönüşeceğine inanmaktayız.

II. Nekahetin Muğlaklığı
Mevzubahis anekdotta Kafka (yazar) ile küçük kız (okur) arasında kurulan bağ, her iki tarafa da iyi gelen bir süreç olarak tarif
edilir. Kafka anlatmak, küçük kız dinlemek için can atar. Acının ve
hüznün paylaşıldığı bu buluşmalar, kurgunun, anlatının, edebiyatın
sağladığı bir güven ortamıdır adeta. Fakat bir diğer yandan da hem
yazara hem okura şifa olan edebiyatın kendine has ikircikli yapısı, bu
güvenli yeri yersizleştirir: zira edebiyatın sunduğu şifa, yazar ve okuru ne hepten iyileştirecek güçte kuvvettedir ne de kusursuz, acısız,
zahmetsiz bir sağlığa kavuşturabilecek durumda. Bu yüzden ilacın,
tedavinin kişiyi iyileştirdiği kadar, bu ilaçlanmanın, tedavi sürecinin kişiye ağır gelen tarafını da ortaya koymamız gerekiyor. Jacques
Derrida, Platon’un farmakonu üzerine yazarken de bundan bahsediyordu: her ilaç, her farmakon, hastalığa deva olduğu gibi zehirdir
aynı zamanda, hastalığı iyice kötüleştirebilir de. Bu yüzden tedavi,
hasta için iyileştirici olduğu kadar acı verici, ıstıraplı da bir süreçtir (Derrida, 1981, s.97-100; Başaran, 2018a, s.119). Bu yüzden bir
sağlık girişimi olarak edebiyat, salt iyileşme sağlamaz; olsa olsa, bir
nekahet evresi sunabilir.
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Nekahet dediğimiz evre, kendiliğinden muğlak, hastanın geçirdiği bir sınır tecrübesidir. Hasta belirgin bir düzeyde iyileşmektedir,
hepten ayaklanmasına ramak kalmıştır; fakat aynı zamanda bünye
mevcut hastalığın ya da başka hastalıkların saldırılarına karşı mücadele edemeyecek kadar da yorgundur. Bu yüzden hasta, iyileştim
dediği yerde güçten düşer; ayağa kalkarken kendini yerde bulur. Bu
durum hastalığın sürmesine, iyileşme sürecinin uzamasına sebep
olur ve hasta tedavinin devam etmesine boyun eğmek zorunda kalır.
İyileşme, muğlaktır: şimdi iyi olan, birazdan kötüleşir; sabah ağrılarla uyananın akşama bir şeyi kalmaz. Daima iyileşmenin sınırındaki
hasta, sınırda olmanın gerginliğini atamaz üzerinden ve iyileşmeyi
iyiden iyiye sürüncemeye sokar.
“Boğulmamaya çalışan birinin durmadan kulaç atması, ellerini kollarını hareket ettirmesi durumu olarak yazmak,” diyor Ahmet
Sarı (2020) ve devam ediyor: “Yazı terk edildiğinde delilik topyekûn
bir atmosfer, bir aura olarak ruhu ve kafayı kaplayacaktır. Debeleniş
bu yüzdendir. Yazma, can simididir.” (s.20) Yazarak ya da okuyarak
içinde bulunduğumuz hastalıklı hâlden firar etmemizi müjdeleyen
bibliyoterapi, sunduğu devanın öteki yüzünü, yani dilin, edebiyat
ve anlatının zorunluluklarına karşı boyun eğmeyi de beraberinde
getiren narkotik etkisini pek gösterme niyetinde değildir. Yazara ve
okura yaşama umudu verirken edebiyat, kendi kurtarılmamışlığından, kendi sınırlanmışlığından, kendi hapishanesinden söz açmaz.
Nietzsche, Kafka ve Zweig’da, Dostoyevski, Woolf ve Nabokov’da,
Unamuno, Camus ve Plath’da örneğin edebiyatın bir yandan yaşamdan nefes alınacak sağlıklı bir mekân yarattığı gerçekse de, bir diğer
yandan da boğulan insanı iyice uçuruma, öldürücü bir umutsuzluğa
ve hatta intihara sürüklediği de vakidir. Bu bağlamda diyebiliriz ki,
Edebiyatın İyileştirici Gücü, iyileşmenin ağrılı ve meşakkatli evrelerini, kurgunun, edebiyatın ve dilin yorucu muğlaklığını, sınırda olmanın tedirginliğini dikkatinden kaçırıyor gözükmektedir. Hâlbuki
etkili bir sağaltım, daima sınırda olma endişesini bir yazı edimiyle
geçiştirmekten, üzerini kapatmaktan değil, sınırın ötesiyle berisinin,
hastalıkla iyileşmenin, direnç göstermeyle boyun eğmenin, yani kısacası ölümle yaşamın yakınlığını, bir-arada-lığını, o sınırda buluşup o sınırda ayrıştığını kavrayan sahici bir mantık sayesinde gerçekleşebilir (Deleuze, 2013, s.103).
20
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Kafka ile küçük kızın hikâyesine dönecek olursak; buradaki çift
taraflı sağaltımın aynı zamanda (ve aslen) différance’ın yol açtığı ıstıraplı bir nekahet evresi olduğunu iddia edebiliriz. Kafka, kızın hüznünü hafifletmek için oyuncak bebeğe bir hikâye uydurarak bebeğin
kaybolması ya da bir daha gelmeyecek olması gerçeğini örtmüş ve
kavuşmaları ebediyen ertelenmiştir (deferring); küçük kız da buna
karşılık oyuncak bebeğine değil bebeğin başından geçenlere (differing) kulak kesilmiştir. Öte yandan, Kafka’nın kendisinde de benzer
bir çift taraflılık vardır: Kafka, hastalığını unutmak, bir teselli bulmak ve yaşama tutunmak için hikâyenin iyileştirici gücüne kaçmış
(differing), fakat hemen önünde duran deliliği ya da içine işleyen
ölümün yakınlığını öteleme yoluna gitmiştir (deferring). Sarı’nın
metni de burada şahitlik eder (2020):
Thomas Bernhard’ın Şapka’sındaki başkarakter nasıl “yazarak, yazarak, yazarak” kendi deliliğini, kafa hastalığının yayılmasını önlüyor ve
ona bir dur diyorsa, onu donduruyorlar ve sürüncemede bırakıyorsa
Robert Walser’in de kafa hastalığını yazma yoluyla durdurduğunu, deliliğin önüne yazma yoluyla geçtiğini, daha kötü çılgınlıklara açılmayı
yazma yoluyla engellediğini söyleyebiliriz. Hölderlin’deki deli enerjisi
Robert Walser’de de olduğundan günde otuz kilometre yürüdüğü bilinmektedir. Bedende bitimsiz enerjiyi ancak gezerek ve daha sonra
gezerken yapılan gözlemleri flanörlerin yaptığı gibi bir metne çevirerek ve yazarak atma, deliliği ertelemenin de bir yolu olsa gerektir (s.2324; italik benim).

Dolayısıyla iki taraflı sağaltım, aynı zamanda iki taraflı bir teslimiyet manasına, daima iyi hâl ve hastalık, akıl sağlığı ve delilik, yaşamla ölüm arasında sıkışıp kalmanın gerçekliğine boyun eğme anlamına da gelmektedir. Nekahet evresinin bu iki yönünü birden Gianni
Vattimo’nun Verwindung kavramına yüklediği anlamda buluyoruz:
bir yandan hastalıktan iyileşmek ve sıhhate kavuşmak, öte yandan
bu sürece teslim olmak, feragat etmek ve acı çekmek (Vattimo, 1987;
Vattimo, 1991, s.171-72; Başaran, 2018a, s.116). Kafka ve küçük kızın
bir hikâyede buluşması birbirlerine iyi gelirken, dertlerinden sıyrılmaları, tamamen iyileşip ayağa kalkmaları da uzamakta, gelecek iyice
muğlaklaşmaktadır. Bu durum, edebiyatın iyileştirici gücünden değil, gerçekleri değiştirici ve geciktirici güçsüzlüğünden, zayıf ve zayıflatıcı düşüncesinden kaynaklanmaktadır (Vattimo, 2012).
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Mitler, masallar, hikâyeler ve anlatılar, gerçeğin soğuk zorunluluğu karşısına kurgusal ihtimalleri koyarak, Peter Bichsel’in (2020)
güzel ifadesiyle “dünyanın sakinleştirilmesini” sağlarlar (s.25-26).
Böylelikle edebiyat hayatımızı kurtarmasa da, onu katlanılır hâle
getirir (s.101). İşte tam da bu yaşamın katlanılır kılınması durumu,
hayatla bir mücadele alanı olan edebiyatta hepten bir iyileşmenin
olmayacağının, tamamen düzelip ayağa kalkamayacağımızın da bir
göstergesidir. Bu yüzden, edebiyatın basit bir “avutucu” ya da “narkoz” olarak kalması amaçlanmıyor da gerçek bir tedavi teklifi sunup
sunmadığı soruşturulması düşünülüyorsa, edebiyatın tedavi edici
niteliğinin tasviri yapılırken, sadece iyileştirici yönüyle kısıtlanmayıp nekahet sürecinin muğlaklığı ve daha da önemlisi bu muğlaklığın sirayet ettiği başka unsurların da göz önünde bulundurulması
gerekir. Makalenin devamında bu minvalde ilerleyerek bedenin ve
benliğin muğlaklığını irdeleyecek ve bir sağlık hadisesi olarak edebiyat edimlerinin daha etraflıca bir tasvirini yapmayı deneyeceğiz.

III.1. Sağlık ve Beden
Bibliyoterapi, Edebiyatın İyileştirici Gücü’nde ruhsal bir sağaltım
olarak anlatılıyor. Yazının, yazmanın, başkasının yazdığını okumanın ve başkasının hikâyesini dinlemenin insan ruhuna iyi gelmesi
de zaten edebiyatın terapi olarak görülmesinin asıl sebeplerindendir.
Ahmet Sarı (2020) şöyle yazıyor kitabında: “Nerede yazılırsa yazılsın,
yazma yoluyla ruh nerede kendine bir yarık bulursa bulsun akmak,
içini boşaltmak için, içte belki sıkıntıya dönecek hurufi cerahati atmak için, içte insanlara mutluluk verecek gül bahçeleri derleyip bir
yazı bütününe kavuşturmak için bunun bir rahatlama olduğu kesindir.” (s.30) Fakat sağlıktan bahsediyorsak bu kadar ruh vurgusunun
sebebi nedir? Çünkü biliyoruz ki sağlık, bedeni de “aynı derecede”
ilgilendiren, psikosomatik bir durumdur. Bedene gelen hastalık psişeye de etki ederken, içimizi sıkan bir olay bedenimizde karşılığını
nihayetinde bulmaktadır. Peki o hâlde, edebiyat söz konusu olduğunda yazma ve okuma edimlerini, anlama ve yorumlama eylemlerini
bedensel ve cisimsel olandan soyutlayıp “salt düşünsel” olana nasıl indirgeyebiliyoruz? Terapi, psişe kadar bedenle de alakalı bir süreç ise,
22
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bibliyoterapinin beden konusundan imtina etmesinin sebebi nedir?
Sağaltımın uzun ve meşakkatli nekahet sürecini yok saymaya çalışması gibi, zihnin bedenden, bedensel arzulardan, bedensel zayıflıktan
utanç duymasının bir sonucu mudur yoksa bu bedenden kaçış?
O hâlde, sağlık psikosomatik bir durum ise edebiyatın terapi
olarak sunulabilmesi için yazma ve okumanın hem ruhsal hem de
bedensel tarafının hesaba katılması gerekir. Şayet yazma salt zihinsel
bir eylem ise, yazarken oturduğumuz sandalye, içinde bulunduğumuz odanın sıcaklığı, arada içtiğimiz su, ayağa kalkıp gerinmelerimiz, gözümüzü dinlendirmek için pencereden dışarıya bakmamız,
kafamızı kaşımamız, ağrıyan başımızı ovmamız, cümlenin ortasında
ihtiyaç molasına koşmamız yazma eyleminin neresindedir? Yazmak
için kullandığımız araç-gerecin bitmesi, şarjının azalması, ortamın
dinginliği ya da hiç bitmeyen rahatsız edici sesler, şehir manzarası,
mama bekleyen kedinin masaya çıkması, kütüphanenin kapanma
anonsu o yazının oluşmasında ne derece etkilidir? Yazdığımız kurgu
ya da makale, tez ya da şiir, bu ortamdan, bu konumlanmışlıktan soyutlanabilir mi gerçekten? Ya da kurgusal bir metin okurken kurulan
hayaller sırasında beden nerededir? “Öyle tahmin ediyorum ki, okumak bedensel bir şey olsa gerek,” diyor ve devamında ekliyor Peter
Bichsel (2020) Edebiyat Dersleri’nde: “Bedenimle okuduğuma ilişkin
gözlemlerim bana yetiyor. Bedenin doğru duruşu, rahat sandalyeler, uzanışlar elbette okumak için gereklidir.” (s.44) Kitabın sayfaları
arasında gezinirken, içeriden gelen yemek kokusu dikkatimizi bir
anlığına dağıtmışken, yağmur şiddetini artırdığında araçların kornaları durdurak bilmezken, yarım saattir aynı pozisyonda durmaktan yorulmuşken okuma eylemimiz, okuduğumuzu anlamamız nasıl
salt düşünsellikle açıklanabilir? Elbette ki okumanın bedenselliğine
dair sorular kitap ve okuma tarihi çalışmalarıyla modern edebiyat
teorileri tarafından daha önce dile getirilmiştir (bkz. Carruthers,
1997, 2008; Littau, 2006; McLaughlin, 2015; Fifield, 2020); ancak bu
önemli soruların bibliyoterapi bağlamında yeniden sorulması ve bedenin sağlıktaki yadsınamaz konumunun “daha bilişsel” olduğu farz
edilen okuma eyleminde de merkeziliği gösterilmelidir.
Az önce kısaca değinildiği gibi, yazılan şeyin anlaşılması hadisesini salt düşünsellikle açıklamanın asıl sebebi, yazma ve okumanın
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en sade, en doğal ve en olağan şekliyle ele alınmasıdır (bkz. Başaran,
2018b; Başaran, 2020): sadece yapısalcı, fenomenolojik ve hermenötik edebiyat kuramlarının değil Maryanne Wolf (2007; 2018) ve
Stanislas Dehaene (2009) gibi nörobilimci teorilerin de bir şekilde
aynı zeminde buluştuğu zihin-odaklı yaklaşıma göre, okuduğunu
anlama, metnin herkese aynı şekilde açık olarak önceden verili olan
anlamına zihnin ulaşmasıdır. Uluslararası çoksatar bir “okuma rehberi” olan Mortimer J. Adler ve Charles Van Doren’in (1972) Bir Kitap Nasıl Okunur? çalışmalarından bir alıntı yapacak olursak:
Bir zihne sahipsiniz. Şimdi de okumak istediğiniz bir kitabınızın olduğunu farz edelim. Bu kitap size bir şeyler iletmek isteyen biri tarafından yazılmış bir dilden oluşuyor. Bu okumada yakalayacağınız başarı,
yazarın size iletme niyetinde olduğu her şeyi ne kadar alıp almadığınıza bağlı olacaktır… Önünüzde bir kitap var ve karşısında da zihniniz… Eğer kitap başından sonuna değin size makul geliyorsa, yazar ve
siz aynı hamurla yoğrulmuş iki zihinsiniz demektir bu (s.7).

Benzer bir örneği de Sarı’nın metninde bulabiliriz (2020):
Yazarın zihninden çıkan fikir metne dökülür, metinle canlı kanlı hurufat olur, onu gözleri ile (ya da kulakları) alımlayan okur zihninde
metni yeniden canlandırır… Metnin ihtiva ettiği her şey yazarın zihninin göğünden çıkmasıyla okurun zihninin göğüne girene kadar bir
işlem görür. Okur tarafından okunan her şeyin rengi, onun ruhunun
tabula rasa’sına vurur (s.58).

Bu durumda okur, eğer metni anlıyorsa, metni anlayan herkesin aynı şekilde anladığı sonucuna da varır; çünkü kendi zihni ile
yazarın zihninin örtüşmesinin bir ihtimali varsa, bu “aklı başında”
her okur için geçerlidir. Metni “doğru” anlamayanlar ise bu durumda “anlaşılması gerektiği gibi” anlamayan, zihnen yazarla ve makul
anlamayla örtüşmeyen kişilerdir. Dolayısıyla bu zihin-odaklı yaklaşımın okuma eylemine yaklaşımını şu şekilde özetleyebiliriz: okurun Zihni (Z büyük ile yazılacak ki tek bir okurdan ziyade her makul
okuru içine alan “ideal okur” kast edilsin) ile metnin maddiliği arkasında yatan Zihnin ruhsal karşılaşmasıdır. Yani buna göre okuma,
okurun zihninden bu entelektüel irtibatın diğer bir kutbuna, yani yazarın zihnine doğru yapılan psikolojik bir yolculuktur. Böylece, edebi
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olsun ya da olmasın, yazılı bir metin yazarının bilincini temsil eden
bir döküman, bir kayıt ya da bir ifade olarak görüldüğü için, okur da
yazarın kastettiği şeylerin derin yapılarını çözmek ve çözümlemek
üzere dilbilgisel ve psikolojik bilgilerle teçhizatını kuvvetlendirmelidir. Ne yazık ki, fenomenolojik eleştiriden Yeni Eleştiri akımına,
hermenötik yöntemlerden yapısalcılığa kadar pek çok edebiyat teorisi, yazarın niyeti meselesiyle ilgilenirken bu zihin-merkezciliğin
sınırları içinde kalmış ve aralarındaki farklılıklarla birlikte okumayazmayı bir zihinden diğer bir zihne aktarma, bir akış meselesi olarak tartışmışlar ve Karin Littau’nun (2006) kısa ve öz bir şekilde dile
getirdiği gibi “okumaya yönelik çağdaş edebi teoriler, ‘okurun bedenini’ sistematik bir şekilde marjinalleştirmişler, dışarda bırakmışlar
ya da göz ardı etmişlerdir.” (s.11)
Zihin-odaklı yaklaşımın aksine fenomenolojik ve bedensel hermenötiği1 izleyerek okuma eyleminin şu indirgenemez iki fiziksel
şey arasında gerçekleştiğini iddia edebiliriz: algılayan, gören, dokunan, yani metne yönelen beden ile metnin maddiliği, yani kağıt ya da
ekran üzerinden metni okuduğumuz araç (ya da aracı), kullanılan
yazı tipleri, boşluklar, satırlar, kısacası metnin biçimini okurun alımlaması için ortaya çıkaran tüm bileşenler (Littau, 2006, s.29; Başaran,
2018b, s.16-17). Zaten bu anlamıyla ruh da, Gadamer’in (1996) belirttiği gibi, “insanın bedenli varoluşunun bütününe tekabül eder”
(s.173). Dolayısıyla, okumanın aslında bu ikisi arasında, yani okunan şeye tensel ve duyumsal karşılıklarının yer belirlenimi olarak,
yani anlam taşımanın kaynağı olan beden ile okurun hâllerini, his
ve tavırlarını belirleyen biçim, yapı ve mizanpaja sahip bir maddi
nesne olan metin arasında gerçekleştiğini söyleyebiliriz (Marshall,
2008, s.131; Littau, 2006, s.17, 26, 37). Bir başka deyişle ve özet olarak, okuma eylemi sırasında, okuyan beden ile okunan metin birlikte konumlanır ve burada anlamın oluştuğu, karşılaşmanın anlam
kazandığı, yani okurun metnin tesiri altında kaldığı bir forum, bir
oturum tertip ederler (Littau, 2006, s.142; Başaran, 2018b, s.16-17).
Bu durumda bibliyoterapi, yazının yazarı, metnin de okuru
tesiri altına alması, kurgunun, edebiyatın, dilin iyileştirici bir şekil1 Bu konuda bkz. Kearney ve Treanor (2015) ve Kearney (2021).
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de dokunması anlamına gelir. Zira okuma bedensel tepkilerimizi
etkinleştiren, duygulanımsal (yani hissi ve fiziksel) bir deneyimdir
(Littau, 2006, s.89, 134): Hüzünlü bir hikâye gözümüzden yaşlar akıtır; bir romanda geçen sevişme sahnesi bizi de uyarır, kalbimiz daha
hızlı atar; güçlü bir şiirde karşılaştığımız bir kelime tüylerimizi diken
diken edebilir; derin bir yazı okurken metnin yoğunluğu başımızı
döndürebilir; ya da bir felsefe makalesinin argümantasyonunu takip
ederken anlamanın bıraktığı entelektüel tat yazara karşı hislerimizin
kuvvetlenmesini sağlayabilir. İster şiirsel ister felsefi olarak anlaşılsın, okuduklarımız bizi tam anlamıyla etkiler, öyle ya da böyle bize
söz ile dokunur. Yazının iyileştirici gücü, işte bu tensel ve bedensel
dokunuşta aranmalıdır; ki böylece alınan hazzın, edinilen şifanın
okura göre ve hatta her bir tekil okumaya göre epey değişiklik göstermesi psikosomatik olarak izah edilebilsin (krş. Sarı, 2020, s.125).
Zira hislerin ve anlamanın asıl yeri ve mekânı, yazarın ya da okurun
zihni değil, metnin okura temas ettiği tensel karşılaşmadır. Okuma
Üzerine’de Marcel Proust (2017) şöyle yazıyor:
Bizim için büyülü anahtarları olan, içimizdeki derin, nüfuz edemeyeceğimiz yerlerin kapılarını açan yol gösterici olduğu sürece, okumanın
yaşamımızdaki rolü sağaltıcıdır. Tersine, okuma, bizi zihnin kişisel hayatına uyandırmak yerine, onun yerine geçmeye yöneldiğinde; gerçek
bize artık bizim düşüncemizin içsel gelişimi ve yüreğimizin çabasıyla
gerçekleştirebileceğiniz bir ideal olarak değil de maddi bir şey olarak,
başkaları tarafından yapılıp kitap sayfaları arasına bırakılmış bal gibi
geldiğinde tehlikeli hal alır; artık uzanıp onu kütüphane raflarından
indirme ve zihinle bedeni kusursuz dinginliği içinde edilgince tatmaya
katlanmaktan başka yapacak bir şey kalmamıştır. (s.39-40)

Bu edilgenlikten aynı zamanda anlaşılıyor ki, zihni, merkezî konumundan etmek bedeni o boşalan merkeze yerleştirmiyor; aksine,
Heideggerci-Gadamerci bir dille “ora(sı)nın” hermenötiği, Romantik
hermenötik, okur-odaklı eleştiri, yapısalcılık ve Yeni Eleştiri gibi merkez-odaklı teorilerin temelini çürütüyor: okuma eyleminde ne yazar
ne okur ne de okunan metin merkezi işgal etmektedir. Bunun aksine
okuyan beden, fenomenal mekânda imkân dahilindeki fiillerin gerçekleştiği bir gösteri merkezi, metnin anlamının temellük edildiği yer
hâline gelmektedir. Ancak okumanın mekânı olarak okuyan beden,
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okunan şeyin daha iyi bir izahatına kavuşmak için kendi pozisyonunu
da sürekli değiştirmektedir. Metinle kurulan ara-cılığı, bu ara konumu
işgal eden, bana aracısız bir şekilde kendine bu görevi biçen bedenim,
metni yorumlamakla kalmaz, yorumun da kendisi olur. O hâlde bedenim, yani bu en belirsiz ve muğlak varlık, metinle kurduğum bedensel
ve yorumsal ilişkinin merkezsiz merkezinde iskân eder.
Maurice Merleau-Ponty (2012) için beden, dünyada olmanın
muğlaklığının ibaresidir. Zira beden, “varlığımızı merkeze toparlamamızı sağlarken, onu bütünüyle merkeze yerleştirmemize mani
olan şeydir aynı zamanda” (s.87). Buna binaen diyebiliriz ki, metni
algılayan beden ile okuyan beden aynı olduğuna göre, okurun bedenli varlığının muğlaklığı okuma eylemine doğru uzanır. Diğer bir
ifadeyle, muğlaklık, okurun metinle meşguliyetinde temeli teşkil
eder. Muğlaklığa karşı böylesine olumlayıcı bir tavır, açıkçası, ana gayesi yazılı metinlerin muğlaklığa yer vermeyen anlamlarına ulaşmak
için öznel yorumlardaki keyfiliği yok etmek olan erken ve modern
dönem hermenötiğin safi yorumlama stratejilerinin bir inkârıdır
(Shpet, 2019, s.6-8, 15, 18, 51). Dahası, edebiyat edimlerinde muğlaklığın tasdik edilişi, saf ve edimsel okumayı daha teorik ve eleştirel
bir süzgece tabi tutan diğer edebiyat teorilerini de sorgulamaya çeker.
Okur-odaklı eleştirinin (reader-response) çok ihtimamlı çabalarında
dahi şahit olduğumuz merkezden kaçan değil (centrifugal) merkeze
doğru (centripetal) yapılan okuma biçimleri, okuma eyleminin merkezine okurun alımlamasını yerleştirerek muğlaklığın sonuçlarını ihmal ediyor gözükmektedir (Stierle, 1980, s.86, 89, 102).

III.2. Başkasının Hikâyesi ve Müşterek Yönelimsellik
Edebiyatın terapi olarak işleyebilmesinin temel unsurunun
tensel karşılaşma olduğunu daha önce belirtmiştik. Bu karşılaşmada “ortada” dönen hikâye ise karşılaşmaya anlamını veren “neden”
sorusunun cevabıdır: hikâye, yazarı yazıyla, okuru metinle buluşturan, ortak kaderleri ortaya döken bir güce sahiptir. Edebiyatın İyileştirici Gücü’nde Philip Roth’tan yapılan şu alıntıya dikkat etmemiz
gerekiyor: “Ortak kaderimizin betimlenmesi yoluyla acılarımızın
azaltılması, onun hafifletilmesi genelde büyük edebiyatların işleri
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sayılırdı” (Roth’tan aktaran Sarı, 2020, s.48). Bu minvalde edebiyatın kendisine biçtiği rol, belli ki, acıları paylaştırmak, bir hikâyesi
olan tarafları bir ara-ya getirmektir. Bu paylaşıma katılan her bir taraf, artık kendisinden değil ortada anlatılan hikâyeden taraftır; dil
olayına katılmaktır bu: yazar başkası için yazar, başkasının kulağına
hitap edecek bir şey anlatır; okur, başkasının hikâyesini dinlemek
için kulak kesilir, çünkü “Bir insan ancak insan öyküleri okuyarak,
insanlık öyküleri ve durumlarına kulak kesilerek, kendini varoluşsal
bir şekilde olgunlaştırabilir” (Sarı, 2020, s.86)
Şöyle diyor Walter Benjamin (1993) “Hikâye Anlatıcısı” başlıklı yazısında: “Hikâye dinleyen kişi, hikâye anlatıcısının misafiridir;
hikâye okuru bile bu mecliste yerini alır.” (s.92) Meclis, anlatının gerçekleştiği, yükün paylaşıldığı ortamdır. Bu ortamda konuşulan, dile
getirilen ne varsa, gerçekliğin bir temsili ya da bir diğer ifadeyle aslı
olanın taklidi değildir. Anlatılan hikâye (dokunuş), mesajın kendisidir
ve tam da bu yüzden tensel karşılaşmanın her iki tarafını da “dönüştürür.” Hans-Georg Gadamer’in “ufukların kaynaşması” diye tasvir
ettiği bu durum, diyaloğa giren iki tarafın konuştukça, birbirlerinin
pozisyonlarını anladıkça kendilerinin aynı kalmadığını, bu kaynaşmanın, önyargılarıyla “oraya” geleni benliğinden uzaklaştırdığını anlatır (Gadamer, 2013, s.385). Bu demektir ki, anlatan da dinleyen de,
hikâyenin anlatılmasıyla, yani mevzunun (die Sache) bahsedildiği bir
dil hadisesiyle yeni bir görüş, yeni bir pozisyon edinir. Okurun metinle her bir ayrı irtibatı, örneğin, kendisinin ayrı bir şekilde genişlemesi, kendinden geçerek okunan şeyin anlamına yerleşmesidir. “Bununla birlikte, bir muhabbette bulunmak,” diyor Gadamer (1989b),
“kendinin ötesinde olmak anlamına gelir; muhabbette olmak başkasıyla birlikte düşünmek ve kendine bir başkasıymış gibi geri dönmek
demektir” (s.110). Yani kişi, iyileşme anlamında kendine geldiğinde,
daima bir başkasını bulur. Kulağını tıkamadığı, başkasını dinlemeye
açık olduğu sürece kişi kaynaşmaya, yani paylaşarak artmaya devam
eder. Yazar yazarak, okur okuyarak çoğalır ve olasılıkları, ihtimalleri
çoğaltır böylece; anlatılar çoğaldıkça da ufuklar kaynaşarak devamlı
yeni durumlar, yenilenmiş konumlar ortaya çıkarır. Bu yüzden diyebiliriz ki, hikâyenin, kurgunun, anlatının o gerçekliği unutturucu,
“dünyayı sakinleştirici” gücü, henüz başkasına açılmayan dillerin,
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gönüllerin, başkasının öyküsüne temas ederek çoğalmasıdır aslında.
Eğer nekahetten anladığımız yaralı bir toplumun yaralarını birlikte sarması, birbirinin yüzüne bakacak muhabbetin oluşması ise,
bu ancak başkasını ve başkasının ne söylediğini dinlemekle ve dinlenecek bir hikâye anlatmakla, yani başkasının kulağına ve kalbine
dokunacak kelimeleri seçmekle olur. “Eğer anlatılabilse, her yaşamdan bir hikâye çıkar,” diyor Peter Bichsel (2020) Edebiyat Dersleri’nin
son oturumunda (s.101). Edebiyatın yüklendiği görev de bu doğrultuda her bir hikâyenin dile getirilmesi, yani anlatının devamıdır.
Gadamer’in hermenötiği yöntemsel çerçeveden çıkarıp birbirimizin
yüzüne bakabileceğimiz bir tavır takındığımız, birbirimizin sesini
işitmeye yüz bulduğumuz bir “şifa sanatı” olarak tanımlaması da bu
yüzdendir (Gadamer, 1996, s.31-44): derdini anlatan da dinleyen
bir şifa bulma, yaralarını sarma arayışındadır. Katliamların, darbelerin, terörün, ırkçılığın, kadın düşmanlığının, istismarların, mahkeme komedisinin, itibarsızlaştırmaların, caniliklerin, cinnetlerin,
siyasilerin pişkinliğinin olduğu bir geç-modernizm dünyasında, her
gün, her ân yaşadığımız trajediler, bu durumu ne olursa olsun, hangi
yolla olursa olsun anlatmaya, öte taraftan da başkasının hikâyesini
dinlemeye elbette ikna edebilir. Gilles Deleuze’ün (2013) edebiyata
asli görev olarak yüklediği “bir yaşam olasılığı çıkarmak” dediği şey
böyle bir anlatı olayıysa (s.13),2 Bichsel’in (2020) şu sözleri Fransız
filozofu tamamlıyor gözükmektedir: “Saldırısız, rekabetsiz, barışık
bir toplum neye benzer, nasıl meydana getirilir bilmiyorum. Ama
şundan eminim bu anlatan, tarihselleştiren değil, hikâyeleştiren bir
toplum olurdu.” (s.101)
Bu anlamıyla bir tarih değil de bir kader ortaklığı olarak edebiyat, genel bir öznelerarası ilişkiler bütünü değil, daha çok, sosyalliğinin ana damarını oluşturan bir birliktelik, bir tür müşterek yönelimsellik (collective intentionality) biçimidir. Çağdaş fenomenolog Dan
Zahavi’nin (2021) tanımladığı bu birliktelikte tekil şahıslar belirli bir
topluluğa katılarak, üye olarak bir eylemi birlikte gerçekleştirmekte,
aynı duyguyu paylaşmakta ortaklaşırlar. “Biz” olmak ise, birbirine
2 Deleuze’ün (2013) “Edebiyat ve Yaşam” başlıklı bölümünde geçen tam cümle şöyle:
“Edebiyatın nihai amacı, sabuklamanın içinden bu sağlık yaratımını ya da bir halkın keşfini, yani bir yaşam olasılığını çıkarmaktır.” (s.13)
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bağlanma hissiyatını içeriden tecrübe etmektir (Zahavi, 2015, s.156).
Hayattan muzdarip olan bizler, yazarak ve okuyarak “birlikte” bu
ıstırabı karşılıyor, sancılarımızın, ağrılarımızın hikâyelerini birbirimize anlatıyoruz. İyileşmek, iyileştirmek için bir arada oluyoruz
edebiyat edimlerinde. Fakat her ne kadar bu durum tek bir seste
yitip gitmek anlamına gelmiyorsa da (zira ne zaman “biz” ile aynı
duyguları paylaşmadığımızda buradan kopabiliriz), pek çok boyutu ve pek çok yüzüyle benlik (Zahavi, 2020), başkalıkla kaynaşarak
kendi hüviyetini muğlaklaştırır: benim hikâyem başkalarının, başkalarının hikâyesi benim oluverir her paylaşmada. Kafka ve küçük
kızın karşılaşmasını hatırlayacak olursak; Kafka’nın oyuncak bebek
için uydurduğu hikâye, her iki tarafı da sağaltıcı bu kurgu, iki gönlü
birbirine bağlayan gerçek bir arkadaşlığı, samimi bir dostluğu inşa
eder. Bu anekdotu sayısız kez tekrar eden ve farklı boyutlarına dikkat
çeken Gerd Schneider (2011) gibi edebiyat araştırmacıları, bu sağaltıcı dostluğu yayarlar aslında. Ahmet Sarı’nın kitabına bu anekdotla
başlaması ve benim de bu metnin yazarı olarak bu metnin okuru
olan size Kafka ile küçük kızın arasında geçenleri anlatmam, sadece
dil ve anlatının kendini sürekli çoğaltması değil, aynı zamanda çok
taraflı ve çoğul benliklerin birbirine karışmasıdır da: Kafka ile küçük kızın öyküsü kime aittir artık? Kafka’ya mı, küçük kıza mı, bu
karşılaşmayı anlatan pek çok edebiyatçıya mı, Edebiyatın İyileştirici
Gücü’nün yazarına mı, ondan bu öyküyü nakleden bana mı, bu yazılanlara nefes veren bir okur olarak size mi? Yoksa hepimize mi?
Öyle görünüyor ki, bu sağaltım öyküsünün bir edebiyat dostluğuna
dönüşmesi, benzer duyguları paylaşarak, şimdi ve burada, birlikte,
bu edebiyat edimini (yazma-okuma) empatiyle gerçekleştiriyor oluşumuzdan kaynaklanmaktadır.
O hâlde şöyle bir sonuca da ulaşmak pekâlâ mümkün: klasik
terapide olduğu gibi hiyerarşik, sadece hekim ve hastadan ibaret bir
durum söz konusu değildir bibliyoterapide. Çift taraflı değil, çok taraflı, çoğul ve çoğalan bir tekliftir edebiyat terapi. Çünkü daha önce
de betimlemeye çalıştığımız gibi hekim de hastadır: yazar, toplumun
dışında toplumunun bir terapisti değil, hastasıyla aynı hastalıktan
muzdarip, bizden biridir. Çünkü yazar, aynı zamanda ve en nihayetinde bir okurdur. Bu açıdan da yazar-okur ilişkisi, tam bir hekim30
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hasta ilişkisi değildir: metni okurken, yazar bir analist gibi karşımda
durmamaktadır. Tam aksine, yukarıda değinildiği gibi, karşımda fiziksel bir nesne olarak metin durmaktadır. Bu yüzden ne yazar okurunu bir psikanalist gibi deşifre edebilecek konumdadır, ne de okur
böyle bir şeye girişebilir. Hâliyle okuma eylemi psikolojik bir yolculuk olmadığı gibi, deşifre edilecek bir simgeler bütünü de yoktur karşımızda. Çünkü metin, önümüzde bir kişi gibi konuşmaz (Gadamer,
2013, s.385), okurun sorduğu sorulara hemen cevap veren bir muhatap değildir. Burada konuşan, benliğimden ödün verip biz-likte
kendimi yeniden ama her seferinde farklı bir şekilde bulduğum dilin kendisidir (Gadamer, 1989a, s.57). Bu yüzden edebiyat ediminde
bulduğum teselli, yüzeyin altında olanları bir deşifre, görünmeyeni fethetme gururu değildir. Aksine, benim gibi ama benden başka
deneyimleyen kişileri ve bu kişilerin deneyimlerini tecrübe etmemi
sağlayan, bizi biz yapan empatidir. Edebiyatın iyileştirici gücü, aynı
anda bana ve bir başkasına, birbirini teselli edecek, birbirine dokunacak hikâyelere imkân ve mekân vermesindedir.
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Abstract
As a creative literary technique, metaphor has found a place in modern Iranian
literature as a form of expression against censorship. The purpose of this article
is to examine the metaphorical uses of mental restlessness, mental discomfort,
and illness with examples from modern Iranian literature. Examples to be examined in this context are Dariush Mehrjui’s movie The Cow (Gav, 1969), Simin
Daneshvar’s novel Sūvashūn (A Persian Requiem, 1969), and Mahmoud Dowlatabadi’s The Colonel (Zaval-e Kolonel, 2011). The main uses of metaphors in
these artistic productions are subsequently to reflect on a national allegory of
poverty and injustice, failing modernization and, critique of admiration for the
West, which Jalal Al-i Ahmad defines as gharbzadagi, and finally, Iranian nation’s alienation, disenchantment, and disappointment as failing revolutionaries. The common theme of the metaphors is through the trope of illness, unrest,
or existential crisis such as malnutrition, typhus, mania, depression, psychosis,
and posttraumatic stress disorder. The use of metaphors of mental illness does
not only bypass censorship. Thanks to the creative direction of metaphors, authors can also experimentally test the limits of representation of the political
dissident and unrepresentable such as fear, mental metamorphosis, and madness. The main discussions are how these narratives develop the themes of
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subjectivity, determining the classes as governable or not, and literary articulations of resistance both to censorship and resistance to one’s existential crisis.
While the narratives elaborate on subjectivity and resistance, they deconstruct
the ideas of the human question, westernization, and martyrdom of the Sacred
Defense literature (adabiyat-e defa’-e moqaddas) as well as fallible ideologies appearing as a result of failing revolutionaries who are tortured and traumatized.
Keywords: Iranian literature, metaphors of illness, trauma, resistance, subjectivity.

Zihinsel Huzursuzluğun Metaforları:
Modern İran Filmi ve Kurgusunda
Öznellik ve Direniş
Öz
Yaratıcı bir edebi teknik olarak metafor, modern İran edebiyatında sansüre karşı
bir ifade biçimi olarak yer bulmuştur. Bu makalenin amacı ise zihinsel huzursuzluk, zihinsel rahatsızlık ve hastalığın metaforik kullanımlarını modern İran
edebiyatından örneklerle incelemektir. Bu bağlamda incelenecek örnekler Dariush Mehrjui’nin 1969 yapımı filmi Gav, yine aynı yıl yazılan Simin Danişver’in
Sūvashūn romanı ile Mahmut Devletabadi’nin Zaval-e Kolonel isimli romanıdır.
Bu sanatsal yapıtlarda metaforun temel kullanımları, sırasıyla ulusal bir yoksulluk ve adaletsizlik alegorisi, başarısız modernleşme ve Celal Al-i Ahmed’in
gharbzadagi olarak tanımladığı Batı hayranlığı eleştirisi ve son olarak İran ulusunun yabancılaşması ve yanılan devrimciler olarak hayal kırıklıklarının ifade
edilmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Metaforların ortak teması, yetersiz beslenme, tifüs, mani, depresyon, psikoz ve travma sonrası stres bozukluğu gibi
hastalık, huzursuzluk ya da varoluşsal krizlerdir. Zihinsel rahatsızlık metaforu
sadece sansürü atlatmakla kalmaz. Yaratıcı yönleri sayesinde metaforlar, yazarların politik muhalifliğin temsili ya da korku, metamorfoz ve akıl yitimi gibi
temsil edilmesi zor durumları yazınsal olarak test edebilirler. Ana tartışmalar,
bu anlatıların öznellik temalarını nasıl geliştirdiği, sınıfların yönetilebilir olup
olmadığının belirlenmesi ve hem sansüre hem de varoluşsal krize karşı direnişin edebi ifadeleridir. Anlatılar kimlik ve direnişe odaklanırken insan sorusu,
Batılılaşma ve şehitlik gibi fikirlerin yanısıra işkence gören ve travmatize edilen
yanılmış devrimcilerin yanılabilir ideolojilerini de yapıbozuma uğratıyor.
Anahtar Kelimeler: İran edebiyatı, hastalık metaforları, travma, direniş, kimlik.
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In Words not Swords: Iranian Women Writers and the Freedom
of Movement, Farzaneh Milani (2011) writes about an interview in
which Simin Daneshvar, one of the prominent writers of Iran, once
said: “Let Simone de Beauvoir come and live for a year the life I live
here and if she can still produce one line of writing I’ll change my
name” (p.184). While Daneshvar’s articulation suggests the hardships of living in Iran as a woman, she reflects on a self-determinant
and resistant creativity. She presents the idea that people experience
the reality of life differently in various parts of the world. While the
Iranian authors experienced censorship and control, they came up
with creative pathways to revolt against rules and boundaries. For
example, during those early years of the Islamic Republic, authors
such as Goli Taraghi, a critical novelist, moved to France and wrote
about mental illness and depression, which is rare in the Iranian literature of her time. Taraghi stated that she was recovered thanks to
the literature, which helped her to make a “rope of words” so that
she pulled herself from the “depth of darkness” (Milani, 2011, p.183).
Her emergence as a literary success was not unique, and many Iranian women emerged as literary figures in the post-revolutionary
era thanks to their imperative to tell what dissent is.
This imperative to represent the dissident voice is also available in the prerevolutionary eras in Iran. To make an analysis and
comparison of how the literature of resistance worked in Iranian literature, an example from prerevolutionary cinematic representation,
The Cow (Gav, 1969) by Dariush Mehrjui, a novel, Sūvashūn (A Persian Requiem, 1969) by Simin Daneshvar, and finally a narrative in
the post-revolutionary period, The Colonel (Zaval-e Kolonel, 2009) by
Mahmoud Dowlatabadi, will be discussed. What is common to these
artistic creations is that they employ metaphors of illness to express
what is not expressible because of censorship by the state. However,
the use of metaphors is not only a creative resistance to censorship.
Authors use it also to represent one’s resistance to existential unrests
such as Dowlatabadi’s The Colonel, in which the characters suffer
from disappointment, fear, and violence, thus becoming an image for
the disappointed society. In other words, the family in the novel is an
analogy of the Iranian society after the Islamic Revolution.
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To reflect on the changes that the Iranian revolution experienced after the revolution and the colonization of Iran before the
revolution, literary figures use the metaphor as a literary technique
to avoid being censored by the state1. One reason for choosing pre
and post-revolutionary novels and a movie is to develop the idea of
the importance of metaphor for Iranian literature and textuality independently from the timeline when the works were produced and
their genres in which they were created. Metaphor itself is a manner of existence for the Iranian artistic creation. In Close Up: Iranian
Cinema, Past, Present and Future, Hamid Dabashi’s (2001) discussion of metaphor reveals that Iranian creativity employs metaphor to
explain reality and their identities. The poetics of the metaphor have
always been a way of making politics and making of everyday life
in Iran, according to Fatemeh Shams (2021) in her A Revolution in
Rhyme: Poetic Co-option Under the Islamic Republic. While authors
such as Mahmoud Dowlatabadi defined the terms of aesthetics of
sociality and politics in the post-revolutionary era, writings by the
authors of the era from the 1950s to 1970s such as Simin Daneshvar,
Forough Farrokhzad, and Sadeq Hedayat and the filmmaker Dariush Mehrjui used aesthetic apparatuses to critically engage in Iran’s
belated modernity. The common theme through which the metaphors in the works of these authors function is mental sickness and
unrest because their works tell the stories of traumatized people who
suffer from physical and mental symptoms.
1 In terms of creating an analogy of the Iranian society, Shahrnush Parsipur’s Women Without Men (Zanan Bedoone Mardan, 1989) is a similar novel with Dowlatabadi’s (2011)
The Colonel. Parsipur’s aesthetic mode in the novel embeds the conflictive and chaotic
atmosphere of the post-revolutionary society to the language of the text which distorts
the sequence of time, reason, and space while narrating the “unexpected” events. In other
words, the novel sheds light on the unexpectedness of the revolution and its impacts while
embodying the unbelievability of this unexpectedness to the tone of the text thanks to the
magical realism as a mode of its aesthetics. It is not surprising to realize the proximity
between the terms “magical” and “unexpected” from this statement, which is a clear indication of the novel’s dedication to the atmosphere of ambiguity in the post-revolutionary
Iranian society as an existential issue. What is unexpected of course is both the attributions to the revolution, which implies radical political changes, their outcomes, and the
sense of ambiguity that emerge as a result of these radical changes that Iranian society did
not anticipate for.
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Metaphors of illness or mental unrest play several important
roles in representing the themes subjected to censorship and deconstructing the dominant ideologies’ ossified ideas. For example,
the Sacred Defense literature (adabiyat-e defa’-e moqaddas) in Iran,
the official narratives of war fiction supported by governmental organizations, creates a recasting of martyrdom of Imam Hussein in
Karbala through the Islamist revolutionaries fighting at the fronts
during the Iran-Iraq War. However, the postwar representations in
literature diverged from the Sacred Defense culture (Bajoghli and
Moosavi, 2018, p.74). The authors such as Mahmoud Dowlatabadi
who is not governmentally supported and has a novella allowed to
be published in Iran only in a foreign language but not in Persian,
created examples of such divergent literature or literature of resistance to the Islamic Republic’s monolithic ideology of war. Dowlatabadi’s (2011) novel The Colonel in this sense deconstructs the idea
of modern-day martyrdom through the themes of grief, mourning,
and traumatic experience. In terms of content and form of representation through different figures of speech, The Colonel diverges from
the sacred narrative of the martyrdom, emphasizing heroism and
reperforming of the Karbala Battle. From this point, Dowlatabadi’s
novel “desacralizes” what is determined to be sacred by Iranian politics (Moosavi, 2020).
This article discusses and does a close reading of the works by
Daneshvar, Mehrjui, and Dowlatabadi together for arguing how the
metaphor of sickness is a resistance against the suppressive state because sickness as a theme blurs the narrative. All three works share
in common that they employ the theme of sickness to make social
and political critiques in similar ways, although they were textually
created in different eras such as pre and post-revolutionary periods.
While Mehrjui’s work is a movie, it is similar to the novels because it
functions its critique through artistic creativity of a realistic depiction but diverges from reality in its contextual narrative. Moreover,
these works are eligible to be analyzed together to support the argument of metaphors as a literary resistance because they are the leading narratives of their periods. Daneshvar’s realist novel is a leading
realist narrative for Iran’s literature. At the same time, Dowlatabadi’s
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modern piece plays with the narrative with its heteroglossic account
in a way similar to Mehrjui’s movie which diverges from the conventional themes of filmfarsi of the time.

Literature, Articulations of Resistance and
Making Subjectivity
In The Birth of the Clinic, Michel Foucault (1963) writes, “first
task of the doctor… is political: the struggle against disease must
begin with a war against bad government” (p.33). In Sūvashūn, metaphorically speaking, one can understand how the British doctor’s
rejection of examining the child in Iran is also a rejection of that
child’s existence as a subject because he is sick and curing him would
not contribute to anything. The doctor’s behavior reveals that she, as
a doctor, is not politically fighting against the colonization of Iran,
rather she is one of those who perpetrate the Iranian nation’s socalled backwardness. While the knowledge of modernization challenged the Iranian nation during the Pahlavi reign, it was introduced
to health discourses such as hygiene, race, and medicine. It is ironic
that the Western values, which bring modernization to Iran, reject
taking care of a child because he is racially segregated. We need to
understand the failing modernization in Iran through the medical
improvements of the era because they were very important for the
region at that time.
In “From Jinns to Germs: A Genealogy of Pasteurian Islam”,
Mohammad Tavakoli-Targhi (2015) discusses that the modernization process during the Pahlavi reign was medicalized. When the
Constitutional Revolution in Iran took place, one of the main debates was Iran’s public health reformation. While modernization
created urban spaces where women and men come together, Shi’a
clerics defined modernization as “social ills, pains and corruption”
(bimari-ha-yi ijtima’i, dard hā -ye ijtima’i, and fisad-i ijtima’i) as
Tavakoli-Targhi notes (Elahi, 2018, p.20). For that reason, Iranian
intellectuals were perplexed by the metaphors of illness. Metaphors,
for Iranian intellectuals, were useful for bypassing the “modern regimes of censorship” as “creative misdirection” according to Kam40
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ran Talattof (2000), which is clearly stated in The Politics of Writing
in Iran: A History of Modern Persian Literature.
Babak Elahi divides metaphors of illnesses in Iranian fiction
into three categories to define the creative misdirection suggested by
Talattof. The first category of metaphors he writes: “Colonial disease
and its nationalist cures. Some writers deploy the metaphor as an
(anti) colonial critique of Western imperialism, or an Islamic remedy to ‘Western’ corruption-the microbial metaphor of foreign infection” (Elahi, 2018, p.21). The second use of metaphor is to reflect on
an existential crisis. Sadegh Hidayat’s Blind Owl (Boof-e Koor, 1936)
is an example of such a use of metaphor to define Iranians’ existential
condition. The third use of metaphor in Iranian literature is almost
experimental because it is deconstructive, and the authors test its
limits. Elahi’s analysis of Forough Farrokhzad’s short film The House
is Black (Khaneh Siah Ast, 1962) indicates how the short film is an
example of deconstructing the metaphor of illness. He asserts that
Farrokhzad’s short movie cannot be degraded to an allegory of oppressed Iranian society because it spatializes the illness at every level
and rejects offering a solution, rather it reveals the state mechanisms
which divide people into categories such as governable, classifiable,
or not.
To discuss the uses of metaphor in Iranian literature and its
importance for representation in a repressive atmosphere, Farzaneh
Milani (1985) writes about Simin Daneshvar’s use of metaphors created by the dialectical discourses:
In Daneshvar’s fictive world, as in her society, a disturbing disjunction
between public and private. Wall surrounding houses, an overabundance of keys both metaphorical and factual, chadors covering women, ritualistic modes of discourse, separate quarters within the house,
and imposed silences, among others, all reinforce the separation for
the private from the public. Perhaps this system of closing in space is a
behavior that has evolved over centuries of living in a state of terror in
an uncontrollably repressive environment (p.337).

The dialectical discourse and its representation as private and
public are similar to the relationship between the national and the
foreigner. While Iran’s modernization is made publicly and foreign,

monograf

2022/16

41

Berfin Çiçek

its repressed voice is depicted through the houses with big gardens
surrounded by the walls where family members come together to
discuss their secret ideas. Or, the chadors that cover the bodies and
their forced unveiling during the Shah regime are the dilemmas that
Iranian modernization was going through during the time when
Daneshvar wrote her novel. The private space, while becoming the
barrier protecting the subjects such as Zari or Amir, can also be a
prison where their mental unrests captivate their minds. In that
sense, the metaphors denote the significations of the signs, words,
spaces, and even temporality. Masht Hassan’s turning into the cow,
for instance, is a metaphorical resistance to alienation from what the
character possesses as well because the poverty and lack of food turn
him into an animal, the opposite of the human in the human/animal
binary. However, industrialization and irrational over mechanization in the Iranian society created a counter-transformation because
Masht Hassan’s madness prevents him from turning into a machine.
Moreover, he is a villager, and he does not exist for the state as Parvaneh or Amir do not exist because they produce only dissidence,
not compliance with modernization or emerging Islamic intellectual
discourse.

Turn of Allegories in Iranian Cinema: Psychosis,
Fear of the Other, and the Animal
Dariush Mehrjui’s movie The Cow (Gav, 1969) is an important
example of Iranian cinema in terms of the themes of madness and
thinking about the other. When the movie was revealed in 1969, it
soon became a groundbreaking influence on the“New Wave Iranian
cinema” (1960’s and 70’s) during the Pahlavi reign. Although it was
banned because the movie was feared to contradict Iran’s image of a
wealthy and modern nation, in 1971, it won the international film
critics’ award at Venice Film Festival and brought international attention to Iranian cinema. Thanks to its international success, the movie
opened the way of governmental support for the New Wave Iranian
cinema. The characteristic of the New Wave in Iranian cinema was its
emphasis on realism, ordinary people’s and village lives unlike film42
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farsi movies commercialized by the government to approve a modern
and Westernized image of Iran, thus creating a counter-cinema movement in the prerevolutionary era. Thanks to its emphasis on ordinary
people’s lives, the movie was approved by Ayatollah Khomeini and
became the forerunner of post-revolutionary Iranian cinema of the
humanist genre. Despite its influence on pre and post-revolutionary
movie genres, the movie resists any narrow categorization of a genre
that limits its surreal story and meaning. For example, in Masters and
Masterpieces of Iranian Cinema, Hamid Dabashi (2007) criticizes the
interpretations of the movie as a political allegory directing at the
Pahlavi regime and questions the universal and enduring themes in
the movie through its poetic mediations of surrealist elements. However, the movie can be interpreted as a national allegory thanks to
its analogical portrayal of the Iranian society, which suffered from
poverty and injustice during the Pahlavi reign.
The movie tells the story of the farmer Masht Hassan who is
extremely attached to his cow almost in a romantic manner. That
cow is also the only source of milk for the village. However, when
the cow unknowingly dies, Masht Hassan goes mad and finally believes himself to be his cow. The helpless villagers, who unquestioned
presumptions and significations of human question refuse to see the
changing grounds of their presumptions, cannot recognize the tragic
mental collapse of Masht Hassan. Therefore, on the way to medical
help as the final solution to cure him, Masht Hassan dies. The movie
begins with a scene in which the village children bully a mentally
disabled adult while the others laugh and make fun of the children’s
torture of that disabled man. This scene is an example of the dehumanization of the disabled because the children paint this man’s face
in black and physically violate him while making noises similar to
an animal’s. The scene almost resembles a circus where the animal is
staged to entertain the spectator. In that sense, the movie blurs the
boundary between human and animal by deconstructing the answer
to what a human is. The answer to the human question becomes
unclear in the movie’s political, psychoanalytical, and philosophical
reading especially when Masht Hassan believes himself to be his beloved, dead cow.
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The theme of the other appears when the village is threatened
by the Boluriha, a group of mysterious people coming out of the village and are not known to the people of the village. This unknown
evil group steals from the village’s resources such as food, animals,
or water. The villagers fear from the Boluriha and perceive them as
absolute evil. They paranoically watch for this evil coming to their
village. Although the villagers tend to define the Boluriha as a dark
force and inhuman being, the movie’s scenes show that the Boluriha
is nothing more than an armed group of people who plunder the villages. In a sense, the villagers define their existence through excluding, differentiating, and marginalizing the other people who are not
from their village. Their definition of the other is through the fear
of the other. For that reason, the movie represents an allegory of the
Iranian society in the middle 20th century in which the country was
devastated by famine and malnutrition, although the British imperialism and its supporters in the country enjoyed the sources almost
wastefully.
In Allegory in Iranian Aesthetics of Poetry and Resistance, Michelle Langford (2019) writes:
In typical allegorical fashion, The Cow tells a story that seems too simple to be taken only on a literal level. The film presents the story of
a man, Masht Hassan (Ezzatollah Entezami), and his cow. On a literal level, the cow, being the only one in the village and therefore the
source of milk appears as a sign of impoverishment. It has also been
read as emblematic of Iran’s dependence on oil as its main commodity
(p.32).

In this context, the movie deals with many fears such as the fear
from the intruder, the foreigner, or the foreign powers because of the
fear of losing the cow and hiding it from the Boluriha when Masht
Hassan leaves the village and entrusts the cow to the villagers hold
a connotative relation between the milk and country’s oil resources.
Eventually, Masht Hassan finds out about the death of his cow when
he comes back from his travel and learns that the villagers tried to
hide the death of the cow from him. His mental collapse gets further
meanings later. The metaphorical metamorphosis of Masht Hassan
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reflects on animorphisim, which means infusing humans with animal characteristics. Regarding this, the movie is a critique of what
foreshadows the Iranian future and its economic and social impacts
on the human condition.
As a movie based on the story Azādārān-e Bayal (The Mourners
of Bayal, 1964) by Gholam-Hossein Saedi, it functions through the
techniques that bypass the censorship of the Pahlavi monarchy. Saedi, one of the most important figures of Iranian literature, reflected
on his disappointment with the Islamic Revolution in his narratives,
and he died of alcohol consumption in 1985. Considering this, the
movie politicizes the psychotic realism of Saedi’s by visualizing his
depression and mental collapse through the theme of human and
animal. Unlike masters such as Forough Farrokhzad and Abbas Kiarostami’s actual realism by zooming the camera on the subjects of
the movie, as Hamid Dabashi (2012) asserts in Corpus Anarchicum:
Political Protest, Suicidal Violence, and the Making of the Posthuman
Body, Mehrjui’s narrative follows the traces of what Theodor Adorno calls “subversion of the content by form” (p.169). By this term,
Adorno addresses the form of writing in which the content mocks
the form and vice versa. In other words, while the formal elements
of the movie present a realistic depiction, the content diverges from
the realistic depictions of social life in the movie because the textual
reading of the movie suggests a metamorphosis of a human into an
animal. According to this definition, Mehrjui emancipates from the
hardened ideology of realism by blurring the boundary between the
human and animal. The movie’s subject becomes an embodied, creative protest against the movie’s realistic depiction of the life subjects
live through.
Mehrzad Boroujerdi’s (1996) book Iranian Intellectuals and the
West explains how Shah’s failing modernism gave rise to clergy’s
emergence as organic intellectuals who hold strong local networks
with ideas of politicization of Islam. However, Mehrjui resists to ossification of realism in Iranian movies with critical approaches and
creative strategies. Mehrjui’s artistic creativity and critical apparatus camouflage resistance in material reality, not within theoretical
significations. Such a critical apparatus is observable in Mehrjui’s
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other masterpiece Hamoun (1989) which tells the story of a failing
philosopher stuck between the fast-changing ideologies of Western
liberalism and theocratic nationalism clashing with the economic,
social, and political injustices in the society.

Westoxification or Occidentosis in Simin
Daneshvar’s Sūvashūn
This section relates to the relationship between the metaphor
and illness as resistance to suppression. Daneshvar’s novel Sūvashūn
is an example of how the western influence on Iranian society leaves
people sick physically and metaphorically. The novel’s metaphorical
narration of irrational westernization in Iranian society is a critique
against foreign intervention and exploitation of Iranian resources
because it scrutinizes the dynamics between the Iranian society and
the foreign people in the country. While those foreigners benefit
from the country’s resources abundantly, Iranians are not even able
to receive necessary health care systems. In this respect, through the
idea of using both physical and mental sickness as means of representing the social and political unrest, the novel discovers the ways
in which the narrative becomes a protest and critique.
In Occidentosis: A Plague From the West, Jalal Al-i Ahmad
(1984) defines Iran’s struggle for westernization as an illness similar
to cholera or a plague because it sickens everybody in family and
society like a plague. He writes:
Occidentosis has two poles or extremes-two ends of one continuum.
One pole is the Occident, by which I mean all Europe, Soviet Russia,
and North America, the developed and industrialized nations that can
use machines to turn raw materials into more complex forms that can
be marketed as goods. These raw materials are not only iron ore and
oil, or gut, cotton and gum tragacanth; they are also myths, dogmas,
music, and the higher worlds. The other pole is Asia and Africa, or the
backward, developing or nonindustrial nations that have been made
into consumers of Western goods (Al-i Ahmad, 1984, 27).

Occidentosis is the condition of gharbzadagi which can be
translated as admiration for the West and its values. Al-i Ahmad’s
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critique of westernization is that the development of the Iranian nation is always considered to be westward. He criticizes society for
behaving like the Westerners, dressing like them, or coding the good
and the bad according to the rules they rule out. Moreover, mechanization and industrialization leave people in a situation which he
calls māshīn-zadegī or mechanosis (p.122). He uses this term to describe the mechanization of society as a problem of Western civilizations. In his social and anti-colonialist critique, Al-i Ahmad renders
Iran’s suffering to a set of diagnoses such as an infection from the
inside, metaphorical tuberculosis, and cholera. According to him,
Iran’s existential restlessness is because of the intruders that exploit
the economic sources and beliefs and lifestyles. Daneshvar’s employment of this theme is that she indicates the symptoms of mechanosis in Iranian society. For example, Yusef and his brother become
enemies for political and economic reasons, which Zari believes to
result from Western influence on Iranian society.
The use of illness trope is prevalent in Simin Daneshvar’s
novel Sūvashūn (translated as A Persian Requiem and published in
1969). In the novel, Daneshvar, one of the most eminent figures of
Iranian literature, offers an experience of Iran’s modernization process, however, this process is a troubled one because it is failing due
to social and economic injustices that the country is going through.
The novel depicts Iran in a setting occupied by the Allied Forces in
World War II when a typhus outbreak devastated the country, and
people suffered from famine. The peasants and the emerging bourgeoisie were mostly affected by the outbreak while the occupying
forces, especially the British, enjoyed the sources wastefully such as
oil and food. The novel begins with waste in the wedding house and
the stress on the waste of food continues to be a subject matter of the
novel:
Groups of guests filed into the marriage room just to admire the bread.
Zari Khanom and Yusef Khan also managed to see it close up. The
minute Yusef set eyes on it, he blurted out loud: ‘Those fools! Licking
the boots that kick them! And to waste so much at time like this…’
(Daneshvar, 1969, p.12).
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Zari does not only get anxious about losing her mind. She is
also worried because those deprived of sufficient food supplies
would lose their minds. For instance, when Zari recalls her conversations with the leftish teacher, Fotuhi, who favors communism for
a just society in Iran. At the same time, she is perplexed by what
Abolqasem Khan, the brother of Yusef, told her about the backwardness of the Iranian nation and that it is impossible to cure the people
with national remedies, rather a western intrusion is necessary for
the cure of the country. Regarding the sociopolitical polarization of
the characters, the novel fictionalizes historical documentation of
an epidemic and its relation to mental illnesses, women’s pregnancy,
and in the protagonist’s case, fear and anxiety.
Zari, the protagonist, is a chronic mourner from the beginning
of the narrative. Her story begins with her loss of emerald earrings
gifted to her by her mother-in-law when she goes to the wedding
ceremony of the governor of the city, Shiraz. She is asked to lend her
earrings to the bride; however, she is not given them back. Later, she
mourns for the horse of her son which is forcibly taken from him to
be gifted to the governor’s daughter, for that small kid brought to the
farm because he lost his parents because of tuberculosis, and lastly,
for the death of her husband who the enemies of him kill because he
rejects to sell crops to the British army. Although Zari is the protagonist, her existence and voice are there to observe the sufferings of
the others while she neglects her sufferings and falls sick at the end.
Daneshvar’s realist narrative is told from a social and political
perspective. Her husband, Yusef, opposes the Allied Forces, but when
Zari finds out she is pregnant with the fourth child, she gets more cautious and tries to persuade her husband to give up on his resistance.
Because she is extremely concerned with her children, Zari gets more
paranoiac throughout the novel. She, in a sense, gets hypochondriac
because she suffers from the fear of mental corruption. Zari’s case is
a metaphorical representative of the Iranian intellectuals who hold
sociopolitical hypochondria because when Zari gets acquainted with
the physically sick people, her anxieties dissolve. As the wife of a rich
landowner, she realizes that her situation is never worse than those
people suffering from tuberculosis or typhoid.
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The novel’s critical engagement with imperialism in the country
reveals the injustices that people suffer. For example, when Zari takes
a little child with typhoid to the closest Missionary Hospital, the
British doctor Khanom Hakim refuses to examine the child because
the hospital is only for foreign soldiers and officers. The same doctor
is also the one who operated Zari’s cesarean births. Zari remembers
how insensitively the doctor behaved when they talked about cancer.
While Zari talks about her mother’s death from cancer, Khanom Hakim makes a comment on Europe and Hitler likening him to cancer.
This moment is ironic because the doctor does not take the responsibility of examining and helping a child who is about to die, but
she criticizes Hitler for sickening Europe. It is also interesting that
the same doctor makes a rich woman give birth while she refuses to
examine the child who has nobody to take care of him. The analogy
between Hitler and cancer in the novel also tells about the hypocrisy of the intellectuals who refuse to take a step towards bringing
equality and justice to society. The doctor, in this regard, becomes
the hypocritical intellectual because she refuses to take the responsibility to cure the child but complains about the political problems in
the world. The analogy between Hitler and cancer in the novel also
tells about the hypocrisy of the intellectuals who refuse to take a step
towards bringing equality and justice to society. The scene depicts
the hierarchy even among those who are sick because those chosen
to live are privileged while receiving medical treatment.

War, Trauma, and Post-traumatic Stress Disorder in
The Colonel by Mahmoud Dowlatabadi
After discussing the metaphor of sickness as a critique of imperialism, we need to understand how it also contributes to the critique
of oppressive governments. As examples from pre and post-revolutionary periods, Daneshvar and Dowlatabadi’s novels both use the
theme of sickness as a societal reaction rising against oppression.
The reason for analyzing the two novels from different eras is to indicate how the theme of sickness is a timeless theme to discuss societal unrest. The artistic employment of the theme sickness carries
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a strategic value for the literary creations in the examples from the
novels discussed because the metaphorical use of the theme enables
the authors to create a censor-free work, especially for those authors
such as Dowlatabadi, whose ideas were thought to be dangerous by
the newly established government, therefore needed to be censored.
Mahmoud Dowlatabadi is one of the prominent figures of contemporary Iranian literature after the Islamic revolution in 1979. He
elaborates on poverty, violence, and injustice to dispossessed groups
in his works. During his stay in Tehran after the revolution, he was
criticized by diaspora-based authors from Iran. However, when he
was detected by the SAVAK police, Shah’s secret police, he was told
by the police that “the young people who carry his books turn into
be provocative and revolutionary”. The novel discusses a period
shortly after the establishment of the Islamic Republic of Iran under
the control of revolutionaries. The Colonel (Zaval-e Kolonel, 2011)
was first published in Germany and later in the US and UK. The
novel is a representation of the revolution in the sense that it embeds
unavoidability of violence, sorrow, and mourning for the lost ones
because the revolution occurred in a violent environment according
to the depictions in the novel.
Moreover, the violence is not only political but also a part of the
smallest social groups such as families, which is revealed in the novel
when the father kills his wife in an honor killing. The introductory
remarks by the translator of the book Tom Patterdale tell us about
the title of the book. Patterdale writes that the colonel was the nickname for Mohammad-Taqi Khan Pesyan, a commander trained in
Europe during the Shah’s reign (p.11). And the father is called colonel as well because he is a retired guard of the Shah. What is more, he
names his martyr son after Mohammad-Taqi Khan Pesyan.
The novel’s main characters are the father, who is nameless and
only called colonel by the people, the dead daughter Parvaneh who
is 14 years old and killed for committing crimes against the new state
of the Islamic republic. The sons are Amir who is brutally tortured
by the Shah’s regime and is not able to go out for years and making
plans of suicide, and finally, the other older daughter Farzaneh who
is married to a violent husband, Qorbani who is making fun of the
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colonel and the martyred son who falls dead during the Iran-Iraq
war. The narrative begins with a father who has to bury his dead
daughter’s tortured body at night without any funeral ceremony because she is a political criminal during the early times of the 1979
Iranian Revolution. The heteroglossia in the novel is dominant with
the diverse utterances of the characters who talk their minds to the
reader. The narrative changes the voices from the father to his son,
from past to present. The antagonist in the novel is neither the father
nor the son, rather the antagonist changes and the viewpoints in the
novel shift between the father and the other characters. Although
the omniscient narrator makes the reader aware of every aspect of
characters in the novel, the theme of sickness creatively appears to
reconstruct the whole narrative because the multiple viewpoints reflect the mental instability of the characters. For example, the chapters change the narrators heard when the narration changes from the
father’s to the son’s memories.
While the father struggles with the dead body of his child,
we find him in despair and grief for his other children, one of whom
is tortured terribly during the Shah’s regime, thus living his life at
home almost like an exile who the people do not see for years and
the other died in the war against Iraq. As readers, we confront the
grief and mourning of each character through the stream of their
consciousness and the revival of their traumatic memories. All the
motifs such as mud, rain, darkness, violence, insanity, and chaos feature the environment of Iran in the 1980s. The characters are failing revolutionaries on the verge of madness because of their silent
mourning. For instance, Amir’s self-isolation is his mourning for not
being able to follow his ideas. They cannot even own their mourning
privately because the right to mourn over the dead body belongs to
the public as the dead one is a martyr. Mourning, in a sense, becomes
the exile of the failing subjects in the novel because the mourners
lose their perception of time and space to the degree of losing their
rationality because they are entrapped in a life dependent on the
pains of the past traumas. Those mourners like Amir who exiled
themselves by giving up their lives prefer to isolate themselves and
not be seen by others, almost to the degree of being forgotten be-
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cause they feel degraded and unsuccessful. The novel resolves into
no solution at the end, which suggests the paradoxical atmosphere
of the mourning. The more the characters mourn, the more they fail
and get far from reality. The shift between their voices can be read
as a literary technique of representing the indescribability of grief in
the written narrative. The novel experiments on the different ways
of representing grief and mourning through the characters’ coping
style with the grief such as choosing to be invisible, staying silent, or
talking about one’s grief. What is common for the mourners is that
grief exiles them from their souls and deprives them of their sense of
reality.
Judith Butler (2004) explains our vulnerability as a result of our
existence as intersubjective beings. Because we are dependent on
each other, we are affected by the loss of others who are important to
us. According to Butler, mourning results from one’s feeling missing
because of the unexpected and sudden loss that one has no control
over (p.22). To overcome mourning and grief does not mean to forget what is lost (p.28). Mourning for somebody or something is also
mourning for the sudden change of one’s self because one is not the
old one before the loss. Therefore, our loss of what is fundamental
to ourselves is the main motivation behind the grief. By our nature,
we are vulnerable because we are always subjected to the gaze of the
other. We cannot preempt the violence against us because it is sudden and unexpected at the beginning. If we become aware of our
vulnerability, we might come up with nonviolent solutions. In terms
of vulnerability, we have to keep in mind that certain lives are more
vulnerable when compared to others, thus increasing the probability of violence amongst the groups (p.20). The later parts of Butler’s
writing differ from the first parts of her writing in the sense that
from a psychoanalytical reading of mourning, she shifts to political
critique of the division of the Third and First world countries. She
does not believe in such a conception and asserts that our vulnerabilities are international somehow.
Father’s initial thoughts about the death of his daughter is political in the sense that he is aware she is degraded: “The colonel was
aware that, by giving a coffin and an ambulance, they had shown
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him some respect, but he also noticed that the driver could not care
less and was driving as if he was delivering meat to the butcher’s”
(Dowlatabadi, 2011, p.25). The dead body is Parvaneh is degraded
to flesh and is not grievable in the regime’s eyes. And by not giving
her a proper funeral ceremony, the state uses its function of necropolitics. According to Achille Mbembe, necropolitics is the politics of
how death works. Elaborating on Foucault’s definition of biopower, which is the power that defines who has the right to live or die,
Mbembe articulates the state’s power over the death of the subjects
and the power it gains over their dead bodies (2003). The novel’s
indication of the state’s functioning of necropolitics is that Parvaneh
is dehumanized in this way and her resistance is wiped out as well
as her dignity through her death. We have to keep in mind that Parvaneh is not given a proper tomb, and the state orders her tomb to be
unmarked. From this perspective, her existence is not only silenced,
rather she is regarded as having never existed and resisted the new
regime. To understand better, Butler’s question can help: “What is
the relation between the violence by which these ungrievable lives
were lost and the prohibition on their public grievability?” (2004,
36). The relation is that their depriving a subject of her grievability
is denying her voice.
The dehumanization and humiliation of the subjects do not end
with Parvaneh’s burial, but the public executions of those who come
up against the regime continue on different groups in the country.
What is contradictory is that public grieving is not allowed, but the
public performance of torture and punishment is ritualized. The text
offers a scene in which a prisoner is sentenced to death:
The clear intention was to humiliate him. Unseen hand kept pushing
his dangling body this way and that, so that it was lit from all sides by
the glare of the spotlights. His naked body was just a bag of skin and
bones, indicating that he had spent his youth locked up in damp and
stinking jail cells. It was hard to see why the authorities were so insistent on publicly disgracing and torturing this man, as the performance
did nothing to stop his mother weeping and crying incessantly in
Azeri: ‘Men evledimi tanimirem, bu menim evledim deyir. Onu mene
görsetin!’ (Dowlatabadi, 2011, p.213).
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Mother’s grief is public, and she expresses her pain with lamentations. Unlike Parvaneh’s father, the prisoner’s mother is made to
mourn in public so that her situation would be a menace for those
who would think of resisting. As it can be observed through the
examples, grief and mourning are personal reactions to traumatic
events and the reactions might differ depending on the personality
of the mourner. In that sense, there is no single way of one’s responding to pain.
Grief appears in other forms as well. For example, the father
blames himself for the death of his kids. He mourns for himself as a
failing father who caused his children’s death.
A young mind hungers for new ideas and, as a father, I had no right
to respond to that perfectly reasonable need. What else keeps a nation
alive? So why should I blame myself? What else could I have done?
Should I have lied to them? I admit, yes, that sometimes I held the
truth back from them and sometimes I inculcated things into them…
But who can tell what they would have found out on their own? After
all, nobody can pull the wool over the eyes of the young. No, I’ve got
nothing to be ashamed of, and I should not allow myself to think that
I’ve let my sons down in any way. Why should such an idea have ever
entered my head? My sons, my sons, what have we come to that we
have to regret having done the most reasonable thing one could have
done? (Dowlatabadi, 2011, p.15).

Father’s grief is so intense that he unconsciously tries to find
ways to free himself from the sense of guilt of causing his children’s
death. As such, mourning for the lost ones does not mean forgetting; rather, remembering and letting the past haunt the present. The
father mourns for knowing the unavoidability of the pain and helplessness. Although he thinks he does the right thing for his kids, he
is aware of the upcoming violence if he teaches them to resist and
follow their ideas no matter what waits for them. The already and
always existing violence lets them no escape, and that is exactly what
the father mourns for. His grief is doubled when he feels guilt for
killing his wife for saving his honor. He thinks that the death of his
kids is a punishment for killing his wife. In that sense, his mourning
is a self-punishment as well.
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The father does not only mourn for himself, but he also mourns
for the young generations who are failing revolutionaries:
The young were all trying to find themselves in the revolution,
trying to give some meaning to their lives. Revolution gave them a
thrill and kept their adrenaline going. They were riding a wave of
excitement, like a dove that flies higher and higher to reach the sun,
until it burns up – that’s the acme of truth for youth! The revolution
carried my children off and I have no idea at what point any of them
got burned or may be still burning, for that matter. We should feel
sorry for our immediate neighbors, our fellow townsmen and fellow countrymen, if any of their young men should come back from
the edge of immolation only half-burned, if they descend from that
height only to discover that the truth, they have found is nothing but
specious doctrine and bogus ideology… Then this glowing, molten
wreck turns into a stream of raging fire… (Dowlatabadi, 2011, p.6).
The father explains that the revolutionaries found nothing but
violence at the end of their efforts, reflecting on their self-blaming
and finding out the vainness of burning their futures for their ideological ideas. Hamid Dabashi (2016) writes in Iran: the Rebirth of
a Nation that many revolutionaries blamed themselves for bringing
cruelty upon the Iranian nation. He writes, “Today leading Islamist
revolutionaries, many of them in jail or exile, are coming forward
and publicly apologizing for what they have done in bringing this
calamity upon their own people” (p.120). Subjects’ failing to find
the meaning in revolution drags them into long-lasting mourning.
Amir, for example, the son who is tortured by the shah’s police and
never goes out since then, loses his sense of rationality and shifts
between sanity and madness.
When he is alone, Amir questions his existence and finds no
meaning in existence,
I don’t exist, I am nobody’s child, I belong nowhere. I exist only to
deny myself. My final trick will be to choose the manner and time of
my own death, so that the others will have to take to their graves their
wish to kill me. This is the only way that I can take my revenge on the
horror that has engulfed us (Dowlatabadi, 2011, p.114).
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Torture ruins the body and one’s belief in herself, ideas, or
self-respect. As obvious in Amir’s case, the torture he had to go under makes him lose his confidence as a human and will for living,
that’s why he plots suicidal thoughts. The body’s openness to violence makes the subjectivity open to existential pains as well. Hamid
Dabashi sees this kind of mourning as an opportunity for freedom
and pushes towards taking action for emancipation. He asserts that
a self-resurrection is always possible from the ruins because the
tortured body becomes the collective symbol of the nation who is
tortured and, in the end, the state’s legitimacy is ruined when it tortures the nation. Judith Butler makes a similar argument when she
suggests mourning is a step into one’s regaining of subjectivity and
compensating for one’s lost sound (p.44). In other words, mourning is not a surrender but a search for being who we are before the
trauma. Although the novel offers no resolution or ending to the
characters’ stories, it ends with a man wandering in the streets, playing setar and telling poems. The father switches on the lights of the
whole house, and the story ends. The dark environment of the house
is enlightened for the first time while the novel ends, stressing that
the ends might be the new beginnings and there is still hope despite
everything.
In The Colonel, myths, stories, memories, narratives come together and create internarrative subjects whose consciousness replaces each other, so it becomes difficult for the reader to follow who
is speaking in the narrative. Those characters carry something in
common which is their grief. With its powerful and vivid description of the thoughts and emotions, the novel becomes a sentimentally influencing one. It desacralizes the ideologies that drive the people
into madness. When the father confesses that he sacrificed his son
for the war, he deconstructs the sacredness of martyrdom, a longexisting belief in Shi’ism, the preeminent belief in Iran.
Moreover, this belief gets the right to mourn from the hands of
the mourner. When the father attends his son’s funeral, he cannot
cry or revolt because his son’s grief is no longer his grief. The state
sacralizes the son’s body, and it is given the symbolic meanings of
self-sacrifice and heroism. If the father mourns for the son publicly,
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it would be confusing for the public because martyrdom is something to celebrate, not to mourn for in their beliefs. Mourning for
the martyr is public in Iran because it is a long tradition of mourning for Imam Hussein and Karbala, therefore mourning has different
meanings for the society. While it symbolizes the self-blaming and
punishment of people who left Imam Hussein in Karbala, it is, on the
other hand, a belief for being rewarded in the future as compensation for the pains. There is a clear separation of acts of mourning at
this point. One is the self-punishment and state’s mythologization of
future rewards, thus public, the other is personal and resisting state’s
dictates.

Conclusion
Authors discussed in this article deconstruct the oppressive
forces censoring ideologies by their creative employment of metaphor as a literary technique. Subjectivities in the narratives are parts
of Iranian culture, which is coded and decoded by words and metaphors. That’s why literature is a tool for making subjectivities. Iranian intellectual discourse closely engages itself with this process of
making metaphors, making subjectivities, and voicing their minds.
Making metaphors of illness tells a lot about the history of Iranian
society and its troubled modernity. Mehrjui’s movie evocates the reality of poverty and famine in the Iranian villages through the theme
of madness. Simin Daneshvar’s novel critiques unequal and injustice-making modernization inflicted upon the Iranian by the Westerner forces. Finally, Mahmoud Dowlatabadi’s literary techniques of
representing the failing revolution or violence are depictions of the
post-revolutionary Iran where the use of metaphor is still consistent.
However, Dowlatabadi’s representation of post-trauma and traumatic memory deconstructs the theme of martyrdom. As a common
theme in the works discussed in this article, sickness is a metaphorical tool of criticism for the unrests in Iranian society.
The criticism towards Western modernism, intellectual hypocrisy, and state oppression is narrated thanks to this metaphor of
sickness, which is revealed both by physical and mental symptoms.
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While making conclusionary remarks, Elahi’s analysis of sickness
as a metaphor is useful to remember. He writes that the metaphor
of sickness disentangles the political implications to the degree that
Iranian society gets entangled with the “metaphoricity of sickness”.
By this term, he means that The images of sickness metaphor bombard iranian society. A further implication of the sickness metaphor
would be religious leader Khamenei’s comparison of political unrest
to a vaccination of fitna by which microbes infect people. The final
point offers a further research question in which the representation
of sickness as a metaphor becomes a struggle over identity, representation, and political critiques. Farrokhzad’s short movie, for example, depicts sickness as a double-sided metaphorical implication.
Firstly, when the sick are degraded to the inmates who are confined
to inhumane treatment and secondly, the government’s cure for
them, isolating and vanishing them from society. This example emphasizes the importance of using sickness as a metaphor because it
has the potential to be used for extending the representational limits
of literature and encompassing the critiques of society through the
political lens.
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““Kader Makinesini” Kürlemek:
Harry Kondoleon’un
Zero Positive Adlı Oyunu
Öz

Harry Kondoleon’un Zero Positive (1989) oyununa odaklanan bu makale, tiyatro
sahnesini bir direniş alanı olarak yeniden mobilize eden oyunun gözden kaçan
politik potansiyellerini araştırmayı amaçlamaktadır. Makale, Kondoleon’un
oyununun HIV/AIDS’le yaşayan queer bireylerin ve azınlıkların damgalanma
altında olduğu normatif zaman ve mekan anlayışına alternatif olarak queer
bir zaman ve mekansallığı uyguladığını gösterir. Oyun, aile ve hastane gibi
kurumların önemsizleştirici müdahalelerine direnen alternatif bir gerçekliği
ortaya çıkarır. İdeal bir yaşam ve ölüm anlatısı (“Kader Makinesi”) çizerek
patolojikleştiren medikalizasyon süreçleri ve çocuklaştıran hetero-ailesel zorunluluklar karşısında umudu yeni bir biçime sokan Kondoleon’un tiyatrosu,
zaman ve mekansal baskıları devirir. Böylece normatif olmayan bağlılıkları kutlar ve iyileştirici olanaklar sunar. Oyunun metadramatik unsurları gerçekliğin
ailesel oluşumuyla alay etmekle kalmaz, aynı zamanda kliniği de daha misafirperver bir alan olarak yeniden imler.
Anahtar Kelimeler: HIV/AIDS Tiyatrosu, Harry Kondoleon, Zaman ve Mekan,
Queer Çalışmaları, Tiyatro ve Performans, Edebiyat ve Tıp
“I got some credit in the straight world
I lost a leg, I lost an eye
Go for credit in the real world
You won’t die.”
—Young Marble Giants, “Credit in the Straight World”
“But is it too late to avert the scourge?”
—Antonin Artaud, The Theatre and Its Double

Introduction
Zero Positive (1989) was first produced by Joseph Papp and
directed by Kenneth Elliott (“Zero Positive,” n.d.). It premiered at
the New York Shakespeare Festival’s Public Theatre in 1988 (Nel62
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son, 2003, p.231). The play is different from other HIV/AIDS plays
produced around the same time. As Therese Jones notes, first-generation HIV/AIDS plays are different from the second-generation
of plays. Whereas the first-generation of HIV/AIDS plays and performances are “traditional in form, sentimental in tone, and assimilationist in aim,” the second generation of plays “represent a radical
shift in theatrical representations of AIDS […] Unlike first generation plays, humor is not incidental but essential in second generation
theatre, an entire spectrum of comedic drama: satire, farce, romance,
slapstick, and burlesque” (Jones, 1994, p.x; xi). Indeed, Kondoleon’s
portrayal of the epidemic is subtle, ironic and playful. It also recurrently and sarcastically adds intertextual dimensions to its narrative.
Like the protagonist of William Shakespeare’s well-known tragedy Hamlet, Kondoleon’s protagonist, Himmer, is a mercurial, introspective, maladjusted, and suicidal spirit. Himmer tests positive
for HIV along with his close female friend Samantha. Having lost
his mother, he looks after his delusional father, Jacob Blank, who
consistently interpellates Himmer into “the right path” which unmistakably is none other than a heterosexual life. In the course of the
play Himmer decides to perform one of his mother’s old plays, titled
“The Ruins of Athens”, and this play-within-the-play eventually becomes nothing but a half-joking tragic allegory of HIV/AIDS. Staging the play at an AIDS research center, Himmer casts himself and
his discontented friends as well as family members to play the roles.
However, Himmer proclaims that he is planning to replace the hemlock-drinking scene with real poison, implying his self-immolation.
He renders his friends discombobulated by this radical decision. No
longer succumbing to futile futuristic hopes, Himmer aims to disrupt “the fate machine” by killing himself (Kondoleon, 1993, p.226).
Zero Positive highlights astringent queer kinship, an acerbic
critique of Oedipal spatio-temporalities, porous sexualities and vulnerable resistive practices in the face of a normative heterosexual
order within which queers and queer PLHIV (People Living with
HIV/AIDS) are infantilized, reduced to non-citizens, and in short,
locked into heteronormative spatio-temporalities. What is more, the
play’s metatheatricality, in the form of the hospital play, as well as its
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self-referentiality, function as a way of transforming the hospital by
overthrowing the very clinic in which spatio-temporal oppressions
are perpetually created for PLHIV and replacing it with a queer spatio-temporality. By so doing, Kondoleon’s play, I would also propose,
queers the notion of death and decentralizes the pervasive desolation
and duplicitous nature of the clinic. Zero Positive denounces hoperidden futurity and plays with the idea of the radicality of the death
drive, while celebrating queer kinship against heterosexual familiality.
At the same time, however, despite his effervescent anger and suicidal
tendencies, the play’s nonconformist protagonist Himmer also gives
in to the restorative power of hope, validating constructive self-doubt
and self-respect at the end of the play. Freud, in his seminal work
Beyond the Pleasure Principle, as to the conflicting life instincts and
death instincts, writes “[o]ne group of instincts rushes forward so as
to reach the final aim of life as swiftly as possible; but when a particular stage in the advance has been reached, the other group jerks back
to a certain point to make a fresh start and so prolong the journey.”
(1990, p. 35). It would not be wrong to say that Himmer “move[s]
with a vacillating rhythm” between these opposing drives, eventually
giving in to his life instinct (Freud, 1990, p.35). As such, Zero Positive
could be considered as a remedial theatrical intervention or an example of utopian theatre. As Jose Esteban Muñoz underlines, theatrical spatio-temporality can provide a liberating potentiality. Utopian
theater could repudiate the prison-like “here and now,” and gesture
towards “then and there” instead1 (Muñoz, 2009, p.1). Zero Positive
harbors this utopian potentiality as it renders the stage as an atemporal space. Himmer’s father, in a very playful way and at an arguably
lackluster yet important cathartic turn, drinks the hemlock instead of
him and dies at the end of the play. Kondoleon, by turning Himmer
away from his planned self-destruction, heralds the survival of hope,
emphasizing its vital importance for queers and queer PLHIV.
1 Utopia for Muñoz is “a horizon of possibility,” it is “a temporal disorganization, as a
moment when the here and the now is transcended by a then and a there” (Muñoz, 2009,
p.97). Similarly, Jill Dolan, contends that theatre allows for a possibility of “imagin[ing] a
utopia, that boundless ‘no place’ where the social scourges that currently plague us […]
might be ameliorated, cured, redressed, solved, never to haunt us again” (2005, p.37).
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My primary aim in this essay, by way of a thorough textual
analysis and theoretical assistance, is to reconsider Kondoleon’s play,
unearthing the queer spatio-temporal potentials and politics of theatre. Zero Positive is a call to arms for political action to intervene in
the ideologically (re)produced, marked, and stigmatized statuses of
the bodies living with HIV/AIDS. The play’s main characters are dissident figures, “affect aliens” as well as bad citizens2 (Ahmed, 2010;
Bersani, 1995). Himmer, especially, posits himself against this misguided affective economy as he proclaims that “the happy answers
have been removed from the deck”3 (Kondoleon, 1993, p.217).
Furthermore, we could say that Kondoleon’s play manifests
what Judith Butler describes as “theatrical rage.” In other words,
rousing theatrical practices against the “interpellation of shame”
(Butler, 1993, p.233). Butler stresses the vital necessity of this type of
rage as it aims to transform the notion of death which is misguidedly
deemed central to the lives of queer and queer PLHIV: “[m]obilised
by the injuries of homophobia, theatrical rage reiterates those injures
precisely through an ‘acting out,’ one that does not merely repeat or
recite those injuries, but that also deploys a hyperbolic display of
death and injury to overwhelm the epistemic resistance to AIDS”
(1993, p.233). The play-within-a-play gesture, especially, which includes unexpected moments of death and survival, helps Kondoleon
flesh out the urgency of “theatrical rage” in the face of spatio-temporal persecution of PLHIV.
Kondoleon elaborates on Zero Positive in a rare interview,
noting that, “this play isn’t really about AIDS, it’s about death, and
knowing your ‘due date’ is stamped on you” (H. Kondoleon, interviewed by J. Brown, April 20, 1990). Despite this disclaimer, however, he underlines the fact that AIDS is used to specify an expira2 Sarah Ahmed writes about “the significance of queer pessimism as an alien affect” in The
Promise of Happiness, which effectively contests “the labor of staying on the right path”
(Ahmed, 2010, p.162; 48). “The right path,” as Ahmed notes, points to familial happiness
securely placed within the regimen of heterosexuality.
3 This brings to mind Ahmed’s redeployment of pessimism as an “alien affect,” or in other
words, it’s a “queer pessimism” (2010, p. 162). It gestures toward “a queer politics which
refuses to organize its hope for happiness around the figure of the child or other tropes for
reproductivity” as Ahmed contends (2010, p.162).
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tion date for non-normative bodies. His remark, I believe, gravitates
towards the idea that normative temporal politics render HIV/AIDS
as a determinant factor in the life-death binary of queers. At its core,
the discourse of HIV/AIDS merely consolidates already established
norms of death. The breakout of the AIDS crisis in the United States
in the 80s demonstrated the blatant trivialization of queer people. As
Seidman notes, queer people were seen as the paradigmatic diseasespreaders and potential threats, began to be “fired from their jobs,
evicted from their homes, ejected from public spaces,” and completely pushed to the margins of society in the name of the sanitization of the public sphere and the securitization of the general public
(Seidman, 1998, p.52). Ronald Reagan’s notorious silence on the epidemic, too, was integral to the HIV/AIDS discourse. Reagan spoke
publicly about AIDS for the first time in September 1985, almost five
years from its outset (Grover, 1987 p.23). This, as Grover suggests,
was because “the Administration did not perceive AIDS as a problem” (Grover, 1987 p.23). Reagan’s belated address indicated that
PLHIV were intentionally left in a temporal abeyance. Indeed, HIV/
AIDS was allowed to disproportionately impact marginalized and
vulnerable communities. Further, queer spaces across the country
continued to face the threat of closure by public health officials due
to their supposed impurity and high-risk state (Grover, 1987 p.28).
Also, quite a few American people became proponents of quarantining PLHIV according to a Los Angeles Times poll (Balzar, 1985).
The spatio-temporal stigmatization of PLHIV was embedded in the
historical development of HIV/AIDS in the United States. They were
deep-rooted in these state-sanctioned regulations, implementing
sexual, racial and medical impossibilities for the sake of supposedly
synchronous and safe heterosexual family and home, while stalling
queers and queer PLHIV. This was the tumultuous political environment within which Kondoleon’s Zero Positive took stage.
I would like to take Kondoleon’s remark as my starting point
with which I would like to elaborate on Himmer’s decision to take
his own life as well as his latter self-doubt. His self-doubt coincides
with Kondoleon’s tragicomic decision to destroy Himmer’s father by
letting him drink the poison instead. His desire to kill himself, his
66
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fervent death drive, can be seen as a voluntary dissociation in the
face of normative spatio-temporal restraints, namely, the systematic
necessitation and prolongation of preset spatio-temporalities (like
that of the hospital’s or familial home) in the control of non-normative people. Therefore, he wishes to go back to “the inanimate state”
which is ideally exempted from stigmas; an attempt to despatialize
and detemporalize himself from the historical stigmas visited upon
queer bodies (Freud, 1990, p. 32). In that sense, Himmer plans his
suicide so that he would no longer feel the burden of linear temporality, and live up to the sanitized, futile future(s) which are imagined at the expense of queers and queer PLHIV.
However, the main reason why Himmer is edged by this death
drive is that he does not want to give in to the notion of death itself.
That is to say, he wants to impede this normative idealization/centralization of death in which queers, specifically queer PLHIV, hold
a privileged place. Himmer, at first, has only this drive to hold onto
because it remains as one of the most consistent and radical ways of
resisting the existing spatio-temporal norms. The notion of suicide,
thus, is a way of disassociating from reality, which is nothing but a
normativizing heterosexual fantasy. Himmer’s suicide, as a notion, is
understandable in the sense that he decidedly wants to disrupt “the
fate machine” which gestures towards pre-established standards,
certainties and necessitations, all of which sustain and strengthen
spatio-temporal subjugation of queer PLHIV. “The fate machine,”
stipulates three equivalents: heterosexuality, health, and happiness.
Himmer specifically, but also and inevitably his close friends such
as Samantha, a fellow HIV-positive friend, and Prentice, an anxious
and fear-ridden queer who is against testing, all have their own concerns as to this exclusionary mold.
Kondoleon portrays a non-white HIV-positive woman, thus
showing an ethnic diversity in the presence of the predominantly
white male characters of HIV/AIDS theatre. Yet this HIV-positive
character, named Samantha, is specified as: “attractive, perhaps
Black or Oriental and Hispanic” (Kondoleon, 1993, p. 210). As this
nebulous and somewhat careless stage direction indicates, Kondoleon’s play does not really formulate an effective racial politics of
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being a minoritarian woman living with HIV/AIDS. We are given
that Samantha is having an affair with a married man whose name
is Johnny (Kondoleon, 1993, p. 214). Samantha sarcastically implies
that she has contracted HIV from him: “[s]o it turns out one of my
married men spent some of his time off with other married men”
(Kondoleon, 1993, p. 248). Yet, Kondoleon does not provide the resources with which the sinister white (male) temporality could be
fully exposed. We do not have clear access to the privileges Johnny
shares “with other married men.” Thus, the play gets in the way of
identifying circumstances that deprivilege Samantha. It is within
this one-sided order that Samantha’s struggle, as a woman of color
living with HIV/AIDS, remains insufficiently explored. Samantha is
an important character, yet appears to have been added for the sake
of diversity as her backstory is significantly absent. It could be said
that Kondoleon’s blind spots are race and gender. Still, there are a
couple of instances in which we could explore temporality’s relation
to women, especially women of color living with HIV/AIDS, which
I will talk about shortly.
Kondoleon’s use of metatheatricality in Zero Positive function
more than as a comedic allegorical commentary on the HIV/AIDS
epidemic. These formal choices help cement the point he wishes to
make about the possibility of alternative spatio-temporalities. It contributes to Kondoleon’s desire to narrate Himmer’s symbolic suicide,
thus obviating the temporal coercion. In addition, it transforms the
unhospitable and unwelcoming clinic into a welcoming and hospitable space. This indicates that his theatre functions as a remedy as
opposed to the rather detrimental reality that is full of spatio-temporal codifications. At the same time, in mirroring many of the thematic nodes present in Shakespeare’s Hamlet, Kondoleon’s theatre is
a celebratory nod to Shakespearean theatre and metatheatricality in
general: for example, Kondoleon questions the Oedipalized dimensions of family and concomitant demarcations between adulthood
and childhood, resembling the controversial Oedipal measures of
Hamlet. As Lee Edelman writes, Hamlet allows for a queer reading in
relation to futurity as “Hamlet […] belongs to the universe in which
the Child has become the guarantor of futurity: a fantasy figure pro68
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duced as the promise of secular temporal closure intended to restore
an imaginary past in a future endlessly deferred” (2011, p. 148). Formally, too, the play echoes Hamlet. For instance, the play-within-aplay gesture brings to mind Shakespeare’s famous mousetrap. And
Kondoleon’s play anticipates a ravaging scourge in the decadent city
of Athens and features deadly potions. Shakespeare, similarly, portrays Denmark as a city with doomed future and prioritizes poisonous potions in Hamlet. In these respects, the play’s metatheatricality
is further enhanced by its intertextual scope.

“The Fate Machine”
Kondoleon’s protagonist wants to break the habit of living according to, what he names, “the fate machine.” The machine signifies
synchronous lives lived within pre-established spaces; a supposedly
ideal life in its inevitable participation to the capitalistic formation of
reality. In that sense, the cogs of this machine are heterosexuals who
are repetitively deemed healthy and happy. It is through this machine
that queer and minoritarian PLHIV are systemically controlled, disenfranchised and expected to live (or, indeed, die). Himmer wants to
actualize himself outside of this reductive and stultifying experience,
which, as Muñoz notes, points to “straight time” which is “the only futurity promised is that of reproductive majoritarian heterosexuality”
(2009, p.22). “Straight time,” Muñoz underlines, “naturalizes cultural
logics such as capitalism and heteronormativity” (2009, p.12). This
experience is unilateral because the future, as Lee Edelman suggests
is imagined as such: a supposedly immutable and stable hereafter
which is politicized in the name of, and in the hands of reproduction
(2004). Edelman problematizes the idea of the future, criticizing the
“political discourse” that resolutely depends on the inimitable “figure of the child” (2004, p.11). This seemingly ceaseless anticipation,
which he calls “reproductive futurism,” ossifies “the absolute privilege of heteronormativity” by correlating the future with (hetero)reproduction (Edelman, 2004, p.2). Going a little bit further, Edelman
offers to embrace the notion of “the death drive” against the politicization and sanctification of the future in the name of the figure of
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the child. As such, drawing from Lacan’s concept of “the sinthome,”
Edelman, in his critique of the “constraining mandate of futurism,”
develops a neologism, namely, “sinthomosexuality,” which “den[ies]
the appeal of fantasy, refusing the promise of futurity” and “accedes
to no equivalent, to no translation, and thus to no meaning” (2004,
p. 4; 35; 36). In this insurmountable rupture that queers/queerness
disclose against the futile promise of futurity, Edelman identifies the
sinthomosexual’s “senseless jouissance” (Edelman, 2004, p.36). This
is the basic premise of his anti-social / non-relational thesis.
Confronting a similar “reproductive” future-landscape, of
course Himmer’s anti-relationality and fervent death drive become
his bedrock. When faced with a future that he does not believe in,
Himmer’s refusal of “the fate machine” is directly related to his “disidentification from the promise of futurity” (Edelman, 2004, p.27):
HIMMER: What a drag it was clinging to whatever little shred of sanity’s the minimum daily requirement to pass as a sane. If it had some
payoff—a good job, high salary, marriage, children, vivid love affairs,
new clothes, travel, cars, what have you — it would all seem worth it.
And it does, I suppose, for a while. Anyway, I never had much investment in that world, I was only pretending, playacting. (Kondoleon,
1993, p.249)

In the passage above, Himmer shows no belonging to the capitalistic and consumerist world. He is in need of adopting another since
the world, to him, is merely available to particular spatio-temporalizations. The world, which Himmer voluntarily repudiates, is laced
with frustrating capitalistic necessitations, “reproductive futurism,”
emptied out measures of sanity and health, all included in the normative spatio-temporal order. It is a world that maintains and endorses
purely and simply capitalistic spatio-temporalizations. These are, of
course, allocated for the privileged normal. Queers and queer PLHIV
are, then, spatio-temporal others. This goal-oriented, teleological
structure posits queers and queer PLHIV as redundant, “senseless”
subjects. Bodily integrity and systematic control and organization
need to be perpetually repeated through “the fate machine.” Himmer
considers himself as a “playacting” non-subject in such a world. Thus,
70

monograf

2022/16

Queering the Pitch of “The Fate Machine”: Harry Kondoleon’s Zero Positive

he comes off as a figure of “sinthomosexuality,” aiming to disturb “reproductive futurism.” Hence, Himmer’s voluntary disassociation, and
his complete refusal of the “responsibilities that burden each day with
suffocating banality” (Kondoleon, 1993, p. 250).
For Himmer then, killing the self, albeit ideologically, remains
as the only valid action which, paradoxically, performs self-actualization. While this world wants/expects his death, the idea of suicide
grants him a healing self, a self in the making, a self that rejects submission. This world expects acquiescence and unceasing stagnancy
from the queer and minoritarian PLHIV, while imagining a death
that would be the one perfect culmination of their alleged wretchedness. Himmer wants to circumvent this ill fantasy:
HIMMER: [W]e’ve all become terribly suspicious of action, of any action to take to effect a change, especially for the better. After all these
centuries we still fundamentally believe in the fate machine. We don’t
have to move, we don’t even have to get up, the fate machine will do it
all. (Kondoleon, 1993, p.226)

Action, in the excerpt above, denotes how “the fate machine,”
regards some bodies as active, while locking others into stasis. Himmer, as one of these others, wants to act, and questions the ostensible
unstoppability of this machine. What is followed by Himmer’s unexpected declamation is Samantha’s claim, in which it is clear that
“the fate machine,” is, indeed, something hard to break especially
for a woman of color. Samantha says she does not “want to be on
the side of chaos” (Kondoleon, 1993, p.226). “Chaos” points to other
alternatives, perhaps, non-capitalistic and non-hierarchical spatiotemporalities, not driven by a normative impetus. “Chaos” is the spatio-temporality of an outlier, of queers, of minoritarian women PLHIV. Although Kondoleon does not elaborate on Samantha’s claim
further, it can be said that, as a minoritarian woman living with HIV,
she is perfectly aware that she will be ostracized if she chooses not to
be on the side of order: “In the United States when you are out of the
game you are out of the game” (Kondoleon, 1993, p.246). Samantha
knows that she is “out of the game”: “[s]o I die, I tell myself, so what,
everyone’s scheduled to die” (Kondoleon, 1993, p.248).
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Pertinent to these concerns, recent scholarship on queer studies has demonstrated the need to discard queer theory’s elitist tendencies as they block the inclusive, relational and politically sound
passages, which are what it actually needs (Penney, 2013; Lewis,
2016; Brim 2020). Edelman’s anti-social stance is criticized because
it eventually fails to address the impact of capitalism on racialized
queers and women, becoming only available to particular subjects. I
argue that Himmer’s transformation, his reclaimed hope is tempted
by this kind of necessity. His failed suicide, his recantation illustrates
the necessity of a more inclusive and relational notion of queerness.

Medicalization and Symbolic Suicide:
Hope Regained
Ivan Illich, in his seminal book Medical Nemesis: The Expropriation of Health, argues that medicine is “the most rapidly spreading
epidemic of our time” (1976, p.26). Illich also notes that medicine
not only “labels the handicapped as unfit and breeds ever new categories of patients” (1976, p. 43), it also “creates a new group of outsiders each time it makes a new diagnosis stick,” emphasizing that
“morality is as implicit in sickness as it is in crime or in sin” (1976,
p. 46). Illich wrote his influential book prior to HIV/AIDS’s occurrence, nevertheless, his ideas are quite useful when thinking about
medicine’s large share in the configuration and consolidation of
the HIV/AIDS discourse. These ingrained medical methods render
queer and minoritarian PLHIV as outsiders while prolonging their
(mis)treatment with an ever-regressive approach and finally, guaranteeing a standardized death as the only escape. That is, again as Illich
aptly puts, “the dominant image of death determines the prevalent
concept of death,” and that, “the culturally conditioned anticipation of a certain event at an uncertain date is shaped by institutional
structures, deep-seated myths, and the social characters that predominate” (1976, p. 174). The prevalent spectacle of death designates
a notion of death that has to come naturally, and this bespeaks of a
death that should only come by way of maturing heterosexually and
this is the reason why queer and minoritarian PLHIV are, first and
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foremost, sentenced to a temporal death, prior to their actual death;
a premature conceptual death that destroys the present.
In Zero Positive, Kondoleon criticizes this most normativizing,
stigmatizing and pathologizing aspect of the HIV/AIDS discourse.
Medical (mis)treatments perpetuate the stigma, rendering PLHIV
paranoia-ridden, and suspicious of their bodies. Samantha summarizes the medical approach’s futility when she, regarding doctors and
medical (mis)treatments, says “you sense everyone’s faithlessness in
their own attempts” (Kondoleon, 1993, p. 245). She further mulls
over how medical (mal)practices inevitably add to the burden of the
normative imagination that PLHIV – women of color in particular – are conceptually dead when they are diagnosed with HIV. As
such, medical practices are nowhere near free from stigmatization
and pathologization. They force PLHIV to “embrace the incurable”
through media outlets while skirting around care and treatment
(Kondoleon, 1993, p.245-6). As Susan Sontag remarks, in AIDS and
Its Metaphors, medical discourses shaped around HIV/AIDS are
misleading in the sense that they specify AIDS as “an inexorable,
invariably fatal disease” (1989, p.32). Samantha underlines the fact
that giving in to medicine is nothing but a lost cause since it never
fails to be specious, attributing its own failure to the subjects while
claiming their withdrawal: “we’ve donated ourselves to experimentation” (Kondoleon, 1993, p.250).
Like Samantha, Prentice is also fed up with the centralization
of death for queers, a process which is exacerbated by the normative
regimen of life. The presumption here is that queers need to perform sexual abstinence, otherwise, they are basically self-destructive murderers. He notes: “the whole romance angle of life has been
drained out of everyday experience. Everyone meets everyone else
and suspects they’re meeting their executioner, it makes the most casual overtures seem […] extinctive […],” such that everyone should
interact with others “at arm’s distance” (Kondoleon, 1993, p.247).
Prentice has this fear of interaction and hysteria because he does not
want to stay in this controlled stasis aggravated by both medical and
societal oppressions, which further disallows him from sociability.
When Samantha and Himmer talk about testing Prentice, too, says
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that he is against testing, thinking that he would not ever become seropositive. He is fearful, anxious, obsessive (“disorder is too terrible
for him,”) and avoids people as well as interaction, mainly because
he does not want to worsen his isolation (Kondoleon, 1993, p. 222).
Being seropositive, after all, would characterize him even more untimely and non-spatial because it would make him more visible; he,
too, does not want to be, in Samantha’s words, on the side of chaos.
Himmer is no exception with the ever-pathologizing, hoperidden futility of prognosis. He also says that the drugs he’s been
taking are making him queasy and, as a result, he feels sicker. When
Prentice asks whether there is any good news from his doctor, Himmer answers, “good news/bad news, it’s become a ferocious bore”
(Kondoleon, 1993, p. 248). As such, he considers suicide. Considering symbolic suicide is a necessary “action” in the face of permeating stasis (Kondoleon, 1993, p. 226). Himmer’s suicide, especially
in light of Illich’s following comments, can be posited as a resistive
practice of self-actualization. Illich notes:
Socially approved death happens when man has become useless not
only as a producer but also as a consumer. It is the point at which a
consumer, trained at great expense, must finally be written off as a
total loss. Dying has become the ultimate form of consumer resistance
[…] Authority might be challenged if he took his life before the appointed hour. The medicalization of society has brought the epoch of
natural death to an end. (1976, p.206-7)

Himmer epitomizes what Illich describes as “consumer resistance.” He wants to disentangle his “appointed hour” with suicide,
since death itself has become a “commodity” (Illich, 1976, p. 174).
Perhaps this is why the play also transforms the medical term seropositive to zeropositive. This gesture can be thought of as, again,
shaking the shackles of medical parlance, thus its emblematic discrimination practices that are solidified by language. When Samantha reveals that her test results are positive, Himmer underscores the
term’s highly problematic connotations. Seropositivity amounts to
how medical temporality makes PLHIV closer to the idea of a “death
sentence:”
74

monograf

2022/16

Queering the Pitch of “The Fate Machine”: Harry Kondoleon’s Zero Positive
SAMANTHA: Seropositive, what else is there to say?
HIMMER: Zero positive? The zero for infinite nothingness and the
plus sign like a cross in a grave.
SAMANTHA: The word is sero not zero.
PRENTICE: It doesn’t mean anything.
HIMMER: It’s a death sentence. (Kondoleon, 1993, p. 228)

This dialogue comes relatively early in the play, however, it further emphasizes how Himmer, later, will disrupt this imposed death
sentence, and thus hampering his victimization ordered by medical dictums. Consequently, Himmer entreats the hemlock which is
called the “elixir of life” in “The Ruins of Athens.” This elixir can
be perceived as a queer substitution for the ineffective treatments
and drugs. If Himmer’s death symbolizes the death of a queer PLHIV’s compliance and his futilely hopeful self, then, surely, it is more
beneficial than the prognosis-imposing, ever-pathologizing medical
barriers of drugs and treatments. In that sense, the elixir is nothing
but a cure. That is to say, Himmer’s proposed suicide can be seen
as an antithetical cure. It would allow him to disassociate from the
spatio-temporal constraints by way of a symbolic death, which is a
radical resistance. Rather than giving in to an institutionalized death
at the hands of medicine, he considers suicide to break this pattern.
This is, however, a symbolic death; Himmer does not commit
suicide. Yet, this does not make such an act inefficient and/or not
radical enough. The fact that Himmer has reservations and that he
desists from committing suicide makes his symbolic death even
more important. Symbolic suicide indicates medicine’s malice control of temporality. The anticlimactic turn, that is his self-doubt and
eventual renunciation, becomes an essential impetus with which, I
believe, Kondoleon emphasizes the fact that one needs not to commit suicide, and that perhaps, the idea, albeit unactualized, itself is
resistive enough to make a point. In that sense, hope is significant; an
armor against allegedly salutary medical practices. Himmer disqualifies medical hope, replacing it with his own idiosyncratic, unalloyed
idea of hope. Jacob Blank’s drinking the hemlock in “The Ruins of
Athens” provides an anticlimactic catharsis since it qualifies Himmer’s non-death and his reclaimed hope. Prior to the play-within-
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a-play gesture Himmer demonstrates a turning point in his motives,
which can be seen from the following excerpt:
HIMMER: The truth is I’m not so sure I’d like to slurp down my final
brew. I keep thinking what if there really is a soul, some filament only
vacationing in you for a time, wouldn’t it be a terrible pity then to find
out you’d muffed its smooth flight with your unhappy interventions.
What if impatience really is somehow punished after life as it is so often punished in life, wouldn’t that be awful? (Kondoleon, 1993, p.262)

In this passage, Himmer displays a self-questioning that leads
him to an essential realization. He wants to reactivate his patience
and hope which are not taught and/or induced by medicine but perform a hope of his own. Then, he realizes the fact that it has always
been there, that it lies in his powerful connection to his friends with
whom he shares the same forced destiny. This becomes another cure
against the spatio-temporal constraints aggravated by the medical
control of PLHIV.

Queer Kinships, Familial Burden and Recuperation
Kondoleon points out the recuperative nature of the friendship
between Himmer, Samantha and Prentice by way of theatre. His theatre, which is potentially an enabling medium free from the normative spatio-temporal structures, functions like a home. As Bersani
highlights, the American media (especially TV) not only designates
a specific role to the family but also divides the family as a biological
and a cultural unit (1987, p. 203). Thus, Kondoleon’s theatre, as an
artistic intervention to the normative media, becomes more apparent in the presence of an exclusionary unit: the family. Unlike a traditional home with constraining rules, a theatrical home paves the
way for alternative spatio-temporalities. What is more, Kondoleon,
through his metatheatrical formulations, brings the group together,
showing that these friends are performing for one another. This is
why queer kinship is extremely vital and can be considered recuperative. The fact that Himmer is ready to separate himself also from
his chosen family by committing suicide demonstrates Himmer’s
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radical wish to disrupt the traditional HIV/AIDS narrative once and
for all. Paradoxically, his wish to die at the risk of losing his chosen
family redeems him from actually doing it. Thus, it is a type of kinship allowing Himmer to break familinear narratives that only make
room for “reproductive futurism.” In that regard, Himmer’s chosen
family and/or his nonbiological kinship, and, above all, the relationality he builds with his friends, help him regain the life impulse he
has lost. With this recognition, Himmer recalibrates the cardinal necessity of living (performing) for his peers, altering the course of the
traditional life-death narrative PLHIV are locked into. Kondoleon
uses Himmer’s gestural suicide to interrupt heteronormative spatiotemporality.
The group’s friendship, just like Himmer’s renunciation of suicide, becomes a recuperation in the presence of the punitive proceedings that PLHIV have to face. A specific scene, placed right before the denouement, signals the importance of this recuperation.
In it, these friends apologize to each other. This collective apology
occurs between the members of this newly discovered family, as they
express love and forgive each other for any adverse thing they may
have said or done. This moment further emphasizes the fact that the
love and forgiveness between this family will not be invalidated by
any kind of dominant precept. It is a moment of embracing togetherness in defiance of predominant intolerance, lack of compassion,
and virulent discrimination:
HIMMER: I’m sorry.
PRENTICE: And I’m sorry for anything I said to you bitter or envious
or angry. But because we may not be here tomorrow—no, let me finish—we may not be here tomorrow and I want to say I’m sorry to
everyone before it’s too late.
SAMANTHA: I’m sorry too.
[…]
HIMMER: Let’s promise to always have some love for each other even
after we’ve gone. (Kondoleon, 1993, p. 263)

Certainly, the trio’s friendship is actually conspicuously striking
from the outset of the play. Yet, after this scene, it becomes quite vital
since it evinces solidarity through their kinship, freeing them from
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the spatio-temporal constraints. Himmer used to have no place in
his head “for love hopes” and was thinking that “the happy answers
have been removed from the deck” (Kondoleon, 1993, p. 253; p. 217).
He was thinking that he “can’t wait until tomorrow[s]” (1993, p. 50).
Chiefly, this is because of the fact that Himmer once was married before acknowledging the radicality of his homosexual identity: “[…]
in the back of my mind I thought, oh, I’ll have a child, that’ll be nice,
a nice little girl or boy to take on this long walk through harsh weather” (Kondoleon, 1993, p.220). He, in hindsight, can see the pitfalls of
normative heterosexuality’s relation to power structures, its biased
spatio-temporalizations. Once he realizes the significant resistance
of the powerful kinship they share, however, he seems to understand
the salutary necessity of a recalibrated love and hope. This is exactly
why Himmer implies an idea of love that even overbears death.
Elizabeth Freeman effectively demonstrates how queer belonging functions. Freeman writes, “to want to belong, let us say, is to long
to be bigger not only spatially, but also temporally, to ‘hold out’ a hand
across time and touch the dead or those not born yet, to offer oneself beyond one’s own time” (2007, p. 299). As Freeman propounds,
this kind of belonging heralds the nullification of the spatio-temporal
controlling of the past, the present and, more importantly, the future.
It is cross-temporal since it transforms the control, restructuring it
and turning it into something positive, renewing the connection over
and over again, always resituating oneself in relation to the temporal
others, thus sidestepping the stigmas in the process. Freeman also
writes that queer kinship points to “forms of alliance with and inheritance from bygone or not-yet eras and discarded bodily dispositions”
(2007, p. 311). It is with this kind of resistive affiliation that Himmer
plans to recalibrate love and hope, which queers the notion of death
as well. The affective heaviness that compels these characters gives
way to a very necessary relief after this moment. Kondoleon’s formal
choices, in that respect, make room for alternative spatio-temporalities in which different types of relationalities, apart from the Oedipal
ones, come to light and fully function.
In Zero Positive, the overbearing heterofamilial burden is represented by Himmer’s father, Jacob Blank. Kondoleon uses this figure
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to debunk the recursive production of normative spatio-temporalizations. By so doing, I believe, the vital importance of the kinship
between Himmer, Samantha and Prentice becomes further manifested. In “Is Kinship Always Already Heterosexual?” Judith Butler
argues that “kinship does not work, or does not qualify as kinship,
unless it assumes a recognizable family form” (2002, p. 14). Butler
points out how capitalism and the figure of the heterosexual family
designate spatio-temporal codifications and their spurious appearance as normal and/or natural. The heterofamilial burden is sustained through the maintenance of an Oedipal temporality. Himmer
problematizes the centralization of Oedipal temporality after being
harangued by his father, who maintains his never-ending infantilizations by strictly demarcating his prioritized adulthood from Himmer’s still continuing childhood. Himmer says:
HIMMER: I spoke to Doctor Anger. He wanted me to go on at length
about my childhood. He had his heart set on understanding all my
bad attitudes and bad fortune in terms of my upbringing, I have total
recall of any given situation from the past so I let his little ears fasten to
my rather lengthy list of what by now must be to all twentieth century
psychologists a rather commonplace harangue of baffled infanthood,
estranged toddler days, wounding adolescence, and stultifying adulthood. (Kondoleon, 1993, p. 256)

Normative familiality is sustained through the centralization of
the Oedipal cycle, an upbringing which is contingent upon the idea
that children are “baffled,” subjects who should act with a sense of
mission to eventually become a stultified adult. Himmer, due to his
previously married state, thoroughly understands this problematic
process. As such, he questions what Jack Halberstam refers to as the
“reproductive logics of Oedipal temporality” (2007, p.318).
Kondoleon, again, plays with this regimented separation, in
other words this linear upbringing. In so doing, he grants Himmer a
“backward birth” as an adult. Kathryn Bond Stockton proposes this
concept to draw attention to the distinctive and decisive segregation between childhood and adulthood. Stockton emphasizes that
the fantasy of becoming an adult, in other words, the notion that
the phase of adulthood which unmistakably must follow one’s child-
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hood, is problematic because this betokens the regimental process of
“growing up toward full stature, marriage, work, reproduction and
the loss of childishness” (2009, p.4). Therefore, it is the act of looking backward that matters, a process to which she refers to as “a gay
child’s backward birth,” which means to realize one’s queerness as a
child and thus, simultaneously signifying the straight adults’ death”
(Stockton, 2009, p.16). Stockton puts forward another way of growing up, namely, a “sideways growth” which is “something related
but not reducible to the death drive; something that locates energy,
pleasure, vitality, and (e)motion in the back-and-forth of connections and extensions that are not reproductive. These [Stockton]
theorize[s] as moving suspensions and shadows of growth” (Stockton, 2009, p. 13). I would argue that Himmer actualizes his “backward birth” by first exhibiting a radical suicidal drive, which is later
interrupted, and which enables him to regain his hope through a
newfound familiality (kinship). He not only evades his father’s incessant infantilizations, but also completes his very “sideways growth.”
The kinship represented in this play stands against monolithic Oedipal temporality, which enforces linear progress in an ostensibly
synchronous life.
Jacob Blank operates as the absurd purveyor of this kind of synchronous life. He considers Himmer as a “rascal” or a “little boy” and
repeatedly infantilizes him, his friends and their friendship (Kondoleon, 1993, p. 256; p. 221). He does not think that “children mix well
with adults in social functions” and admonishes Himmer to find
himself a spouse when he’s “old enough” (Kondoleon, 1993, p. 256; p.
257). Here, Blank’s reference to “children” is a metonym for queers,
queer and minoritarian PLHIV, people with non-normative sexual
practices and a sex-positive woman, underlining the connection between these figures and an idea of infantile time. As Muñoz notes:
Queers […] especially those who do not choose to be biologically
reproductive, a people without children, are, within the dominant culture, people without a future. They are cast as people who are developmentally stalled, forsaken, who do not have the complete life promised
by heterosexual temporality. (2009, p. 98)
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In Jacob Blank’s view, Himmer, and his friends are immature
agents without future. Jacob Blank demarcates between and justifies
heterosexual temporality, which is promising and foreseeably safe,
and the trio’s infantile temporality, which is developmentally arrested, lacking and unpromising. In the play, this contrast is further amplified through Jacob Blank’s absurd relationship with Debbie Fine,
a young and discernibly gullible heiress who is infatuated with Himmer’s father. Jacob Blank and Debbie Fine’s relationship serve as a
model. The following excerpt demonstrates their absurd timeliness:
JACOB BLANK: Darling, am I terribly late?
DEBBIE FINE: Just on time.
Debbie Fine and Jacob Blank kiss.
JACOB BLANK: Let’s live in the present … it’s all we’ve got. (Kondoleon, 1993, p. 257)

Here, Kondoleon satirizes heterosexual temporality’s immaculately operating state. This dynamic is further emphasized in the
scene in which Jacob Blank boasts about how he would get flowers
for Debbie and garnish their bedroom with them:
JACOB BLANK: I’ll buy you some darling. I’ll spread them on our bed.
HIMMER: You’re indecent; keep your sex life to yourself and private.
(Kondoleon, 1993, p. 260)

In the passage above, Kondoleon mocks the sacralization of the
bed, which purportedly is the one and only consummatory space.
Jacob Blank does not shy away from publicizing his justified privacy,
thus reaffirming compulsory heterosexuality’s perfectly arranged
spatio-temporalization.
The ideal state of Jacob Blank and Debbie Fine’s heterosexuality
contrasts with Prentice’s idea of home. In an earlier scene, Prentice
says: “[A] large expanse of homelessness sits at home waiting for me,
it’s always at home. I’m homesick in and out of home” (Kondoleon,
1993, p. 251). This striking contrast demonstrates how the idea of
home is tenuous for queers and queer PLHIV. Lauren Berlant contends that there is “no privacy protection for any non-reproductive
sexual practice or identity,” emphasizing that protected privacy is
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available only to heterosexuals (Berlant, 1997, p. 18). Berlant names
this as “heterofamilial citizenship” (Berlant, 1997, p. 18). Queer
people and queer PLHIV are kept out of this entitlement. They, as
Berlant underlines, are where the “logic of the national future comes
into crisis” (1997, p. 18). Viewed in this way, it would not be wrong
to say that Jacob Blank represents “heterofamilial citizenship.”
Kondoleon nevertheless disrupts Jacob Blank’s celebrated
heterofamilial privilege. His depiction of Jacob Blank is not only
self-destructive but also downright infantilized. Kondoleon locks
up Jacob Blanks in an infantile temporality. Earlier in the play, Jacob Blank plays with his train set, cries out loud, rushes about and
knocks things over like a fidgety child. Indeed, Himmer, Prentice
and Samantha appear as his parental figures (Kondoleon, 1994, p.
222). Jacob Blank, in these scenes, seem quite disconnected from the
real word, primarily because he grieves for his late wife. Yet, things
are quirkier and beyond mere grief. Kondoleon intentionally renders these familial figures as spatio-temporal others:
PRENTICE: It seems he’s gone into some time warp where he’s still
married to your mother or maybe they’re just dating. Anyway, he was
calling for her. He hasn’t seen her in twenty years so I guess the funeral
really threw him right? (Kondoleon, 1993, p. 224)

And in another:
HIMMER: He has sort of lost his mind a bit. He’s sort of skipped to
another place in time, with my mother apparently. (Kondoleon, 1993,
p. 233)

Himmer further aims at his family’s pitfalls and ironically infantile state, thinking that the marriage of his father and mother was
a complete “horror-show” (Kondoleon, 1993, p. 217). He also thinks
that his mother was “in a state of arrested development […] pickling
her teenagerness in solitude,” and that his father, now, is acting as a
“cut-free adult […] living in his head like a teenager” (Kondoleon,
1993, p. 250). All of these factors blur the line between adulthood
and childhood.
82
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This is one of the most striking trademarks of Zero Positive. By
reverse infantilization, Kondoleon locates adults as non-temporal
and non-spatial. Therefore, it is possible to say that this reversal
queers the very heterosexual enclave, displaying how it is structurally meagre and preposterous. In that respect, Kondoleon epitomizes
Jacob Blank as a “dead citizen,” not a living identity “but dead, frozen, fixed at rest” (Berlant, 1997, p. 60). Berlant argues that, “healthy
heterosexual identity (the straight and undiseased body) is a prerequisite to citizenship” (Berlant, 1997, p. 80). Kondoleon turns Jacob
Blank’s “healthy heterosexual identity” upside down by depicting
him as a demented and dysfunctional heteropatriarchal fool. To this
end, it is possible to say that he becomes the victim of the spatiotemporal constraints he forces upon the trio. On account of this, his
function disappears, and Kondoleon spares him, putting an end to
his long-standing heterosexual burden. In “The Ruins of Athens,”
while Himmer and Prentice arm-wrestle for the elixir, Jacob Blank
enters and drinks it at a moment’s notice. This cannot be reckoned as
a selfless fatherly move, but rather a move that strengthens his prolonged burden, which is what Kondoleon tries to emphasize from
the very outset of Zero Positive. Jacob Blank becomes the one who is
overwhelmed by this burden and eventually kills himself in the following pseudo-cathartic scene:
JACOB BLANK: Athletes, I toast your Olympian triumph! (He drinks)
PRENTICE: It is the King
And he drinks the poison.
HIMMER:.. It is poison
..................... It is poison
..................... It is poison
HIMMER: Dear Father, it isn’t elixir you’ve drunk but poison I intended for myself, if we don’t hurry you will die. (Kondoleon, 1993,
p. 277-78)

This necessary death of Jacob Blank is provided by a play-within-a-play, “The Ruins of Athens,” which allows me to move to Kondoleon’s crucial theatrical interventions.
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A Dramatic Cure: The play-within-a-play
In one of the earlier scenes of the play, and in the thick of a
discussion about how suffocating “the fate machine” is, Kondoleon
uses interesting set of stage directions that draws attention to the
trio’s (Himmer, Samantha and Prentice) disjointed status in relation
to temporality:
After a slight pause—they are as still as Beckett’s characters caught in
urns, almost without movement—Himmer reaches for an envelope on
the end table nearest him. (Kondoleon, 1993, p. 226)

Kondoleon, here, suddenly alludes to the absurdist aesthetics
of a Samuel Beckett play. This sudden theatrical move underlines
how these outsider characters, like the absurd figures scripted by the
twentieth century playwright, are on the margins of society. They
seem to be unable to continue, almost immobile, as this short break
suggests. Kondoleon, here, deliberately draws attention to the theatrical stage’s spatio-temporality, showing that it is asynchronous with
the normative spatio-temporalities.
The play’s intertwined relation between performance and performativity further accentuates its metatheatrical scope. With reference to performance, these actors act according to a role and with
reference to performativity, they act according to norms situated in
this dire heterosexual fantasy. This amounts to the unsettling possibility that acting might serve both as a role and a norm. This intertwinement further complicates the question of the playacting.
Indeed, disjointed theatrical temporality is reflected even more
so in the dénouement of the highly dramatic second act, which commences in a hospital room. Led by Himmer and accompanied by
his friends, “The Ruins of Athens” is enacted within the hospital environment. The play is written by Himmer’s mother and is a comically vitriolic allegory of HIV/AIDS, which resembles Shakespearean dramatic verse. It takes place in a derelict, war-stricken Athens,
an “Acropolis in disarray from the war” that resembles rather a
modern necropolis, New York City, as noted in the stage directions
(Kondoleon, 1993, p. 264). Kondoleon provides a metatheatrical in84
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tervention through this half-serious Greek play. Metatheatricality
draws further attention to the realities that queer and minoritarian
PLHIV face. In that sense, the characters’ awareness of their theatricality reminds us of the fact that they are the real players in the
real world who are facing the spatio-temporal control. If this is the
sole reality, then, theatre and theatricality remain as the provider of
truth, and thus can be perceived as a functioning cure. For instance,
in the hemlock-drinking scene of “The Ruins of Athens,” medical
dead-ends are even more emphasized and criticized. The elixir, as
an antidotal drug that actually functions as opposed to inoperative
medical drugs, kills the figurehead of heterosexuality, Jacob Blank.
Kondoleon establishes a working cure that interrupts the normative
spatio-temporal order, giving hope back to the hands of Himmer.
Hope lasts because of this manoeuvre. Metadramatic elements enhance the spectators’ empathy as well. They underline the harmful
logic behind the spatio-temporal control and accentuate their toxic
transmittability.
Kondoleon reimagines the hospital space, turning it into a hospitable space. With this he deinstitutionalizes PLHIV, giving them
the freedom and potentiality of theatrical spatio-temporality; a safe
and operating hereness and nowness, the effects of which become
even more cathartic when Himmer’s suicide is stalled and hope is
regained. By rendering the clinic interchangeable with the theatrical
stage, Kondoleon destigmatizes the PLHIV. That is, the playwright’s
characters are never more alive and exempted from stigmas than
they are when they act as acting actors in a hospital space. This disrupts traditional hospital spatio-temporality. The rigidly coded and
death-obsessed spatio-temporality of the clinic gives way to a sense
of aliveness enacted by Kondoleon’s acting actors. This gesture also
queers the notion of death. Playing “The Ruins of Athens,” and thus
Zero Positive, itself becomes the “foolproof medicine” (Kondoleon,
1993, p. 274).
Zero Positive is a virulent artistic intervention, tackling HIV/
AIDS as a product of discourse rather than of a medical condition. It
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draws its strength from unsettling the spatio-temporal cage in which
queer and minoritarian PLHIV are left to die. Its protagonist Himmer, indeed, embraces the negativity of his queerness and the radicality of the death drive. Yet, this gives way to the recalibration of
the notion of hope over the course of the play. Himmer’s symbolic
suicide, and his later reclamation of hope and alternative forms of
bonding that go beyond the enclosures of the institution of family,
which indicates different spatio-temporal planes and opens him up
to relational possibilities rather than merely reaffirming his negativity and/or anti-sociality, can be seen as curative actions and practices.
Kondoleon’s use of metadramatic elements, especially, derail heteronormative spatio-temporalities, exposing their malicious formation,
control and diffusion.
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Ling Ma’nın Kopuş Romanı Örneğinde Bir
‘Erken Uyarı Sistemi’ Olarak Kadın Yazını
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Öz

Bu makale, Ling Ma’nın 2018 tarihli romanı Severance’ın spekülatif kurgu çerçevesinde güncel kimlik ve anlatı meselelerini nasıl ele aldığını incelemektedir.
Roman paralel bir geçmiş tahayyülüyle, 2011 senesinde New York’ta yaşanan bir
pandemide şehrin son günlerini gözlemleyen ve fotoğraflayarak arşivleyen göçmen bir kadının deneyimlerini merkeze alır. Romandaki pandemi, Shen Ateşi,
Covid-19’a çok benzemektedir ve şehirli göçmen kadın için şehrin kendini ‘belli
ettiği’ bir kriz anı yaratır. Çin göçmeni kahramanımız Candace’tan şehirdeki
pek çok ‘sağlıklı’ insanın daha hastalığa yakalanmadan Shen Ateşi semptomlarını taşıdığını öğreniriz. Bu semptomların en önemlisi hastanın aynı hareketi üst
üste tekrar etmesidir. Hayatı tekrardan oluşan şehirliler için ‘sağlıklı’ ve ‘hasta’
kategorileri daha pandemi New York’a gelmeden birbirine karışmıştır. Ma romanıyla kadınların bu makalenin ‘erken uyarı sistemi’ olarak adlandırdığı yetilerine dikkat çeker. Fakat roman hakkında fazla konuşulmaması ve romandaki
karakterin deneyimlerinin göz ardı edilmesi bize bu sistemin bir müddet daha
dikkate alınmayacağının haberini vermektedir.
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Women’s Writing as Early Warning System in
the Example of Ling Ma’s Severance
Abstract

This article argues that Ling Ma’s 2018 novel Severance brings together several
contemporary identity and narrative discussions together within the framework
of a speculative novel. In the imaginary year 2011 it describes, the novel highlights the experiences of an immigrant woman as observer and archivist of a city
and culture that is living through its final days in a pandemic. The Shen Fever in
the novel is very similar to Covid-19, and it provides a crisis moment in which
the city reveals itself to the immigrant – although Ma makes it clear, through
her Chinese immigrant protagonist Candace, that every moment is a ‘crisis moment’ for the female immigrant. Candace’s observations about the city reveal
that many of the ‘healthy’ inhabitants of New York already display symptoms of
Shen Fever – particularly repeating the same movements over and over again,
blurring the boundaries between the two categories. With her novel, Ma draws
attention to what I call ‘women’s early warning system’ to several crises that may
occur in the society they live in. The muted reception of the novel itself and the
ignored experiences of the protagonist in the novel suggest that this early warning system will continue to speak to deaf ears for a while yet.
Key Words: American literature, pandemic, immigrant novel, women’s writing,
consumer culture

Giriş
21. yüzyıl, her yeni yüzyıl gibi kendi kıyamet beklentilerini de
beraberinde getirdi. Yüzyılın ilk 20 senesinde öncelikle teknolojik ve
ekolojik kıyamet anlatıları daha fazla okuyucu ve seyirciyle buluşurken, Covid-19 ile beraber hastalık anlatılarının daha fazla izine düşer
olduk. Publishers Weekly’e göre 1 Mart 2020-4 Mart 2020 arasında tıp
tarihi kitaplarının satışında bir önceki seneye göre 71%’lik bir artış
oldu (Millot, 2020). Kıyametle ve salgın hastalıklarla ilgili kitap listeleri paylaşılmaya başlandı. Bu listelerden biri ‘Pandemics from Homer to Stephen King: what we can learn from literary history’ başlığı
altında The Conversation sitesinde yayınlandı (Haith, 2020). Haith’in
başlığı modern dönemi temsilen Stephen King’e gönderme yapsa
90
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da makalenin ilk cümlesi ‘Homeros’un İlyada’sından Boccacio’nun
Dekameron’una, Stepeh King’in The Stand’ine, Ling Ma’nın Severance’ına diye devam etmekte’ (Haith, 2020). Bu silsiledeki Çin kökenli
Amerikalı yazar Ling Ma’nın Kirkus ödülünü alan, başlığını ‘Ayrılış’
ya da ‘Kopuş’ olarak çevirebileceğimiz Severance1 romanı bize 2011
senesine dair bir tarih sunuyor. Ma’nın romanında 2011 senesinde
Covid-19’a çok benzer, Shen Ateşi ismi verilen ve Çin’den yayılan
ateşli bir hastalık dünyada yaşamı durdurma noktasına getirir. Yazar
Ling Ma’nın romanını satmak için pandemiyi bir fırsat olarak kullanmaması dikkat çekicidir. Ma Amerika’da etnik olarak ait olduğu
göçmen grubun daha fazla ırkçı muameleye maruz kalmaması için
pandemi sürecinde eserinin reklamını fazla yapmamış gibi görünmektedir. Bu durum, diğer yazın türlerinde olduğu gibi, alternatif
tarih romanı yazma ehliyetinin de yazarın etnik ve cinsel kimliğiyle
yakından ilişkili olduğunun bir kanıtıdır.
Severance romanında kadınlar yaşadıkları toplum için bir nevi
erken uyarı sistemi görevi görürler. Kadınların ‘gelecek’ten haber veriyor olması, antik Yunan’da Kassandra örneğinde olduğu gibi tüm
kültürlerde var olan kültürel bir koddur. Nitekim Kassandra’nın ismi
2020 yılında edebiyatla ilgili olmayan bilimsel bir makalede pandeminin ciddiyetini vurgulamak için kullanılmıştır (Schapira, 1988).2
Fakat bu bilgi üzerine hareket edildiği durumlara örnek bulmak çok
zordur. Yaşadığımız ‘terör çağı’nda terör eylemlerinin faillerinin
hemen her seferinde şiddetlerini önce kadınlara yönelttikleri pek
çok yayında dile getirilmiş bir gerçektir.3 Şehirlerde yaşanan terör
olaylarından, fazla şiddet kullanan polis memurlarına kadar, erkeğin
şiddeti ağır suça dönüştürdüğü hemen her anın arka planında, partnerini daha önce şiddet uyguladığı için makamlara şikâyet etmiş bir
1 Roman 2020’de Türkçeye İthaki Yayınları tarafından Salgın başlığı altında çevrildi.
Ben bu makalede üzerinde durmak istediğim kelimeler ve kavramlara daha iyi hakim olabilmek için kendi çevirimi kullanacağım. Diğer alıntıların Türkçe çevirileri de bana ait.
2 Coccolini, F. vd. (2020). ‘COVID-19 the showdown for mass casualty preparedness
and management: the Cassandra Syndrome’. World Journal of Emergency Surgery 15,
26. https://doi.org/10.1186/s13017-020-00304-5
3 Bu konuda birçok makale yayınlanmıştır. Konunun geniş bir tartışması ve bibliyografya
için bkz. Smith, J. (2019) How Domestic Violence Turns Men into Terrorists. Riverrun:
London.
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kadının hikâyesi yatmaktadır. Kadınların bu ‘erken uyarı’ sisteminin
toplumlar tarafından ciddiye alınmaması kadınların sağlık problemlerinin, kendi bedenlerine ait uyarı sistemlerinin ciddiye alınmaması
ile birebir ilintilidir. Hastalık semptomlarıyla doktorlara giden kadınlar gerektiği kadar ciddiye alınmamakta, kadınların bedenleri bu
semptomlarla yani erken uyarı sistemleriyle hastalığı haber vermeye
çalışsa da dinlenilmemektedir, bazen tedavide geç kalınmaktadır.
Nitekim, örneğin, bu konuda The Journal of Pain dergisinde yayınlanan bir araştırmada doktorların hastalara verdiği tavsiyelerde cinsiyetçi bir ön yargı tespit edilmiş ve bu ön yargının tedaviyi olumsuz
bir şekilde etkilediği gözlemlenmiştir (Zhang vd., 2021). Bu makale
yakından incelendiğinde kadınların ‘uyarı sistemleri’nin dinlenmediğine dair bulguların bile toplumla ve okurlarla oldukça muğlak
ifadelerle paylaşıldığı görülmektedir. Bu ön yargıların, sadece acı/
ağrı bağlamında değil, topluma dair bir şey söyleme bağlamında da
söz konusu kadın göçmen olduğunda artacağını tahmin etmek zor
değildir. Bu durumda, Ma örneğinde olduğu gibi, göçmen kadının
içinde yaşadığı toplum hakkındaki ‘erken uyarı’ sinyalinin yine aynı
topluma pahalıya mal olacak bir şekilde ihmal edilmesi şaşırtıcı değildir.
Ling Ma’nın romanı bu makalenin ‘erken uyarı sistemi’ olarak
adlandırdığı olguyu örneklemek için hem yazar hem de baş karakter açısından çok elverişlidir. Kadınların ve göçmenlerin içinde yaşadıkları toplumdaki sosyal statüleri bu ‘erken uyarı sistemi’ni geliştirmelerine sebep olur, fakat bu kategorilerdeki Kassandraların
söyledikleri yine sosyal statülerinden dolayı dikkate alınmaz. Bu
durumda ‘erken uyarı sistemi’ni bir kadının, sosyal statüsüne bağlı olarak, mekânla zaman arasında özel bir ilişki kurup bugünden
yarını okuyabilme yetisi olarak tanımlayabiliriz. Bu ‘okuma’ yetisi
hem Ma, hem de bu makalede bahsi geçecek diğer kadın yazarlarda
aynı zamanda bir yazı yetisine dönüşür. Bu özel okuma-yazma yetisi,
Severance örneğinde olduğu gibi, yazın stilinde yine zaman-mekân
ilişkisini problematize eden, düz bir tarihsel akışı olmayan hikâyeler
olarak tezahür eder.
Ma’nın romanını Çin-Amerikan roman geleneği çerçevesinde
değerlendirdiğimizde King-Kok Cheung’un (2016) ‘göçmen duyar92
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lılığı’ olarak adlandırdığı, Amerikan toplumunu ve edebi geleneği
zenginleştirme ‘görevi’ hemen göze çarpar. Bu, Cheung’e göre Asyalı
Amerikalıların ‘ebedi bir şekilde yabancı’ (Cheung, 2016, s. 161) olarak algılanıyor olmalarını değiştirmez. Göçmen kökenli yazarların
romanlarının o etnisiteyi temsil ediyor olduğunun düşünülmesi tüm
Çinli-Amerikalı yazarların yüzleşmesi gereken bir durumdur. Tüm
bu temsil yükü göz önüne alındığında Ma’nın romanını Covid-19
sürecinde neden daha fazla tanıtmadığı biraz daha anlaşılabilir. Jane
Hu, pandeminin başlangıcından itibaren pek çok talep olmasına
rağmen Ma’nın medyaya çıkmayı reddettiğinden bahseder (2020).
Cheung’ün Çinli-Amerikalı yazarların tür, cinsiyet ve form yönelimleri hakkındaki araştırmasında, başka yazarlar üzerinden detaylarıyla anlattığı tüm bu ön yargılar ve göçmen yaşamının gerçekçi temsil
beklentileri Ma’yı hem otobiyografik hem de toplumsal gerçeklikle
olan bağını revize edebileceği başka bir türe yöneltmiş gibidir.

Bir Spekülatif Roman Olarak Severance
‘Spekülatif kurgu’nun tarihsel olarak saptayabileceğimiz üç manası
vardır: Bilim kurgunun, teknolojiden ziyade insani problemleri konu
edinen bir alt türü, bilim kurgudan ayrı hatta onun tersi olarak sadece
gerçekleşmesi muhtemel geleceklere odaklanan bir tür ve gündelik hayatın ‘gerçeklik fikir birliği’ni taklit etmeyi reddeden tüm türleri içeren
çok kapsamlı bir kategori. (Oziewicz, 2017)

2018 senesinde yazılmış ve alternatif bir ‘tarihî roman’ olarak
2011 senesini anlatıp, 2019’da olacakları tahmin eden Severance’ı konumlandırmak için türler arası bir bakış gerekmektedir. Yine de tüm
özellikleri göze alındığında eser spekülatif roman kapsamında değerlendirilebilir. Severance’ı bu tanım üzerinden incelersek, karşılaştığımız birinci soru romandaki pandeminin ‘insani’ mi yoksa ‘teknik’ bir problem mi olduğudur. Elbette bu ikisini keskin bir çizgiyle
ayırmak mümkün değildir. Ma, romanında ‘insani’ dünyanın üretmiş olduğu tüketim toplumunun hastalığın çok daha çabuk yayılmasına sebep olduğuna işaret eder. Romanda Covid-19 pandemisinde
olduğu gibi hastalığın ‘teknik’ bir sebepten, örneğin bir laboratuvar-

monograf

2022/16

93

Nagihan Haliloğlu

dan yayılıp yayılmadığına dair kesin bir bilgi yoktur. Semptomların
ağırlığı ‘hata’nın nerede olduğu sorusunu sormaya zaman ve enerji
bırakmaz.
Oziewicz’in tanımı aynı zamanda spekülatif romanın ‘geleceğe’
odaklandığını vurgular. Fakat Ma romanında 2011 tarihine dönüp
spekülatif bir gelecektense spekülatif bir geçmişten bahseder. Romanı 2021 senesinde okuyan bizler için Ma’nın hikâyesi ‘spekülatif
gelecek’ olmaya devam etmektedir. Bu yüzden tanımı biraz bükse de
Severance spekülatif roman türüne aittir diyebiliriz. Bu sınıflandırmada ısrar etme sebebim, kadınların erken uyarı sistemi kavramının bu çerçevede daha büyük mana kazanmasıdır. Ma’nın romanı,
kadın yazınının tarihi lineer olmayan şekilde kavrayan uyarılarla
dolu olduğunu, bu uyarı sisteminin nerdeyse aşkın bir özelliğe sahip olduğunu düşündürtmektedir. Mary Shelley’nin Frankenstein’ı
ve Margaret Atwood’un The Handmaid’s Tale’i düz bir tarihsel olay
akışı takip etmeyen hikâye anlatımı ve gelecekten haber vermenin
kadının yazınında birleştiği, en bilinen örneklerdir. Bunlar dışında
da Ellen Friedman ve Miriam Fuchs (1989) Breaking the Sequence:
Women’s Experimental Fiction başlıklı antolojilerinde düz bir tarihsel olay akışı takip etmeyen kadın anlatılarını Gertrude Stein, Dorothy Richardson, ve Virginia Woolf ’tan başlatıp günümüz yazarları
Christine Brooke-Rose, Eva Figes, ve Kathy Acker’a kadar getirirler.
Adı geçen yazarların kitaplarında ‘uyarı sistemi’ hissi Ma’nınki kadar bariz olmasa da düz bir tarihsel olay akışı takip etmeyen kadın
yazınının geleceğe ve geçmişe dair söz söylerken daha radikal bir
tavır takınmasına imkân tanımaktadır. Hem Candace’in gözlemleri
hem de Ma’nın romanı Candece’in New York’taki hayatı ve Çin’deki
çocukluğu arasında gitme gelmelerle şekillendirmesi bu ‘erken uyarı sistemi’nin zaman-mekân arasındaki ilişkiye ve kopukluğa dikkat
çekme özelliğinin bir parçasıdır.
Ma’nın çizdiği 2011 New York resmi çerçevesinde, kadınların
uyarı sistemlerinin nasıl bastırıldığı ve şiddete uğratıldığı özellikle
kapitalist sistemin ‘sakinleştirici’ özelliği üzerinden anlatılır. Ma’nın
hikâyesi için seçtiği kahraman kendisi gibi Çinli göçmen bir ailenin
kızı olan, üniversitede sanat ve edebiyat okumuş Candace, yaşıtı genç
kadınlar gibi New York’ta ‘yaratıcı’ bir iş edinmek istemektedir. He94

monograf

2022/16

Ling Ma’nın Kopuş Romanı Örneğinde Bir
‘Erken Uyarı Sistemi’ Olarak Kadın Yazını

nüz farklı yolları deneyebilecek yaşta olan Candace, New York’taki
günlerini şöyle tasvir eder:
İzin günü hep yapmayı istediğimiz şeyleri yapma günüydü. Botanik
bahçesine ya da Frick Güzel Sanatlar Müzesine gitmek. Roman okumak. Ama ‘serbest zaman’ olgusu serbest zamanın kıtlığına işaret ediyordu. Günlük rutinlerimizden çıkmak için neredeyse insanüstü bir
güç gerekiyordu. Reset tuşuna basmak istiyorduk. Bir sürü vaktimiz
olsun istiyorduk. Para için yaptığımız şeyler dışında değerini tam kestiremediğimiz bir şeyler yapmak istiyorduk. Yazmak, çizmek, daha
iyi fotoğraflar çekmek. Bu aktiviteleri ‘serbest zamanımız’da yapmaya
vakit bulamazsak bile yapabileceğimizi bilmek istiyorduk. Uzun lafın
kısası genç hissetmek istiyorduk—ve pek çoğumuzun elinde gençliğimizden başka bir şey yoktu. (Ma, 2018)

Ma, Candace’in New York’taki bu avare günlerini okuyucuyu
imrendirecek bir şekilde anlatır. Candace ve arkadaşları yerleşik ilişkiler ve işlerine başlamadan önce bir iki sene bir manada daldan dala
konarlar. Ya da böyle hissetmek isterler. Gerçekte bu avareliği yapmak için haftada iki günleri vardır. Okuyucu, belki de özellikle kadın
okuyucu, kitabın bu bölümünü bu iki günün Candace için çok yakın
bir zamanda ne kadar kırılganlaşacağını bilerek okur. Bu avare New
York günleri anlatısı derin okuma yapma isteyenleri ‘kadınların izin
günü’ kavramını düşünmeye davet etmektedir. İzin günlerinin de
ilişkisi ve/veya bir aile kurma ihtimaliyle yakında elinden alınacağını
bilen Candace bu günlerine şimdiden efkarla bakmaktadır. Bir yayınevinde yaratıcı yönünü kullanmasını gerektirmeyecek bir iş bulur:
Süslü İncillerin çeşitli parçalarını Çin’in hangi ucuz mal üreten şirketinde yapılacağına karar verme ve sürekli aynı e-postaları yazma işi.
Nitekim Ma Paris Review dergisindeki röportajında romanın çıkış
sorusunun ‘Candace neden sevmediği bir işi bırakmıyor?’ olduğunu söyler (Day, 2018). Burada cevap hem Candace’in Çin-Amerikalı
göçmen bir aileden gelmesiyle ilintili iş güvenliği konusundaki endişesi (Cheung, 2016), hem de sevdiği bir işi yaptığı bir geleceği hayal
edememesidir. Candace şimdiden yeni bir şey üretmektense, ileride
göreceğimiz gibi bloguyla yapılanları arşivleme görevini üstlenmiş
gibidir. Candace’in çektiği fotoğraflar, geleceği haber veren iskambil
kâğıtları gibi okuyucunun önündedir. Candace bunu henüz tam ma-
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nasıyla dillendirmese de çektiği karelerle bir ‘tarihin sonu’ mozaiği
örmektedir. Candace’in ‘erken uyarı sistemi’nin dili bu noktada henüz bu imgelerden oluşmaktadır.
Sosyal statüsünün yanında yaptığı iş de Candace’in ‘erken uyarı
sistemi’ni kuvvetlendirir. Çin’deki yayınevleriyle yazışan ve çalışan
Candace, kendi firmasının getirdiği teklifler ve yayınevlerinin verdikleri cevaplar üzerinden Amerikan tüketim kültürünün Çin’deki
çalışma şartlarını nasıl etkilediğini yakından tecrübe etmektedir. Romandaki bu etkileşimlerle Ma’nın Çin’de başlayan bu hastalığı Amerikan tüketim mekanizmasının Çin fabrikalarından ve işçilerinden
imkansızı istemesine bağladığını görürüz. Romanın evreninde ilkin
Çin’de robotlaşan işçilerin arasında yayıldığını varsayabileceğimiz
bu hastalığın semptomu, gayet hikmetli bir şeklide, insanların en
çok yaptıkları şeyleri tekrar tekrar yapmaya başlamaları ve bu eylem dışında bir şey yapamamalarıdır. Nitekim Candace pandemiden
önce Çin’e gittiğinde çalıştığı şirket için ısmarladığı kitapların üretildiği fabrikaları ziyaret eder ve işçilerin insanı çıldırtacak rutindeki
bu işleri nasıl bir metanetle yaptıklarını gözlemler. Ma romanında
bu düzeni kendi çalıştığı yayın kurumu ve diğer Amerikan firmalarının körüklediğini vurgular. Ama aslında roman tüm dünyanın
Çin’deki ucuz işçiliği teşvik ederek bu hastalığın üreyip yayılmasına
katkıda bulunduğunu ima eder.
Candace, Shen Ateşi’nin New York’a gelişini de yine bu yayınevi
çevresinden, bir iş arkadaşından öğrenir:
Blythe durdu, kelimelerini dikkatlice seçerek şöyle dedi ‘Lane hasta.
Ateşlendi.’
‘Gerçekten mi?’ diye sordum ve Blythe’ın yüzündeki tepkiyi ölçmeye
çalıştım.
‘Evet, oldukça şok edici’ dedi Blythe, çok da takmıyormuş gibi görünmeye çalışarak. Ama sesi titredi ve yüzünü çevirdi.
‘Üzgünüm. İnsan böyle şeylerin tanıdığı insanların başına gelebileceğine inanamıyor’
Blythe ‘Pek çok insanın başına geldi Candace’ diyerek beni düzeltti
‘Ama insan Lane’in hasta olmasına şaşıyor. Her yerde maske takıyordu.
Komşusu ateşlenmiş olarak bulunduğunda dairesini sürekli dezenfekte etmeye başladı. Her türlü önlemi aldı ama yine de…’ Blythe yutkundu ve konuşmayı bıraktı. (Ma, 2018)
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Bu pasaj hepimizin pandeminin başından tanıdığı bir durumu
anlatmaktadır. Etrafımızda bu hastalığı geçiren insan olup olmadığı
sorusu aylar sonra ‘Acaba kim olmadı?’ sorusuna dönüşecektir. Bu
pasajda kadınlara atfedilen hijyen merakına da bir gönderme vardır. Yukarıdaki pasajda da görüldüğü gibi kadınların bu içgüdüsel
koruma duyguları en iyimser şekilde bakıldığında ancak bir uyarı
sistemidir, kadınların kendisini bile koruyamaz. Nitekim Avrupa
Komisyonu’nun hazırladığı bir rapora göre kadınların Covid-19 sürecinde hijyen kurallarına daha çok uydukları saptanmıştır (OerteltPrigione, 2020). ‘Good Housekeeping, Great Expectations: Gender
and Housework Norms’ başlıklı 2019 yılında yayınlanan bir araştırmada da kadınların, temizliğe dair cinsiyetçi bakış açısını bir derecede içselleştirdiği tespiti yapılmaktadır (Thébaud vd., 2019). Ma
kadınların temizlikle daha yakından ilgilendiğine dair cinsiyetçi
yaklaşıma direkt bir gönderme yapmaz, ama pandemi başladığında
bunu en ciddiye alan karakterin bir kadın olmasına okurlar şaşırmayacaktır.
Yine Covid sürecinde olduğu gibi Shen Ateşi pandemisi sırasında da diğer doğa olayları olmaya devam eder ve Shen Ateşi’nin
ne kadar tehlikeli olduğunun henüz anlaşılmadığı günlerde New
York’ta bir fırtına olacağı haberi gelir: ‘Ben de herkes gibi fırtınanın
birtakım şeyleri devirmesini istiyordum’ der Candace, ‘Hasarın ertesi gün işleri iptal edecek kadar çok, ama brunch’a gitmemize izin
verecek kadar az olmasını istiyorduk’ (Ma, 2018). Bu gözlem de Covid-19 pandemisinin ilk günlerindeki atmosfere tekabül eder. Henüz
başka insanların sorumluluklarını üzerine almak zorunda kalmamış
olan Candace yetişkin hayatı kendisini tamamen içine çekmeden bu
düzenin az da olsa değişmesini istemektedir. Erkek arkadaşı bu düzenin değişmeyeceğini, tek çarenin kaçıp göçebe bir hayat sürmek
olduğunu savunurken Candace yerleşik hayatın da insani olabileceğini düşünüyor gibidir. Fakat erkek arkadaşını buna inandırmaya
çalışmaz, hatta onu yolundan alıkoymamak için ondan hamile olduğunu bile saklar.
Shen Ateşi tüm şehri kasıp kavurmadan önce Candace son bir
partiye gider ve arkadaşının yaşlı komşusunu gözlemler. Kadın bir
türlü kapısını açamamaktadır. Candace yardımcı olur:
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‘Açıldı işte’ deyip içeri girebilmesi için yol verdim. Sonra yüzünü gördüm. O kadar yaşlıydı ki bir kadavraya benziyordu. Ruju
çenesine bulaşmıştı, maskarası da kaşlarına. Kaşları ve ince, narin
boynu morluklar ve çiziklerle doluydu. Saçlarında şampuanını durulamamış gibi tortular vardı. Hırkasının düğmeleri yanlış iliklenmişti. Pantolonunu da ters yüz giymişti. Bana bakmadan dosdoğru
içeri girdi, kendini bas bas bağırmakta olan televizyonun önündeki
divana bıraktı. (Ma, 2018)
Bu sahne romanın en can alıcı noktalarından biridir. Şehirler
bu kadın gibi yalnız yaşayan yaşlı kadınlarla doludur. Toplumla olan
bağları kopan bu kadınları hayatta tutan tek şey rutinleridir. İçleri
boşaltılmış kabuklar gibidirler. Sahnenin çarpıcılığı bu yaşlı kadının
Shen Ateşi’nin semptomlarını daha hasta olmadan taşıyor olması,
daha doğrusu hasta mı değil mi bilemememizdendir. Candace’in
gözlemledikleri tam da Oziewicz’in bahsettiği gibi, spekülatif roman
türü çerçevesinde ‘gerçeklik fikir birliği’ni tepetaklak etmektedir. Bu
durum da Covid-19’dan çok tanıdık değil midir? Pandemi sürecinde günlerimizin birbirinin aynısı olan kopyalar olduğu hissi de çok
tanıdıktır. Candace’in hijyene önem verdiği halde hastalığa kapılan
iş arkadaşı Lane’in aynadaki ters aksi gibidir. Bu kadın yaşlılıkla beraber kadınların çoğu kez ‘içselleştirdiği’ temizlik merakından kurtulmuş gibidir. Kıyafeti ve bedenindeki hijyen yoksunluğu bu yaşlı
kadına tekinsiz bir hava verir. Bir kadının böyle yaşıyor olması, yine
cinsiyet kodları açısından, pek anlaşılabilir gibi değildir, bu yüzden
okurun kadının hasta olduğuna, Shen Ateşi’ne yakalanmış olduğuna
dair şüpheleri artacaktır. Yaşlı, genç, kadınların bedenleri toplumda
o anda yaşananları ölçen ‘erken uyarı sistemleri’ ve yaşananlardan
dolayı aldıkları yaralarla beraber okunması gereken arşivlerdir.

Göçmen Kadın’ın New York Arşivi
Candace’in ailesinin hikâyesini, bedeninde olmasa da zihninde
açılmış olan yaraların yerlerini roman boyunca yavaş yavaş öğreniriz. Ma Amerika’ya gelişlerini, beraber Çin’e yaptıkları gezileri kısa
vinyetler şeklinde bize sunarak Çinli-Amerikalı deneyimi arşivine
katkıda bulunur. Bu anlatım tarzı, The New Yorker yazarı Jiayang
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Fan’in de dediği gibi ikinci kuşak göçmen yazarlarda sıkça gözlenen bir durumdur (Fan, 2018). Bu kimlik hem bilinmek hem de
saklanmak ister. Bu çekingenliği Ma’nın kendisine ram etmek belki
edebi eleştirinin dışına çıkabilir ama yazar ve kahramanı arasında
pek çok benzerlik vardır. Candace bu görünme ve görünmeme ikilemini New York fotoğraflarını paylaştığı bloguna taşır. Blogun adı
‘New York Hayaleti’dir. Candace New York’ta görünmez olmuş ya da
olmayı seçmiş pek çok Çin kökenli kadın gibi dolaşmaktadır. Ma,
Candace karakteri ve sesiyle ‘şehirde göçmen kökenli kadın’ estetiği kurar. Bu estetiği kurmak için bir kriz anını seçmiş olması gayet
uygundur, bir bakıma göçmenler için şehirdeki her an kriz anıdır.
Bu krizli varoluştan, şehirde kendi kimliğiyle dolaşmaktan yorulduğu anlarda Candace karanlık sinema salonlarında görünmez
olmayı tercih eder. Sinemaya gitme zevkini şöyle anlatır: “Filmler
‘Bir kadının hiçbir şeyi olamasa bile elinin altında en azından şehir vardı’ der gibiydiler. Şehir kadınların tesellisiydi” (Ma, 2018, ).
Karanlık sinema salonu göçmen kadına hemşerilerine görünmeden
onlarla beraber bir şey yapma olanağı sağlar. Perdede görünen resimler, şehirde yaparken tedirgin olduğu eylemlerin estetize edilmiş
halleridir. Sinema böylelikle hem ikinci el bir tecrübe hem de bir
vaattir. “Bir şehirde yaşamak, sunduğu şeyleri tüketmek demektir!
Restoranlarında yemek yemek. Barlarında içmek. Dükkanlarında
alışveriş etmek… ve bunların hepsinden zevk almak. Yoksa seneler
geçip giderken bu rutinleri aynı şekilde devam ettirmek nasıl mümkün olabilir?” (Ma, 2018). Sinemaya gitmek, alışveriş etmek, restoranda yemek yiyip zevk almak da ‘gerçeklik konsensüsü’nün önemli
parçalarıdır. Ma bu konsensüsü, bu yaşam formülünü şehre bir hastalık getirerek bozar. Şehirde diğer insanlarla beraber var olma, kalabalığa sığınma pandemiyle birlikte kadınların elinden alınan bir
özgürlüktür.4
Candace yine bu gerçeklik konsensüsünü sorgulayarak hem şehirden hem de geçmişten bir yara olarak bahseder. Şehirde var olmak
“Çıplak bir şekilde açık büyük sıcak bir oluğa girer gibi, iyileşmeyen
4 Nitekim kadın hakları örgütleri pandeminin başından beri evlere iyice hapis olan kadınların şiddet görme ihtimalinin arttığı konusunda uyarmaktadır (Evans, M. L. vd, 2020).
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ve dağlanmamış bir yaranın içine girmek gibi”dir (Ma, 2018). “Geçmiş günümüzün üstünde yara gibi açılmış bir kara deliktir, çok fazla
yaklaşırsan seni içine çekiverir” (Ma, 2018, ). Ma’ya göre geçmişe
çok yaklaşmak, nostaljiye kapılmak ruhsal sağlığımız için işte bu kadar kötüdür. Shen Ateşi de bu zayıf noktamızdan içeri girip geçmişte
yaptıklarımızı tekrar etmemizi emreder. Candace’in başkaları hastalığa yenik düşerken nasıl sağlıklı kaldığına dair bir açıklama yoktur.
Bu göçmenlere atfedilen azimle ilgili bir durum mudur? Ya da hamile olmasıyla ilgili? Romanın başında kendini işi dışında bir şekilde tanımlamak isteyen bir kadın olarak tanıdığımız Candace New
York’un yaşanılmaz hale gelmesiyle sadece işinden ibaret bir insana
dönüşür. Cevap alamadığı e-postalar yazar, ofiste yaşamaya başlar.
Blogunun adı ‘New York Hayaleti’, herkes şehri terk ettikten sonra
resim çekip siteye yüklemeye devam etmesiyle iyice mana kazanır.
Felaketten sonra, yönetmen Waad Al-Kateab’in Suriye’de yaşananları anlattığı For Sama (2019) belgeseli örneğinde olduğu gibi, olanları
ve olmaya devam edenleri arşivleme misyonunu üstlenir. Candace
belki alışkanlıktan, belki de yine Al-Kateab gibi kız olacağını düşündüğü çocuğu için New York’u sonuna kadar arşivlemektedir. Herkesin paniklediği anda insanlık mirasına sahip çıkmak ona düşer.

Yeni Toplum
Candace en sonunda tek başına devam edemeyeceğine karar
verdiğinde şehir dışında bir grup başka ‘sağlıklı insanla’ yaşamaya
başlar. Bu grup Amerika’dan sıkça haberlerini duyduğumuz tarikatlara benzemektedir. Çin göçmeni bir kadın olarak sivrilik yapmamaya çalışarak gruba dahil olur. Hastalıktan kurtulduğunu varsaydığımız ekip ‘sağ(lıklıy)ken’ yaptıkları gibi liderlerinin direktifiyle
Amerika’nın içlerine doğru, büyük bir alışveriş merkezinin yolunu
tutarlar. Hastalığa yakalananlar daha kendilerine özel bir şekilde,
kendilerine has hareketleri tekrar ederken, hastalığın yakalayamadıkları, belki de hasta olanların da yerine, Amerikan kültürünün
önemli bir parçası olan alışverişi tekrar etme ‘görev’ini üstlenmiştir. Daha ‘kendi şahsına münhasır’ olduğunu düşünmek istediğimiz
Candace bile bizimle anılarını paylaştığında Çin’e gittiği iş seyahat100
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lerinde boş vaktini oradaki alışveriş merkezlerinde geçirdiğini itiraf
etmiştir. Göçmen kadının yaşadığı şehirdeki hayatı anlamlandırabilmek için sinemalara sığınırken, seyahat ederken de alışveriş merkezlerine sığınmaktadır. Alışveriş merkezleri bulunduğu farklı coğrafyayı – ki Candace özelinde bu çocukluğunun bir kısmını geçirdiği
Çin’dir – anlama çabasından yorulan her turistin kolayca kaçabildiği,
içinde nasıl davranmasını bildiği, bir bakıma zaman-mekân kompleksinden kopuk mekânlardır.
Bu alışveriş merkezi vurgusunda Fan’in The New Yorker’da dediği gibi George Romero’nun Night of the Living Dead adlı zombi
filmine bir gönderme vardır. “Filmde zombiler alışveriş merkezine
girdiğinde hâlâ hayatta olan biri sorar: ‘Niçin buraya geliyorlar?’ Bir
diğer ‘canlı’ da cevap verir: ‘Güdü, daha önce yaptıkları şeylerin hafızası. Burası hayatlarında onlar için önemli bir yerdi’” (Fan, 2018, ).
Romandaki sağlıklı insanlarla Amerikan sinema tarihindeki zombilerin güdülerinin aynı olması, yine sağlıklı-hasta, yaşayan-ölü zıtlıklarını sorgulamamıza yardımcı olur. Eflatunun bahsettiği nesnelerin
ideallerine denk alışveriş merkezi eşyaları – ki kabul edelim hiçbiri eve geldiklerinde alışveriş merkezinde göründükleri kadar ideal
görünmezler – romandaki karakterlerin günlük eşyalarına dönüşür.
Eşyaları kendi evlerindeki gölgelerindense direkt alışveriş merkezindeki ideal halleriyle tecrübe edebilmektedirler. Grubun lideri
Bob diğerlerini buraya mutsuz çocukluğunda bu alışveriş merkezini
evinden daha sıcak bulduğu için getirmiştir – grup bir manada kıyametten sonra inananlara vaat edilen cennete gelmiş bulunmaktadır.
Mecazla gerçek, idealle sıradan, yaşanan kıyamet sonucu, kutsal kitaplarda vaad edildiği üzere alt üst edilmiştir.
Candace, Bob’un garip ritüellerini kabul etmek istemeyip kaçmaya çalışınca yakalanır ve bu sefer alışveriş merkezinde esir hayatı
sürmeye başlar. Bob Candace’in doğuracağı bebeğe elbette bir çeşit
mesih gözüyle bakmaktadır ve bu yüzden Candace’i bırakmak istemez. Dünyayı yeniden inşa etmek elbette yine bir kadının, özellikle
göçmen bir kadının sancılarıyla mümkün olacaktır. Bob’un ritüelleri, ya da ona sorarsanız hayatta kalma pratikleri arasında hastalığa
yakalananların evlerine gitmek, grupla dua ettikten sonra içeri girip
aynı hareketleri tekrar eden insanları öldürüp – Bob’a göre özgür-
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leştirip – sonra onlara ait olan ve grubun işine yarayacak şeyleri almaktır. Bu amaçla girdikleri bir evdeki sahneyi Candace şöyle tasvir
eder:
Bayan Gower ayağa kalktığında akşam yemeği bitmişti. Yemek odasında bir tur attı, tabakları, kaşık ve çatalları topladı ve dolaba geri
koydu. Bu işi bitirir bitirmez tekrar başladı, tabakları yerinden aldı ve
masayı hazırlamaya koyuldu. Gowerlar tekrardan yemeğe başladılar,
düzinelerce defa kurulacak sofrada yiyecekleri ikinci akşam yemeği…
Başlarını öne eğip dua ettiler- ama muhtemelen bunlar kelimeler değil, aynı ritimde hayvansı birtakım homurdanmalardı, sevdiğiniz bir
şarkıyı mırıldanır gibi. Ateşlenince ilk kaybolan şeyler kelimelerdi.
(Ma, 2018,)

Amerikan ürünlerinin reklamlarında sıkça rastladığımız bu
sahne Candece’in gözü önünde, bozuk bir film gibi, tekrar tekrar
oynanmaya devam eder. Huzur, mutluluk, başarı ve devamlılık hissi vermesi gereken bu aile yemeği tablosu tekinsizleşmiş, hastalığın
habercisi olmuştur. Sahnenin aralıksız tekrar etmesi Mrs. Gower’ın
hayatının, hastalıktan önce de bir dizi masa kurup kaldırmaktan ibaret olduğunu ima eder gibidir. Kadın bir yazarın kadın kahramanının olayları gözlemlediği bir romanda, cinsiyetçi bir yaklaşımla bu
tekrar hissini kadınların daha keskin bir şekilde hissettiğini, ya da
gözlemlediğini iddia etme eğiliminde olabiliriz, fakat Ma buna meyletmememiz için bu hastalığı kadın ve erkekler arasında eşit olarak
dağıtır. Yine de Bob’un kişiliğinde patriyarka pandemi sonrasında
kurulan bu küçük dünyada da kendini tekrar eder ve Candace doğacak kızını bu döngüden kurtarmak için bu ‘komün’den kaçma yolunu seçer. Uyarı sistemleri göz ardı edilen kadınların yeni dünyanın
kurallarını belirlemede rol alması zor gibi görünmektedir, ama Candace bunun ihtimalinin peşine düşer.

Sonuç
Ma’nın 2018 tarihli romanı günümüzün pek çok kimlik ve anlatı meselelerini bir spekülatif roman çerçevesinde harmanlayarak
göçmen kadınların toplumların geleceği hakkındaki tahayyüllerine
dikkat çeker. Özellikle ‘gündelik hayatın gerçeklik fikir birliği’ne ge102
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tirdiği eleştiriyle bu türe önemli bir katkı yaptığını söylemek mümkündür. Ma, göçmen kökenli olması hasebiyle yabancı bir beden olarak algılanan Candace’in hikâyesini, yine şehre bir ‘yabancı’ olarak
gelen pandemiyle birleştirerek spekülatif romanın siyasi boyutuna
da bir derinlik getirmiş olur. Toplumların asli üyesi olarak görünmeyen göçmen kadınlar ve göçmen kadın yazarlar egemen kültürün
beklentisinin aksine toplum hakkında çok doğru ve keskin tespitlerde bulunabilmektedirler. Severance romanında Candace’in çalıştığı
iş sahası ve internet blogu için çektiği New York resimleri, olmakta
ve olacak olanı gözlemlemenin en uygun yöntemi olarak resmedilir. Candace New York’taki tüketim toplumu içinde kendini tekrar
eden insanları, ama özellikle de kadınları gözlemler. Bu gözlemlerin
işaretlediği semptomlar daha sonra şehre gelen hastalıkla birebir örtüşecektir.
Ma bu anlatı şekliyle okurun kafasındaki ‘sağlıklı’ ile ‘hasta’
arasındaki ayrımı bulanıklaştırır. Pandemiden sonra ‘sağlıklı’ insanların ‘hasta’ insanları gözlemleme, hatta onları sömürme şekli de insanlık tarihindeki sömürgeci şiddet yöntemlerine gönderme yapar.
İnsanların birtakım eylemleri sonuçlarını düşünmeden tekrar etmesi, tarihî hataların tekrar edilmesi, hastalığın bir sonucu değil, ‘insanlık hali’dir. Ma’nın kahramanı bunu açık olarak söylemese de satır
aralarında bunu okumak mümkündür. Bu ‘insanlık hali’nin sorumlusu önemli ölçüde erkeklerdir. Ma kendi romanıyla, romanında da
kadın karakterlerinin eylemleriyle kadınların zaman-mekân kompleksini okuyarak ve yazarak geliştirdikleri ‘erken uyarı’ sistemine
dikkat çeker. Fakat romanda da gördüğümüz gibi bu sistem kadınlara ait olduğu için ciddiye alınmamakta, Ma’nın kitabı örneğinde de
bu uyarının belirli etnisiteden insanlara zarar vermesi korkusundan
dolayı uyarıcı tarafından bile çok yüksek sesle söylenmemektedir.
Kadın sesi bu gibi sebeplerden dolayı kısılmaya devam ettiği sürece
Kassandra’lar kehanetlerini duymayan kulaklara söylemeye devam
edecektir. Kadınlar ve özellikle göçmen kadınlar dinlenmediği sürece bu uyarı sistemlerinin işlemesi mümkün olmayacaktır.
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Vüs’at O. Bener: Siyasal Bir Yazar
Öz

Bu makalede modernist yazar Vüs’at O. Bener’i siyasal bir yazar olarak inceliyorum. Bener’in Buzul Çağının Virüsü (1984) ve Bay Muannit Sahtegi’nin Notları
(1991) romanlarında ve bazı daha kısa metinlerinde beliren “hasta” ve “şizoid”
özne kurulumuna odaklanarak bu metinlerin öznellik sorununu bir sağlık sorunu olarak, iç dünya ile dış dünya, bireysel dert ile kolektif dert, özel tarih ile
kamusal tarih arasındaki ayrımı hem biçimde hem içerikte sorunsallaştırarak
irdelediklerini öne sürüyorum. Bu metinlerde yazı eyleminin yalnızca kişisel
değil siyasal anlamları da olan bir çıkmaz ama aynı zamanda da bir çıkış yolu
olarak belirmesinin bu öznellik sorunsallaştırmasının bir semptomu olduğunu
savunuyorum. Nihayetinde, Bener metinlerinin edebiyat ve siyaset ilişkisini
Türkçe modernizm ve “üçüncü dünya edebiyatı” bağlamlarında yeniden
düşünmek için üretken vakalar sunduklarını göstermeyi hedefliyorum.
Anahtar Kelimeler: Vüs’at O. Bener, öznellik, sayıklama, edebiyat ve siyaset,
Türkçe modernizm
Whistling a song, Meryemo in its lyrics, and again there’s a mirror,
was it banned on the radio, not at the police station, just as washing
my face with soap, the door was whumped. I hate it! That rattle of
castanets fills me with goosebumps. The pure spermed Spanish, tight
like a bow, the holy animality brought down with perfidiously stabbed
blades to their strong necks, and now on top of it, a firing squad in the
rose-like downy heart of Federico Garcia Lorca. . . . They announced
their budgets. Fifty-two billion dollars or even more, so-and-so billion
rubles, francs, sterling, dinars, yen, florins, riyals, kroner… Fat-cat, exploiting states, pitting the “oppressed” nations against each other, inciting the bigotries and dictate-freaks of the countries they turned into
gun markets, hence the innumerable names of the currencies toppling
zeros over commas, that they strangle the babies-in-arms, slaughter
the nimble boys, the flower-smelling girls, the peasants toiling and
moiling, producing, the workers, the enlightened minds, the warmhearted mothers and fathers, the grandmothers and grandfathers hoping for happy deaths will be used to destroy humanity in the name of
humanity, created as brothers, sisters, lovers, and friends since their
ancestors Adam and Eve, to destroy freedom in the name of freedom,
is that so! Blow the trumpet of Israfil, enough! You, the lad, suffocated
with mirage, expecting delicate Purcellian poems from me, I look at
you—you with your bleeding eyes! . . . My aunt answered the door.
(Bener, 2014, p.50-51)
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This long passage is from Virus of the Ice Age [Buzul Çağının
Virüsü; hereafter Virus], the 1984 novel of Turkish modernist author
Vüs’at O. Bener. Still relatively understudied in his home country
and almost absolutely unknown to a non-Turkish reader,1 Bener is
an avant-garde figure from the post-1950 experimental episode of
modern Turkish literature, who has been praised by his few readers
for his unbridled narrations of the chaos of individual life through
a style marked with unruly use of language.2 A prolific writer, Bener produced short stories, poems, plays, and in 1991 another novel named Notes of Mr. Muannit Sahtegi [Bay Muannit Sahtegi’nin
Notları; hereafter Notes], oscillating between different literary genres
such as diary, memoir, autobiography, and “Künstlerroman.”3
Mindful of radical moments such as the above passage, where
language is intensely exposed to the subject’s inner life, Orhan Koçak
(2004) argues that neither “stream of consciousness” nor “interior
monologue” suffices to categorize Bener’s texts, which are “free from
the illusion of a pure and monolithic subject even when register1 Compared to his well-translated contemporaries such as Oğuz Atay of The Disconnected,
Yusuf Atılgan of Motherland Hotel, Bilge Karasu of Night, and Leylâ Erbil of A Strange Woman, Bener is an almost absent figure in world literature, having only a couple of stories
in English translation.
2 Bener self-reflexively talks in many an interview about a certain “wrestling” [boğuşma]
with his maternal language: “We have wrestled with language a lot” (Kavas et al., 2004,
p.137); “I started in a very strange manner to wrestle with language terribly [in Virus]”
(p.150-151); “I never stopped wrestling with my language as I regard it as my enemy”
(Yalçın, 1992, p.12). Though I am only tangentially interested in this question here, Bener’s
politics of language demands further critical attention.
3 The question of how to categorize his texts has always confused Bener’s readers, who
are aware of many autobiographical allusions in the texts. Orhan Koçak’s (2004) question
reflects this crisis well: “Is Bener presenting his own life as a fiction in the form of an autobiography, or is he writing a fiction that resembles an autobiography?” (p.26). Other critics
have tried to answer this question, arguing that Bener’s texts “that are almost entirely
written in the first-person singular signal a primary source, a life that precedes the work”
(Gürbilek, 2004a, p.34) or exemplify “fiction drawing on autobiography” (Gümüş 2004).
According to Reyhan Tutumlu (2010), Virus should be categorized as “autobiographical
novel” (p.138) and Notes as “memoir-novel” (p.140). Jale Parla (2015) registers Notes as
“Künstlerroman” in her study on the author-figures in the modern Turkish novel (p.10).
To my knowledge, Bilge Ulusman’s (2016) reading of Notes stands as one single rejection
of the autobiography thesis. I want to accentuate that I am not interested in forging another discussion on how autobiographical Bener’s texts are. However, in the face of numerous allusions to his life and especially after Tutumlu’s (2010) meticulous studies, it is hard
to disregard a uniquely autobiographical aspect in Bener’s texts.
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ing the invasion of subjectivity” (p.19). Koçak suggests that Bener’s
texts are rather governed by an “inner conference” [iç konferans], or
a “civil war” [iç savaş], where the subject “tos and fros between different emotional and moral positions within himself (A, A1, A2, An)
without believing any of them completely . . . but always by gauging
them and feeling their weights” (p.22). A similar suggestion has been
made by Bilge Karasu (1999), who, as early as 1952, writes that there
is an “economy of ‘I’” (p.46) in Bener: “The thinking ‘I’s eliminate
the little incongruities of the speaking ‘I’s” (p.47). Karasu adds that
Bener employs the same “economy of ‘I’” in all of his stories, where
the thinking ‘I’ appears to be a “pessimistic” and “schizoid” subject
(p.47). Bener’s texts, other readers have noted, are marked by “the
dissociation of personality” (Gümüş, 2000, p.13) or “the monologue
of the ‘I’s” (Tutumlu, 2010, p.76), and display a conversation between
the remembering subject and the remembered subject (Şen, 2016,
p.30).41 Commenting on Bener’s thematization of sickness, Nurdan
Gürbilek (2004a) suggests that Bener’s subjects endure “not only a
mental collapse, but also a malfunctioning body,” as evinced by the
countless drugs and diseases narrativized in his texts—a list that
includes “high blood pressure,” “intestinal rumbling,” “carbuncle,”
“bronchiectasis,” “emphysema,” “glaucoma,” “paranoia,” and “dipsomania” (p.42). In an attempt to come to terms with this state of mental and bodily collapse, Bener’s texts, Gürbilek maintains, “relativize
the subject by splitting the ‘I’ into opposing poles” (p.45).
However thought-provoking they are in regard to Bener’s question of subjectivity, these critical readings are somehow marred by
a tendency Fredric Jameson would call “psychologizing.”52 The ac4 See Şen (2017) for a condensed version of her reading of Bener.
5 Challenging the “distinction between cultural texts that are social and political and those
that are not” (Jameson, 1981, p.20), The Political Unconscious criticizes modes of reading
revolving around “notions of personal identity” for being “essentially psychological and
psychologizing” (p.60). Jameson suggests that “only the dialectic provides a way for ‘decentering’ the subject concretely, and for transcending the ‘ethical’ in the direction of the
political and the collective” (p.60). This methodological emphasis on “the political and the
collective” resonates with his essay “Third-World Literature in the Era of Multinational
Capitalism” (1986), to which I will return later. Here, Jameson’s challenge takes a culturally specific form and targets “the subjectivizing and psychologizing habits of first-world
peoples” (Jameson, 1986, p.76). It is also here that we read a useful elaboration of what he

monograf

2022/16

109

Berkay Uluç

knowledgment of a distinct modality of subjectivity in his texts notwithstanding, an over-emphasis on individual (and autobiographical) experience, accompanied by little to no attention to its political
repertoire, has led the readers to approach the politics in Bener’s
text at best as a background to the plot.63Crystallizing this tendency,
Reyhan Tutumlu (2016) writes, “While he occasionally referred to
the social circumstances of his era, Bener was primarily interested
in representing the individual’s inner world, portraying alienation,
contradictions, inner interrogations, and fears and anxieties experienced” (p.44).
In this article, I will challenge this presumed hierarchy between
“the individual’s inner world” and “the social circumstances” in Bener’s texts. Rather than narrativizing a self-contained, isolated inner
experience, I suggest that the divided “I” in Bener’s texts opens up a
question of health that radically calls into question the split between
inner and exterior worlds, individual and collective concerns, private and public histories, to the extent that literature’s capacity to
communicate this amalgamation of histories will also be questioned.
I argue that the concern for politics, history, or collectivity in Bener’s
texts is not immaterial but rather immanent to the mental and bodily experience of the “sick” and “schizoid” subject, which is the very
material of literature. Since Bener’s subjects are often if not always
author-figures, we will also see that the immanence of the political to
the personal will render the problem of writing a thornier question.
Koçak (2004) says that in Bener’s works, “the question ‘why write’ is
the work’s own question” (p.23)—it is my aim to show that this is a
means by “the dialectic”—which highly informs the methodology of my article: “When a
psychic structure is objectively determined by economic and political relationships, it cannot be dealt with by means of purely psychological therapies; yet it equally cannot be dealt
with by means of purely objective transformations of the economic and political situation
itself, since the habits remain and exercise a baleful and crippling residual effect” (p.76).
As I will discuss toward the end, some critics have argued that this dialectic method was
not adequately at work in Jameson’s discussion on third-world literature.
6 Bener’s readers, such as Gümüş (2000) and Tutumlu (2010), have pointed out politics
in Bener’s works as part of their plot analyses. Koçak (2005) has gone one step further by
suggesting that Bener’s works map out the history of post-1945 Turkish socialism (p.123).
Şen (2016), on the other hand, has raised the possibility of reading Virus as a coup d’état
novel (p.154).
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political question. In the end, I will argue that the politics in Bener’s
works has the potential to pose a challenge not only to the paradigmatic reading on the politics of Turkish literary modernism but
also to what is expected from what has canonically been theorized as
“third-world literature.” To substantiate this argument, I will benefit
from Gilles Deleuze’s understanding of literature and health, which
can enable us to discover various facets of the political in Bener.
A necessary caveat: By arguing that Bener is a political author,
that his texts are political, I am not arguing that his politics always
has the right answers. Nor do I argue that the politics exposed in his
texts on many fronts such as gender and sexuality is unproblematic.
I do argue that the inner realm in Bener’s main subjects—who are
almost always heterosexual male subjects—is always implicated in
the political. However, as Bilge Ulusman (2016) has discussed in the
case of Notes, these subjects are violently ignorant about the principle “the personal is political” when it comes to their approaches
to, relationships with, and representations of women. What Gabriele
Schwab (1994) has argued in her reading of Samuel Beckett’s The Unnamable for the Deleuzian subject thus holds true for Bener’s “sick”
and “schizoid” subjects as well: “Deleuze’s and Guattari’s schizosphere is a decidedly masculine sphere” (p.265).

World-Historical Deliriums
Recognized as one of the most demanding texts written in
Turkish,74 Virus is a novel composed of seventy-three unnumbered
fragments that narrate an almost forty-year life episode of Osman
Yaylagülü, a bureaucrat-lawyer-writer navigating between different
7 Notice various superlative degrees conferred upon Virus so far: Semih Gümüş notes in
2005 that Virus is “the most arduous [çetin] text” he has met since the beginning of his
writing career (Gümüş 2005). To Koçak (2005), it is “the most arduous love story in our
language after Hüsn ü Aşk” (p.122). Enis Batur (2004) contends that Virus is “one of the
most ingenious examples of our literature” and may baffle “the ready-made reader” (p.63).
Virus, Yıldız Ecevit (2005) notes, is one of “the extreme examples of the pursuit of form in
the 1980s” (p.20). Notwithstanding this recognition, not every reader has celebrated the
text’s density. Füsun Akatlı cynically discredits Virus by saying, “The one and only weight
in Bener’s novel is on the ‘difficulty’ of deciphering the writing. Nothing else counts” (quoted in Tutumlu, 2010, p.53).
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cities of Anatolia. Fragments from Osman’s life go back and forth not
only in spatiality but also in temporality from the 1940s to 80s and
occasionally superimpose the events of his life and the event of writing. The course of narration is also interrupted by love letters inherited from Osman’s unfinished, “arduous” love affair with a married
woman nicknamed Viola. Osman appears in Virus as the protagonist
to whom a narrator refers as he or you, as the narrator who uses the
first-person singular, and ultimately as the writer of the book, who,
in a fragment that revolves around one of his meetings with Viola,
writes, “Timing errors, wanderings between the first-person singular and the third-person singular. Tee-hee!” (Bener, 2014, p.147).
This chaos is coupled not only with a use of language that forces the
limits of syntax and grammar to the extreme but also with an unabating flow of Osman’s inner speech, whereby his inner experience is
transparently reflected into writing. In a letter sent to Viola, he asks
a question that I thus think best captures the literary problem Virus
encapsulates: “How can we capture inner dialogue?” (p.58).
What I quoted from Virus in the beginning is worth specific attention because it gives a politically loaded answer to this question.
Notice the distance between two successive moments that express
exterior details, between “the door was whumped” and “My aunt answered the door.” What is exposed in the distance is an intense flow
whereby Osman’s inner dialogue turns into a politico-economic negotiation that can only be contained in writing. What Osman tries
to capture here is the murdering of Spanish poet Lorca, colonialism
that exploits “the ‘oppressed’ nations,’” capitalism that creates “gun
markets,” the mass killings that “destroy humanity,” and ultimately
a counterfeit discourse of “freedom.” In another passage, Osman’s
inner dialogue produces an equally intense contemplation on world
history, simultaneously passing through “the crisis in the Middle
East, Israeli attacks, Afghan refugees, the Falkland show of England,
the Palestinian genocide, the mass graves unearthed in Algeria, the
Iran-Iraq war, ASALA murderers . . .” (p.206).
To “decipher” the “difficulty” of such moments, we can refer to
Gilles Deleuze, as I think what we read here well echoes his con112
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ceptualization of “delirium.”85 A keyword in Deleuze’s challenge to
the tradition of psychologism that conventionally boxes the subject/
author into their private concerns, “delirium” names a politically
charged limit-experience of subjectivity, whose passage in the creative act, not in the clinical practice, promises “health.” A provocative elaboration of “delirium” is to be found in Anti-Oedipus’s (1983)
critique of Sigmund Freud’s analysis of “the Schreber case.” Analyzing Daniel Paul Schreber’s Memoirs of My Nervous Illness as a case
study, Freud holds the view that Schreber’s delusions are informed by
his sexual desire forcibly directed from his father and his brother at
his physician and God—which, to Deleuze and Guattari, is nothing
but “to reveal in the crudest fashion the inadequacies of an Oedipal
psychoanalysis” (p.89). Freud, argue Deleuze and Guattari, removes
a constitutive political and historical content from Schreber’s deliriums, which are indeed crowded with “the Jesuits,” “the Germans,”
“the Slavs,” “a girl defending Alsace against the French,” “the Aryan
gradient,” and “a Mongol prince” (p.89). “All delirium,” they thus
note, “possesses a world-historical, political, and racial content, mixing and sweeping along races, cultures, continents, and kingdoms”
(p.88). In “Schizophrenia and Society,” the 1975 text that can be read
as a condensed Anti-Oedipus, Deleuze writes that what produces delirium is “an overflowing of history; it is universal history set adrift. .
. . Delirium is composed of politics and economics” (Deleuze, 2006,
p.26). “We ‘délire’ about the whole world,” says Deleuze in his posthumously broadcasted conversation with Claire Parnet, “about history, geography, tribes, deserts, peoples, races, climates.” He then
adds: “when I referred to literature not being someone’s little private
affair, it comes down to the same thing” (Deleuze and Parnet, 2011).
In Essays Critical and Clinical (1997), his last published book,
Deleuze attempts to analyze this almost essential relationship between delirium and modernist literature.96 “Literature is a health,” he
8 In French, Deleuze’s original language, the term is “le délire.” Different translators have
rendered the term into Turkish differently: “hezeyan,” “sayıklama” or “sabuklama.”
9 Although his writings usually refer to ambiguously generic notions of “literature,” “author” or “writer,” as his careful readers note, “Deleuze restricts himself . . . to a largely modernist canon” (Buchanan and Marks, 2000, p.4). This is a very interesting gesture, especially considering the fact that Deleuze has canonically been categorized (and discredited)
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writes, suggesting that authors experience delirium not as a pathological stage but as a politically significant curative and creative process by exhausting the possibilities of language (lv). “Literature is delirium,” we read in the introductory essay titled “Literature and Life,”
but delirium is not a father-mother affair: there is no delirium that
does not pass through peoples, races, and tribes, and that does not
haunt universal history. All delirium is world-historical, “a displacement of races and continents.” Literature is delirium, and as such its
destiny is played out between the two poles of delirium. Delirium is
a disease . . . whenever it erects a race it claims is pure and dominant.
But it is the measure of health when it invokes this oppressed bastard
race that ceaselessly stirs beneath dominations, resisting everything
that crushes and imprisons, a race that is outlined in relief in literature
as process. (p.4)107

A fast forward to late Bener will be promising here, as one of the
short pieces published in his 2001 work Trap [Kapan] is entitled “Delirium” [“Sayıklama”]. Following a free-floating talk, the unnamed
speaking/writing subject of “Delirium” embarks upon a series of negotiations: “Inner interrogation shouldn’t be taken superficially. It
should be mauled and riddled with holes” (Bener, 2001, p.37). We
then read what happens when he acts upon his own instructions:
“Cruelties, slaughters? Isn’t it wrong? . . . When put into action, anger turns into revenge, lynching, and despotism. . . . The plethora of
murders. . . . How to explain the war? Individual resistance has no
meaning” (p.37-38).
Under the influence of this inner interrogation, which carries
him to a radically anti-individualistic interrogation, the subject could
not help but ask: “Am I mad? I won’t be able to decide. Others may
under a loosely defined rubric of “postmodernist theory.” For a reading that exemplifies
this attitude, see Eagleton (1985).
10 Deleuze’s (1997) theorization of delirium in literature as having two poles, “a delirium
of domination” and “a bastard delirium” (p.4), is important for a political reading of Bener. As I have already demonstrated, one can find in Bener’s texts references to “ASALA
murderers” or “the heroic nation that poured the enemy into the Mediterranean” (Bener,
2010, 38) that perpetuate a certain nationalist discourse, on the one hand, and remarks
as challenging as “the Palestinian genocide” as well as a series of impersonal allusions to
some wars and massacres, on the other. Bener’s politics seems to be “played out between
the two poles of delirium” as well.
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come to that conclusion, but I won’t be able to agree with that decision.” After this resistance to a possible clinical judgment, he starts to
narrate his actual treatment by a female [hatun] “mental health practitioner,” who “had recourse to the method of therapy [sağaltma] by
drugs.” Unsatisfied, the subject says, “I wish I could be tricked by her.
I wasn’t. . . . To think of myself as separate from myself, to derange the
nervous system, has nothing to do with therapy, I suppose” (p.39).
We will remember this enigmatic sentence later, but what I want
to emphasize now is the fact that Bener’s texts, while “registering
the invasion of subjectivity” (Koçak, 2004, p.19), indeed register a
whole other politico-economic problem. I find this politics of inner life in Bener’s texts challenging, especially because the critical
establishment in Turkey has never canonized his texts as political
texts, nor has he had any desire to be categorized under the rubric
of “engagé” literature. “It is crucial that what I write not amount to a
message,” he says in an interview (Öztürk, 2005, p.47). The assumption that Bener’s literature qua modernism is apolitical, however,
has upset the author himself more than anyone. “Some have hated
my works,” he says in the same interview: “Oh my, such objections
then! This man has no commitment [angajman] to certain idols or
doctrines! Nor does he have a political opinion! Some have said so”
(p.46). In another interview, the reproachful Bener says that there
is negligence toward “what he writes,” as his works have been criticized for involving “pessimistic characters” and having “no political
concern” (Karabulut, 2005, p.106). In response to the interviewer’s
observation that proponents of social realism have considered him
to be “a failed storyteller,” he adds: “They are committed [angaje] to
the ‘revolutionary art’ to this extent” (p.107).
These words of Bener demand that we have recourse to the tradition of critical thinking that examines the relationship between literature and politics. One of the most prominent thinkers from this
tradition, Theodor W. Adorno (1980) suggests that “the notion of a
‘message’ in art, even when politically radical” means nothing but
“an accommodation to the world” (p.193). In his 1965 essay “Commitment” [“Engagement”], where he quarrels with Jean-Paul Sartre
and Bertolt Brecht, Adorno attempts to discover “what the shock of
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the unintelligible can communicate” in a politically significant way
(p.180). He argues that formally undecipherable works of modernists such as Franz Kafka and Beckett, but not Brecht’s didactic and
cathartic plays, constitute genuine political art. While in committed
works “political reality is trivialized: which then reduces the political
effect” (p.185), autonomous works of art, Adorno claims, “explode
from within the art which committed proclamation subjugates from
without, and hence only in appearance” (p.191).
Perhaps the most incisive moment of Adorno’s defense of the
politics of modernism is the following pronouncement: “This is not
a time for political art, but politics has migrated into autonomous
art, and nowhere more so than where it seems to be politically dead”
(p.194). Virus and “Delirium,” written by a modernist and autonomous author deemed politically dead, seem to be already corroborating Adorno—but now I want to focus more squarely on Bener’s
question of subjectivity as a political question, to show that politics
has migrated into his “economy of ‘I’” (Karasu, 1999, p.46) as well.

Political Enunciations
A question of subjectivity indeed lies at the heart of language,
insofar as we follow Émile Benveniste (1971): “Language is possible
only because each speaker sets himself up as a subject by referring
to himself as I in his discourse” (p.224). However, the relationship
between language and subjectivity is more complicated, as proved by
the experience of the subject’s narration of themself. The utterance of
“I,” while presumably constructing subjectivity in language, simultaneously deconstructs it, as it inevitably gets caught in the tension
between the subject narrating themself and the subject being narrated by themself, between “the subject of enunciation” (le sujet de
l’énonciation) and “the subject of the statement” (le sujet de l’énoncé).
Terry Eagleton (2007) presents a thorough exploration of this problem, stating that “the actual speaking, writing human person, can
never represent himself or herself fully in what is said: there is no
sign which will, so to speak, sum up my entire being” (p.147). He
further elaborates this incongruity in relation to Lacan’s challenge
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to the Cartesian subject: “To make this point, Lacan boldly rewrites
Descartes’s ‘I think, therefore I am’ as: ‘I am not where I think, and
I think where I am not’” (p.147). Perhaps this Lacanian motto has
found its most succinct expression in one of the writings of Roland
Barthes (2001). “I cannot write myself,” Barthes paradoxically writes,
“What, after all, is this ‘I’ who would write himself?” (p.98).
Another problematization of the Cartesian cogito is to be found
in Bener’s 1979 short story entitled “Cry a While, Descartes” [“Biraz
da Ağla Descartes”]. The characters of this story are an unnamed
speaking/writing subject (the “I” of the story) and his “morose”
and “tight-lipped” friend named Descartes, whom he addresses in
his inner speech: “Cogito Ergo Sum, say it again if you didn’t forget”
(Bener, 2015, p.236). Friends from school, both the subject and Descartes are now soldiers. Strolling through İstanbul’s İstiklal Street,
the former tries to convince the latter to go to a brothel—displaying
one of the many heteromasculine and homosocial scenes in Bener’s
works. The subject’s question “Shall we try?” carries the nonchalant
Descartes to some meditations: “Would I understand if I try? . . . Can
I think while trying? Or can I try while thinking?” (p.237-8).
While Descartes struggles with indecision, the tension between the friends further culminates. “You’ve found an easy way,
my friend,” says the subject, “thinking for the sake of thinking. . .
. There must be a law for that too, I suppose. You keep thinking.”
In response, Descartes shares his own advice for his friend: “Think.
Prove your existence to yourself.” Unimpressed, the subject utters his
challenge to the Cartesian cogito: “Humph! I think therefore I am
not, okay! . . . Only if we could enter that street” (p.240).
They eventually do enter the street—only to be captured by
military officials: “The war is at the door. That filthy mustache called
Hitler will soon get us into trouble. . . . Put those bastards in prison!”
(241). The story ends with a captivating sentence:
“Never mind, after all the captain is right….”
“About what?”
“About the filthy mustache.”
Always remain in my mind like this, Descartes, please, goodbye, but also
cry a while, if you want.” (p.242)
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To the best of my knowledge, no critic has so far attempted to
read this story—except the author himself. In the same interview
where he discloses his ideas about commitment, Bener speaks of
“Cry a While, Descartes”: “What is emphasized in this story is when
fascism, about which one should truly worry, began” (Karabulut,
2005, p.113). Why, one wonders, did the autonomous artist Bener
select a conversation in which the Cartesian modality of enunciation
is challenged as the appropriate ground for a literary discussion on
the history of fascism?
To search for an answer to this question, I will have recourse to
Kafka: Toward a Minor Literature (1986), where Deleuze and Guattari famously declared that “the enunciation is always historical, political, and social” (p.41). One of the most productive arguments of
this book centers on the keyword “diabolical,” which the duo borrows from Kafka himself. According to Deleuze and Guattari, what
Kafka alludes to when he speaks of “the diabolical powers” that
“brush up against the doors” is not his personal or familial issues
as often assumed “but the American technocratic apparatus or the
Russian bureaucracy or the machinery of Fascism” (p.12). It is in response to this capitalist-bureaucratic-fascist machine that Kafka has
employed “the literary machine” that “vacuums up in its movement
all politics, all economy, all bureaucracy, all judiciary . . . diabolical
powers that are knocking at the door” (p.41).
This word will appear in the book’s discussion on Kafka’s “perverse, diabolical utilization of the letter” as well: “The letters pose
directly, innocently, the diabolical power of the literary machine”
(p.29). Trying to understand how letter-writing functions in Kafka’s
universe, they suggest “for the moment” to differentiate “a subject
of enunciation” and “a subject of the statement . . . (even if I speak
about me)” (p.30). According to Deleuze and Guattari, what makes
Kafka’s letters functional is the havoc they play with this distinction.
“It is this duality,” they note, “that Kafka wants to put to a perverse or
diabolical use. Instead of the subject of enunciation using the letter
to recount his own situation, it is the subject of the statement that
will take on a whole movement . . .” (p.30).
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This versatile deployment of the word “diabolical,” in turn, suggests that Kafka’s challenge to the Cartesian enunciation was politically informed and responded to the political dangers he saw approaching—bureaucracy, capitalism, and fascism. Now it will be
interesting to remember that Bilge Karasu, decades before Deleuze
and Guattari’s book on Kafka or the publication of “Cry a While,
Descartes,” suggested that in Bener’s texts, “The thinking ‘I’s eliminate the little incongruities of the speaking ‘I’s.” Karasu’s very early
diagnosis of Bener’s “schizoid” modality of enunciation is as shockingly illuminating as it is inattentive to its political repercussions.
This critical lack, so it seems, has been transcended, to quote Jameson again, “in the direction of the political and the collective” not by
any other reader but Bener himself, who expresses his question of
subjectivity as a political question most laconically in his discussion
on fascism.
And now the sentence “To think of myself as separate from myself . . . has nothing to do with therapy,” embedded in a world-historical delirium on “the war,” too, starts to become politically significant.
The question that remains unanswered is, what constitutes “health”
if neither Cartesian selfhood nor medicine is of use as a “method of
therapy”? Notes will show that Bener’s answer is literature—an answer which will never be left unproblematized.

Writing, an Impasse
Strings from Schönberg on the radio, out of spite. To heal [sağaltmak],
not to scatter. You’ve been doing well, drawn to be a physician
[tabipliğin tutmuştu]. Well, taping the fair copies of what you have
written in the old days was enough; what happened? Please, don’t stop,
shake yourself off. . . . It’s no go, right? (Bener, 2010, p.11)

Departing from such scenes of inner interrogation, which are
often framed by tough negotiations on sickness and health, his readers have drawn attention to a discontinuous movement in Bener.
They have pointed out the mutual existence of “a principle of con-
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tinuity” and “a principle of dispersion” in his modernist aesthetics
(Koçak, 1991, p.82) or a “tense conversation” between optimism
and pessimism that constitutes the quintessence of his literary style
(Gürbilek, 2004a, p.36).
Perhaps this tense conversation has found its nest nowhere
more palpably than in Notes, a novel composed of diary notes
penned by a sick and old man named Muannit Sahtegi, whose name
performs an explicit double movement: “mule” and “not genuine”
(Tutumlu, 2016, p.47), or “obstinate” and “counterfeit.” A retired bureaucrat who is also a jaded writer (like Virus’s Osman Yaylagülü),118
Mr. Sahtegi decides to rewrite the diary notes he took years ago while
also taking new notes.129 The entries in Notes cover the 1970s and
1980s, portraying the predicaments, oscillations, and fears of its recorder as well as his relationship with his adopted daughter Fatoş.
In Notes, the acts of remembering, recording, writing, and rewriting
seem to take place simultaneously despite temporal marks, and neither the reader nor the diary-writer could capture the time exactly.
What I want to focus on in Mr. Sahtegi’s oscillation between
healing and scattering, though, is its ability to constitute a treatise
on literature’s abilities. Throughout Notes, Mr. Sahtegi constantly
notes how, why, and what he is unable to note. As a symptom of
this unease, he extensively problematizes his writing paraphernalia. Not only does he mess with “the ballpoint pen” that hurts his
fingers (Bener, 2010, p.32) or about “a Scheaffer fountain pen” that
he “hesitates to use” (p.35), he constantly gets into trouble with his
“typewriter” (p.12-13).
11 Gümüş (2000) suggests that the characterizations of Osman Yaylagülü and Mr. Sahtegi
not only resemble each other but also constitute “an integrated personality to which Vüs’at
O. Bener too bears a resemblance” (p.58), further confirming the autobiography thesis.
12 This juxtaposition of (re)viewing and (re)writing (“taping the fair copies of what you
have written in the old days”) should remind us of Samuel Beckett’s play Krapp’s Last Tape
(1984), where “a wearish old man” (p.55) listens to what he recorded on his tape recorder
some thirty years ago, comments on what he hears and eventually makes a new record:
“Just been listening to that stupid bastard I took myself for thirty years ago, hard to believe
I was ever as bad as that. . . . What’s a year now? The sour cud and the iron stool” (p.62). We
know that Beckett was an inspirational figure for Bener: “I sometimes do such stupidities
as comparing myself to Samuel Beckett” (Kavas et al., 2004, p.152).
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What is worth noting is that Notes always frames this problematization of writing with the same question: “Shall I continue or stop?”
(p.23). On “a lethal, suicidal morning,” a similar question haunts Mr.
Sahtegi: “You went astray Mr. Muannit Sahtegi, don’t do that. While
saying that it is writing, not speaking, that will save you . . . What,
how, why save?” (p.9). This question, however, will take its most provocative form when he starts to mull over the curative potentials of
writing. Reflecting upon how he had been criticized for being too
much into himself, “too much self-pitying,” Mr. Sahtegi revisits his
tense oscillation between healing and scattering: “Creations are to
endure the otherwise inappeasable starvation of the sick body [hasta
yapı] that continually remembers his childhood joylessness, so to
say! Self-consolation, in other words. The Consoler’s consolation will
save, huh! Save what?” (p.61).
It is as if Mr. Sahtegi is being “obstinate” not only with some
readers of Bener who find his works too individualistic but also with
the Freudian notion of creative writing here. In his presentation
“Creative Writers and Day-Dreaming,” Freud (1989) suggests that a
creative writer’s fictionalizations are reminiscent of a child’s games:
“instead of playing, he now phantasies” (p.438). Regarding literature as “a continuation of, and a substitution for, what was once the
play of childhood,” Freud writes: “A strong experience in the present
awakens in the creative writer a memory of an earlier experience
(usually belonging to his childhood) from which there now proceeds
a wish which finds its fulfillment in the creative work” (p.442).
It is not only Mr. Sahtegi who is unsatisfied with this reduction of the creative act to a mere effort to appease some childhood
anxieties. Deleuze (1997) also refuses to comply with “this infantilization or ‘psychoanalization’ of literature” (p.2), arguing that “the
writer as such is not a patient but rather a physician, the physician
of himself and of the world” (p.3). According to Deleuze, the question that bothers the writer, who “returns from what he has seen
and heard with bloodshot eyes and pierced eardrums,” is not how
to come to terms with childhood neuroses, but “What health would
be sufficient to liberate life wherever it is imprisoned by and within
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man, by and within organisms and genera?” (p.3). The burden of
this question, Deleuze maintains, renders literature “an enterprise of
health” (p.3).1310
But a critique of psychologism must entail a nuanced perspective on the political. Notes gives us important clues that Mr. Sahtegi
indeed returns to his typewriter “with bloodshot eyes and pierced
eardrums.” “I am suffocated by my little, poor troubles,” he writes
on this diary—but it is not hard to detect irony here, as he effortlessly juxtaposes his personal and public concerns through the same
problematization:
I should make some decisions. For one thing, I shouldn’t neglect my
food so much. My lower teeth are pulled off. I’m weak. Rain or shine, I
must keep writing a few lines. Otherwise, I will go off the rails.
Terror, a habit of daily life—increasingly no more startling. (Bener,
2010, p.79)

One of the most charged manifestations of Mr. Sahtegi’s struggle with and resistance to bodily and mental collapse, this moment
also crystallizes the radical entanglement of questions of subjectivity,
politics, and the act of writing in Bener. It is true that Mr. Sahtegi is
too much into himself, yet his self is already loaded with a negotiation
on “terror.” His “notebook” that is “crowded with selfish inconsistencies” (p.41) is indeed crowded with many such politico-economic
negotiations, which prosaically document history or further amplify
irony as in the following cry: “No need to impose restrictions on nuclear powers. Big bosses, I beg you, please press your red buttons. Let
this multi-degeneracy, for which we are all responsible, end” (p.24).
13 The question of how health manifests in literature seems to have loomed large in
Deleuze’s thinking. One of the most exciting appearances of this question in his philosophy is a 1988 interview, where he shares his prefiguration of Essays Critical and Clinical:
“I’ve dreamed about bringing together a series of studies under the general title ‘Essays
Critical and Clinical.’ That’s not to say that great authors, great artists, are all ill, however
sublimely, or that one’s looking for a sign of neurosis or psychosis like a secret in their work, the hidden code of their work. They’re not ill; on the contrary, they’re a rather
special kind of doctor. . . . The artist or philosopher often has slender, frail health, a weak
constitution, a shaky hold on things: look at Spinoza, Nietzsche, Lawrence. Yet it’s not
death that breaks them, but seeing, experiencing, thinking too much life” (Deleuze, 1995,
p.142-143).

122

monograf

2022/16

Vüs’at O. Bener: A Political Author

Despite the difference in tone, this cry resonates with Osman’s
call, “Blow the trumpet of Israfil, enough!” The reason why we should
remember Virus at this very moment, however, is another sentence:
“You, the lad, suffocated with mirage, expecting delicate Purcellian
poems from me, I look at you—you with your bleeding eyes!” The
intertextual allusion here must be to Henry Purcell, the 17th-century
English composer known for his subtle and soft songs. Let us remember that we read before this sentence an intense negotiation on
universal history crowded with dead bodies. To write like Purcell—
Osman says, how possible is this now? How can I write, what can
I write, in the face of this history? Why write, if I am aware of the
ineffectiveness of what I write vis-à-vis exploitations, pogroms, and
murders?
Nevertheless, one must also see that this political “impasse”
eventually leads to an uncomfortable yet forceful embrace of the
act of writing as a “way out.”1411 Although writing is more a question than an answer, the delirious subject writes “Delirium,” the divided “I” writes “Cry a While, Descartes,” Mr. Sahtegi writes Notes,
Osman writes Virus—some of the most “arduous” texts written in
Turkish. Responding to the readers who have found her writing style
intricate, Judith Butler (2002) suggests that “style is a complicated
terrain, and not one that we unilaterally choose or control with the
purposes we consciously intend. . . . Moreover, neither grammar nor
style are politically neutral” (p. xviii). Maybe it is on this complicated terrain that we too should understand not only the reason why
Bener’s “sick” and “schizoid” subjects are most often author-figures
who write their inability to write but also the political significance of
Bener’s “wrestling” with language: In the face of this history, I cannot
write “Purcellian” poems—Osman Yaylagülü, or Bener, says, I can
only write Virus.

14 My use of these terms is, of course, informed by Deleuze and Guattari (1986), who
ceaselessly refer to the situations where Kafka “invents a way out of this impasse” (p.10),
but also Lauren Berlant (2011), who conceptualizes “the ordinary as an impasse shaped by
crisis in which people find themselves developing skills for adjusting to newly proliferating pressures to scramble for modes of living on” (p.8).

monograf

2022/16

123

Berkay Uluç

Coda: The Politics of Turkish Modernism Revisited
After passing through these moments in Bener’s texts where the
questions pertaining to subjectivity, politics, and writing are radically interwoven with each other, it will be hard not to see that Bener is
“primarily,” not “occasionally,” interested in “the social circumstances” (Tutumlu, 2016, p.44). But Bener will constitute an even more
interesting case to ponder the relationship between literature and
politics if we consider the fact that he is inevitably a Turkish author
and his text a “third-world text”—the fact that he read Beckett, but
Beckett did not read him.
For justifiable reasons, the history of Turkish modernism has
been written as the story of an aesthetic experience oscillating between “Eastern” and “Western” or traditional and modern cultural
registers. Revolving around the keywords “aporia,” “crisis,” or “belatedness,” this paradigm, under the pens of prudent critics, has promisingly shown that aesthetic experience is contingent upon historical
and geographical differences, and modern Turkish literature is no
exception in this regard.1512
15 In her thought-provoking essay “Dandies and Originals: Authenticity, Belatedness,
and the Turkish Novel,” Gürbilek (2003) presents a very useful recapitulation of this
discourse in Turkish literary and cultural criticism. Attempting to deconstruct what she
calls “the criticism of a lack, a critique devoted to demonstrating what Turkish society,
culture, or literature lacks,” she first acknowledges the historical conditions that prepared the ground for this reading habit: “A whole set of social-economic-cultural reasons
are at work here: a society that is ‘belatedly modernized,’ a system of thought that has
come to accept its insufficiency before a modern one presuming to be superior, and a
culture that has adopted an infantile role when confronted by foreign modern ideals.
What the Greek scholar Gregory Jusdanis calls ‘belated modernity,’ what the Iranian
scholar Daryush Shayegan describes as ‘a consciousness retarded to the idea,’ what the
Turkish scholar Jale Parla explains by a sense of ‘fatherlessness’ and what the Turkish
critic Orhan Koçak discusses within the framework of a ‘missed ideal’ are all related to
the traumatic shifting of models generally discussed under the heading Westernization.
This cultural context forced Turkish literary criticism toward being an anxious effort of
comparison programmed to discuss from the very start the deprivation, insufficiency,
and shortage of its object: Turkish literature” (p.599-600). A very similar critique of this
internalized lack has been suggested in regard to modern Arabic criticism by Abdelfattah Kilito, who notes that “the reader of an Arabic text soon connects it, directly or indirectly, to a European text. He is necessarily a comparatist, or we could say a translator”
(quoted in Young, 2013, p.686).
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I see Nergis Ertürk’s (2011a) survey of Turkish modernism as
a good indicator of this paradigm.1613 Identifying the “positive and
negative Turkish desire for Europe” as its key instigator, Ertürk argues that Turkish modernism “cannot be understood independently
of this Occidentalist social imaginary” (p.247). After tracing this
imaginary in Yahya Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar, and Peyami
Safa, who strived for “a traditionalist modernism” (p.248), and passing through modernist innovations in Nâzım Hikmet’s poetry and
the First New, she situates a radical break in the 1950s, pointing out
“a remarkable turn in the poetry of the Ikinci Yeni (Second New) poets and the novels of Oğuz Atay and Orhan Pamuk” (p.248). She acknowledges this novelty brought about by these post-1950 writers in
political terms as well by drawing attention to “the political distance
they placed between themselves and the state” (p.255).17 Despite this
autonomy, to Ertürk, what informs the politics of this novelty is still
the nation’s perennial East-West divide. Following Meltem Ahıska’s
definition of Occidentalism as “a device ‘through which those in
power consume and reproduce the projection of the “West” to negotiate and consolidate their hegemony in line with their pragmatic
interests,’”1815 she contends that “the broken languages of postwar
Turkish modernism have registered the violence through which that
hegemony was consolidated” (p.255-256).
Ertürk convincingly shows that the politics of Turkish literary
modernism, in its traditionalist, committed, or autonomous forms,
is inevitably trapped in the nation’s cultural aporia, if not for other reasons than because “the canonical texts of Western European
14

16 For Ertürk’s most comprehensive analysis of Turkish literary modernity, see her groundbreaking study, Grammatology and Literary Modernity in Turkey (2011b).
17 A similar periodization has been suggested by other Turkish critics as well. Koçak
(2011) has stated that “the arts and literature” in Turkey had to wait until the 1950s to gain
“a certain autonomy” from “the political sphere” (p.406). What is worth specific attention
is Koçak’s attention to “the opening out onto inner world” (p.407) as the distinctive sign
of this autonomy. Jale Özata Dirlikyapan (2010) has argued that modern Turkish short
story witnessed a rupture in form and content in the 1950s and, to borrow from the title of
her work, “broke its shell.” Burcu Alkan and Çimen Günay-Erkol (2016) have pointed out
that “new approaches developed in literature and the novel in the 1950s,” and the novelists
started to tend towards “individualism and existentialism” (p.xix).
18 For a condensed discussion of her usage of the term “Occidentalism,” see Ahıska (2003).
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modernism continue to serve as a rich source of new critical openings in and onto Turkish literature” (p.248). However, her emphasis
on the “uneven transnational history positing Europe as the object of
desire” (p.248), insofar as it is formulated as the only possible conundrum Turkish modernism can react to, runs the risk of glossing over
the possibility of other transnational political imaginaries in modern
Turkish literature. Between Atay and Pamuk, the canonical writers
whose works well dramatize the nation’s “cultural schizophrenia,”19
lies a very interesting yet largely neglected modernist experiment in
Turkish fiction, forged by Leylâ Erbil, Sevim Burak, Karasu, Atılgan
and Bener among others,20 whose modernist works embody political registers that surely relate to21 but also significantly transcend the
“tale of the tribe” (quoted in Jameson, 1987, p.26).
It is by no means accidental that here I remember Jameson’s
theorizing on the urge of the “third-world text” to produce “national
allegory,” which he defines as “the coincidence of the personal story
and the ‘tale of the tribe,’ as still in Spenser” (Jameson, 1987, p.26). In
his long-debated essay “Third-World Literature in the Era of Multinational Capitalism,” Jameson argues that literary texts produced in
the third-world—the countries “which have suffered the experience
of colonialism and imperialism” (Jameson, 1986, p.67)—perform a
“very different ratio of the political to the personal” (p.69). According to Jameson, even the “seemingly private” third-world texts necessarily blur the “split between the private and the public, between
the poetic and the political” thanks to their urge to present singular
characters and their stories “in the form of national allegory” (p.69).
16

17

18

19 As already mentioned by Gürbilek, Daryush Shayegan has been a prevalent reference
point in the discussions on the oscillation of Turkish literature and culture between the
East and the West. For the whole conceptualization of “cultural schizophrenia,” see Shayegan (1992).
20 Speaking of Sait Faik, “but rather Vüs’at O. Bener and Bilge Karasu,” Yusuf Atılgan,
Tahsin Yücel, Leylâ Erbil, Adnan Özyalçıner, Tomris Uyar, and Kamuran Şipal, Koçak
(1991) has called this experience in Turkish literature “modernism proper” [asıl modernizm] (p.141).
21 One such relation in Bener is to be found in Mr. Sahtegi’s ironic discourse: “Don’t shave
your hairs with razor or depilatory. Let them grow copiously and westernize. I should also
eat pastırma and stink. Everybody should faint at the smell of sweat with pastırma. . . . We
would get used to it and develop” (Bener, 2010, p.25).
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To Jameson, the individual story in the third-world is thus always
already mediated through “the national situation” (p.65).
While Jameson’s theory has been criticized by many critics,
most famously by Aijaz Ahmad (1992),22 for eventually reproducing the already problematic cultural stereotypes, it sparked a lively
debate in Turkish literary criticism as well. Testing Jameson’s theory in some major works of the modern Turkish novel, Sibel Irzık
(2003) contends that the Jamesonian national allegory needs “complication, and even, in a certain sense, reversal and irony” (p.555).23
Irzık’s readings of the works of Adalet Ağaoğlu, Tanpınar, Atay, and
Pamuk show that these authors subvert “the compulsion to allegorize” (p.556) even when they comply with it. This analysis leads her
to the conclusion that “a dialectics of the public and the private”
(p.564), rather than an unproblematized transfiguration of the individual into the national, may provide a more comprehensive grasp,
also regarding modern Turkish literature.
Another acute critique of Jameson in regard to modern Turkish
literature has been proposed by Gürbilek (2004b), to whom Jameson’s thesis fails to see “the painful, restricting, and inhibiting process”
that informs the politics of third-world texts (p.180). What I see as
the most incisive point in her critique of Jameson, however, is Gürbilek’s warning against the trap of nationalism that critics of Jameson
may fall into. If we want to disprove Jameson’s thesis, she claims, it
suffices to consider the third-world texts “that hardly relate to ‘national allegory,’” such as “Bilge Karasu’s The Garden of the Departed
Cats, Vüs’at O. Bener’s Notes of Mr. Muannit Sahtegi, and Leylâ Erbil’s
The Dwarf” (p.174). Gürbilek, however, is not satisfied with such an
attempt, as she captures here a resentful national ego that celebrates
19

20

22 Among many points Ahmad (1992) makes in response to Jameson is his suggestion to
“replace the idea of the nation with that larger, less restricting idea of collectivity” and to
“start thinking of the process of allegorisation not in nationalistic terms but simply as a
relation between private and public, personal and communal” (p.15). See Szeman (2001)
for a critical attempt to situate Jameson’s framework of (national) allegory within his larger
project of “social and political criticism” from a postcolonial vantage point. I would like to
thank the anonymous referee for drawing my attention to Szeman’s article.
23 Irzık argues that “Turkey fits Jameson’s characterization of Third World countries” because “it has clearly not recovered, economically or culturally, from its contact with the
capitalist West” (p.555).
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its long-awaited access to “a poetics independent from the public, an
inner world separate from the fate of the nation, and modern texts
that have registered this world” (p.174).2421
While presenting Bener as a possible rebuttal of Jameson’s theory, my aim is not to argue that Turkish authors have the ability to
create authentic texts that are independent of the political. On the
contrary, my aim throughout the paper has been to show the politics
of Bener’s modernism. While fully embracing Irzık’s and Gürbilek’s
critiques of Jameson, my reading of Bener poses a different challenge to his thesis. I think Jameson is justified in his emphasis on the
political but faulty in his delineation of this politics in third-world
literature. It is true that Bener’s texts, as third-world texts or basically as modernist texts, debunk the split between the public and the
private—but they do so not merely in reference to national anxieties
or complications but on an impersonal and world-historical plane
that passes over national borders. What Bener’s “sick” and “schizoid”
subjects register is the dead body of Lorca, some children waiting
to be killed, some cruelties, slaughters, and wars, Hitler’s fascism,
terror in Bayrampaşa, nuclear armament or Palestine—an immense
politico-economic plateau that transcends “the national situation”
(Jameson, 1986, p.65).
This, in turn, does not show that Turkish authors, Middle Eastern modernists, third-world intellectuals, peripheral avant-gardes
too produce works of literature that are autonomous from the political, but that their autonomous works too “‘délire’ about the whole
world” (Deleuze and Parnet, 2011)—possibly to the detriment of
their market value in the West.25 “To prevent the imprisoning of
Third World literatures in the national or the sublime,” Hülya Adak
22

24 For an illuminating discussion of the Turkish reception of Jameson’s theory in relation
to the methodologies of comparative and global literary studies, see Adak (2008).
25 While thinking so, I am following Robert J. C. Young (2013), who notes that “Western
accounts of contemporary world literature tend to celebrate novels that present stereotypical or assumed microcosmic portraits of non-Western societies . . . catering to Western
preconceptions about the Middle East or the ‘Muslim world’” (p.686) as well as Saliha
Paker (2001), who argues that many remarkable works of modern Turkish literature, considered “not Turkish enough,” have failed to meet “the academic or more general expectations of British and American readers and publishers” (p.623).
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(2008) has suggested, “. . . global literary studies could juxtapose
multiple perspectives on (Third World) literature” (p.21). It is my
contention that we could focus on “the political and the collective”
(Jameson, 1981, p.60) to explore such potentials for literary reception and criticism.
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mantik Şiir, Toplumcu Gerçekçi Şiir ve Popüler Şiir kendi içlerinde
de çeşitli gruplara ayrılmıştır.
Kitabın ikinci bölümünün başlığı ise “Bağımsız Şairler ve Garip
Hareketi”dir. Kitabın ilk bölümünde 1930’lu yılların şairleri şiirlerinde işledikleri temalara göre tasnif edilirken ikinci bölümde sınıflandırmanın hangi ilkelere göre belirlendiği ve ilk bölümdeki kategorizasyonun terk edilme gerekçesi net bir şekilde sunulmamaktadır.
İkinci bölümün ilk alt başlığında “bağımsız şairler” ele alınmıştır. Bu
kısımda “Saf Şiiri Benimseyenler”, “Deneysel Şiire Yönelenler”, “Yedi
Meşalecilerin Bu Dönemde Şiir Yazmayı Sürdüren Temsilcileri” gibi
üç farklı kategori bulunmaktadır. “Saf Şiiri Benimseyenler” ve “Deneysel Şiire Yönelenler” adlandırmalarında şairlerin hangi şiir türünü kullandıklarına yönelik bir vurgu varken üçüncü kategori “Yedi
Meşalecilerin Bu Dönemde Şiir Yazmayı Sürdüren Temsilcileri” geçmişteki bir şiir çevresine yönelik referans içermekte ve tasnif olarak
ilk iki gruptan farklılaşmaktadır ve bunun nedeni açıklanmamaktadır. Kitabın ikinci bölümünün ikinci alt başlığı olan Garip Hareketi
de bu harekete mensup üç farklı şair ve hareketin etkisinde kalan
şairler olmak üzere ayırılmıştır. Kısacası kitaptaki kategorileştirmenin ilk bölümünde tematik, yani şiirin ele aldığı konunun merkeze
alındığı yaklaşım varken ikinci bölümde şiir hareketine, yani şairin
etkisinde bulunduğu harekete/akıma yönelik yaklaşım ve harekete
mensup şairin ismine göre1 bir gruplandırma kullanılmıştır. Yazar,
yaptığı tasnifi gerekçelendirdiği takdirde sorun olmayacak tercihler,
metin içerisinde herhangi bir şekilde açıklanmadığı ve diğer tercihlerle ilişkilendirilmediği için keyfiyetten kaynaklanan bir muğlaklığa sebep olmaktadır. Sibel Yılmaz (2021), şiire dair yapılmış diğer
araştırmalardan bahsettikten sonra şöyle söyler: “1933-1941 yılları
arasındaki Türk şiirini inceleyeceğim bu çalışmada, yukarıda sözünü
ettiğim tasnifleri gözden geçirerek dönemi 1) Tematik Yaklaşımlar,
2) Bağımsız Şairler ve Garip Hareketi başlıkları altında değerlendirmeyi uygun buldum” (s.20). Neden bu şekilde değerlendirmeyi
“uygun bulduğu”, incelediği kaynaklardan neyi ödünç aldığı neyi çı1 Bu bölümler “Orhan Veli Kanık Şiiri”, “Oktay Rifat Şiiri”, “Melih Cevdet Anday şiiri”dir.
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kardığı, bu çalışmalardaki hangi eksikliği kendi tasnif tercihleriyle
giderdiği metinde açıklanmamaktadır.
Kitabın bütününde Yılmaz’ın dönemin süreli yayınlarını takip
ettiği söylenebilir. Yılmaz, tüm tematik yaklaşımları ve Garip hareketinin izlerini süreli yayınlar üzerinden sürmektedir. Süreli yayınların izlerini sürmesi kitabın güçlü yanlarından birisi çünkü bu sayede edebiyat ile onu belirleyen süreli yayınları da içeren yayıncılık
faaliyetleri arasındaki ilişkinin altı çizilirken aynı zamanda mevcut
kanonun dışında kalmış şairler ve onların şiir üretimleri de gün yüzüne çıkmaktadır. Böylelikle belli bir şiir hareketinin ya da tematik
yaklaşımın yalnızca kanondaki belli isimlerin üretimleriyle anılmasının eksik yanları belirlenmekte, süreli yayınlarda ve bu yayınlarda
karşımıza çıkan kanon dışı isimler/dışarıda kalanlar üzerinden de
belli bir şiir hareketi ya da grubun çehresinin belirlenebileceği anlaşılmaktadır. Kanon dışında olmasa da şiirden ziyade nesir alanındaki üretimleriyle öne çıkan Sabahattin Ali, Yaşar Kemal gibi isimlere de yine şiir tarihi anlatılırken yer verilmesi, mevcut şiir tarihine
yönelik araştırmaların kapsamını/odağını genişletmesi bakımından
önemlidir.
Kitapta takip edilen süreli yayınlar aynı zamanda veri ve istatistiklerle de desteklenmektedir. Her ne kadar bu veri ve istatistikler
metnin içine yedirilmese de sonuç kısmında belli dergilerin çeşitli
temalara ne kadar yer verdiği grafikler üzerinden gösterilmiş ve ekler kısmında da edebiyat dergilerine ve dönemin şiir kitaplarına dair
istatistikler ve dökümler sunulmuştur. 1933-1941 yılları arasında
yayımlanan edebiyat dergilerine, Halkevi dergilerinin Türkiye içerisinde dağılımları ve bu dergilere dair bilgilere, 1933-1941 yılları
arasında yayımlanan şiir kitaplarına dair ayrıntılı verilere ekler kısmında ulaşılabilmektedir. Bu titiz çalışmaların gelecekteki edebiyat
araştırmacıları için önemli bir kaynak olabileceği açıktır.
Sibel Yılmaz’ın 1933-1941 yılları arasındaki şiiri anlamaya çalışırken bağlamı hatta onu da aşarak siyasi tarihi fazlasıyla önemsediği
söylenebilir. Kitabın sunuş ve giriş kısmı, siyasi tarih anlatısına uzun
uzadıya yer vermektedir. Giriş kısmının ilk cümlesi şu şekildedir:
“Osmanlı devletinin I. Dünya Savaşı’nda yenilmesinden sonra işgal
altındaki Anadolu’yu kurtarmak için Mustafa Kemal Atatürk’ün 19
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Mayıs 1919’da Samsun’a çıkmasıyla başlayan Milli Mücadele, Türk
ulusunun bağımsızlık savaşını kazanmasıyla sonuçlanır” (s.11).
Bu cümleden itibaren uzun bir kısım Türkiye’nin siyasi tarihinin,
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e yaşanan dönüşümün anlatımıdır. Elbette
bağlama, edebiyatı etkileyen, kimi zaman çerçevesini ve meselesini
belirleyen bir faktör olarak yer verilebilir ama bu kısımlarda siyasi
tarihin detaylarının edebiyatla bağının kurulduğunu söylemek çok
mümkün değil. Söz gelimi, milli tarih anlatısıyla örtüşen ve eleştirel
perspektiften ziyade tekrara dayalı, hamasi tarih tahayyülüne yaslanan söylemlerin metindeki kullanımı, edebiyata ve üretim ağına ilişkin herhangi bir şey söylememektedir. Bu kısımların metni gereksiz
yere şişirdiği, aktarılan siyasi tarih ve bağlama dair bilginin edebiyat
hareketi ile ilişkisinin kitapta o kadar kuvvetli bir şekilde kurulmadığı, metnin bu anlamda yeterince özlü bir anlatıma yer vermediği
söylenebilir.
Aynı durum şair otobiyografileri için de geçerlidir. Metinde sık
sık şairlerin otobiyografilerine yer verilir, şairlerin hayatları ile şiirleri arasında bir bağ olduğu varsayımından hareket edilir. Yılmaz şöyle
söyler: “Kemalettin Kamu’nun şiiri, hayat hikâyesinden ayrı düşünülemez” (s.28). Fakat metinde şairlerin otobiyografilerine dair aktarılan bilgilerin her zaman şairlerin üretimleriyle doğrudan ilişkili
olduğunu söylemek mümkün değildir. Bu da şairlerin hayatlarına
dair aktarılan kısımların bu denli hacme sahip olmasının ne kadar
gerekli olduğu sorusunu doğurmaktadır. Şu ifadesinde Yılmaz bunu
kendisi de açık etmektedir: “Kemalettin Kamu, 1933’te eğitim için
Paris’e gider; ancak Kamu’nun şiirlerinde Paris’teki edebiyat ortamından ve Batı şiirinden etkilendiğine dair bir işaret yoktur. 1938’de
Paris’ten Ankara’ya dönen ve 1939’dan itibaren üç dönem boyunca
milletvekili seçilen Kamu…” (30). Kemalettin Kamu’nun Paris’e gitmesi veya milletvekili seçilmesinin onun şiirinde bir etkisi yoksa -ki
Yılmaz da bunu söylemektedir- bu bilgi neden verilmektedir? Bu da
tıpkı bağlam ve siyasi tarihe yönelik verilen bilgiler gibi metinde bir
yük yaratmaktadır.
Biyografik edebiyat eleştirisinin yöntemine ve içerdiği tehlikelere yaklaşan Sibel Yılmaz kitabın özellikle ilk bölümünde şöyle bir
yöntem ortaya koyar: İlk olarak şairin hayatından bahseder, sonra
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da aynı şairin birkaç şiirine yönelik dize dize bir çözümleme yürütür, şaire dair çeşitli eleştiri metinlerinde farklı araştırmacıların
ne gibi görüşler öne sürdüğüne değinir, bu eleştirmenlerin yaklaşımına veya şaire yönelik kendi yorumunu genellikle aktarmaz ve
sonrasında da arada herhangi bir geçiş yapmadan başka bir şaire
geçer. Örneğin Garip şiirinin iktidar tarafından desteklendiğini düşünenler ile aksi yönde düşünenlerin görüşlerini aktarır ancak bu
tartışmaya dair kendi fikrini ortaya koymaz. Şairlere yönelik farklı eleştirmenlerin görüşlerinden bahsederken kendisinin görüşünü
genellikle aktarmayan Yılmaz’ın yorumunu aktardığı bazı yerlerde
ise “şiiriyet değeri zayıf ”, “şiiriyet açısından fazla bir değere sahip
değildir”, “şairin şiir dilininin olgunluğuna eriştiği söylenemez” gibi
muğlak ve soyut ifadeler kullandığı fark edilir. Yılmaz’ın “şiiriyet” ya
da “şiir dilinin olgunluğu” derken neyi kastettiği, şiiriyet değerinin
kavramsal düzeyde neye tekabül ettiğine, ölçütünün hangi ilkelerce
belirlendiğine, şiir dilinin nasıl olması gerektiğine ve bazı şiirlerin
nasıl bunun dışında kaldığına dair bir tartışma yürütmediği de göze
çarpmaktadır. Bunun dışında da Sibel Yılmaz’ın belli temaları ve şairleri özetleyici/tanıtıcı bir formatta ele almasına karşın onlara dair
eleştirel ve özgün yorumları kısıtlıdır. Örneğin “Nâzım Hikmet Şiiri”
başlıklı bölümü şu cümlelerle bitirilir: “[…] Nâzım Hikmet modern
Türk şiirinin gelişmesinde önemli katkıları olan bir şairdir. Uzun
yıllar kendi ülkesinde ve dilinde yasaklı kalsa da hem bu dönemin
toplumcu gerçekçi şairlerini hem de sonraki kuşakları etkilemiştir.”
(s.87) Veya Garip için şöyle bir ifade kullanılır: “Garip hareketinin
Türk şiiri içindeki yeri, önem ve etkisini korumaktadır.” (s.210).
Genellikle bölümlerin sonuçlarının buna benzer şekilde genelgeçer
ve klişeleşmiş içerik ve ifadelerden oluşması, metnin özgünlüğünü
zedelemekte, kitabı da analitik/eleştirel yaklaşımdan uzaklaştırıp
tanıtıcı/betimleyici tarza yaklaştırmaktadır. Örneğin Türkçe şiirde
belli benzerlikler/fenomenler tespit edilir ama bunların oluşturduğu örüntüyü irdelemeye imkân tanıyacak analitik bir sorgulamaya
girilmez: 1930’larda sıkça işlenen bir tema olan “çocukluk günlerine
duyulan özlem” (s.191) denir, ama neden 1930’larda bu temanın sıkça işlendiğine yönelik bir yorum ortaya konmaz. Bu açıdan titiz bir
çalışmanın ürünü olan kitap, Türkçe şiire dair birçok veriyi bir araya
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getirip sistematik bir döküm ortaya koyar fakat bu verilerin yorumlandığı bir zemin sunmaz.
Kitabın sonuç kısmı da çeşitli problemler içermektedir. “Bu
çalışmada bu edebiyat ortamını tematik eğilimler, bağımsız şairler
ve Garip hareketi ekseninde ayrıntılı olarak değerlendirmeye çalıştım. Ulaştığım sonuçları şu şekilde sıralayabilirim” (s.235) ifadelerinden sonuç kısmının önceki kısımları da tartışan/toparlayan bir
kısım olması beklenebilir fakat bu bölümde önceki kısımlardan da
kopuk bir şekilde daha çok belli dönemlerde elde edilen çeşitli sayısal verilerden söz edilmektedir. Önceki kısımlarda ele alınan şairleri, 1930’lar şiiriyle 1940’lar şiirinin arasındaki bağlantıyı, Varlık’tan
Garip’e Türkçe şiirinin evriminin nereye ulaştığını tartışmasını beklediğimiz kısım bunu yapmaz, süreli yayınlarda ürün veren şairlere
ve onların şiirlerine dair sayısal verileri özetler. Şüphesiz ki bu da
değerlidir ama çalışmanın belli bir sonuca varması beklendiğinden
bir hayal kırıklığı yaratmaktadır. Keza metnin son cümlesi de bunu
göstermektedir: “Mensur şiir/düzyazı şiir de bu dönemin süreli yayınlarında oldukça popüler bir türdür” (s.240). Yazarın çalışmasını
“Varlık’tan Garip’e” bütüncül bir değerlendirme yerine bir şiir türünün popüler olduğunu söyleyerek bitirmesi, şüphesiz ki metnin genelinde ulaşılan sonuçları düşündüğümüzde şaşırtıcı değildir.
Son olarak kitabın başlığından ve başlığın vadettiklerini gerçekleştirip gerçekleşmediğinden söz etmek istiyorum. Kitabın başlığı Varlık’tan Garip’e Türk Rönesansı’nın Şiiri (1933-1941)’dir. Kitapta
gerçekten de Varlık’tan Garip’e süreli yayınların izleri ve bu yayınlarda şiirleri yayımlanan şairlerin izleri sürülmüştür. Başlık, Varlık’tan
Garip’e bu şairlerin birbirlerine nasıl bağlandığını, birbirlerinden ne
ölçüde farklılaştığını, Türkçe şiirde nasıl bir evrimleşme olduğunu
göstereceğine dair bir vaatte bulunur fakat kitap, bu vaadi gerçekleştirmemektedir. Daha önce de söylediğim gibi metinde genellikle
şairlerin otobiyografileri aktarılmakta, birkaç şiirinin çözümlemesi
yapılmakta, farklı eleştirmenlerin bu şairler hakkında neler söylediklerine değinilmektedir, sonrasında ise arada bir bağlantı kurulmadan başka bir şaire geçilmektedir. Şairler arasındaki bağ gösterilmediği gibi bölümler/kategoriler arasında da analitik bir ilişki
kurulmamıştır. Öte yandan başlıkta “Türk Rönesansı’nın Şiiri” ifade140
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si de kullanılmaktadır. Bu başlıktan yola çıkarak yazarın Batı’nın belli bir dönemine referans veren “Rönesans” kavramının Türkiye’deki
karşılığını incelediğini düşünebiliriz. Fakat metinde “Rönesans” dönemine ve kavramına dair bir tartışma yürütülmemektedir. Yalnızca
şöyle bir ifade geçer: “Ali Canip Yöntem’in Hayat dergisinde yazdığı
‘Rönesans ve Türkiye’ (s.1926) yazısında yer verdiği ‘Rönesans’ kelimesi, zamanla bu yılları tanımlamak için kullanılan bir ifade hâline
gelmiştir. Süreli yayınlardaki çeşitli yazılarda 1930’lar, ‘Rönesans
Türkiye’si’ olarak ele alınmıştır. Rönesans dönemi, Atatürk’ün ölümüyle son bulur” (s.14). Ali Canip Yöntem’in bu dönem için “Rönesans” demesi ve süreli yayınlardaki çeşitli yazılarda bu dönemin “Rönesans” dönemi olarak anılması yazarın da bu periyodu Rönesans
olarak adlandırması için yeterli olabilir mi? Kaldı ki ne Ali Canip
Yöntem’in ne de süreli yayınların neden bu döneme Rönesans dedikleri Sibel Yılmaz’ın çalışmasında açıklanmaktadır. Yöntem’in ve süreli yayınların ortaya attığı kavramı kabul edebilmek için bu kavram
etrafında bir tartışma yürütülmeli ve bu kavramın tam da bu dönemi
tanımlamak için kullanılmasının gerekliliği izah edilmeliydi. Sibel
Yılmaz’ın çalışması böyle bir kavramsal tartışma yapmamaktadır,
bundan dolayı da yazarın neden bu dönemleri “Türk Rönesansı”
olarak kabul ettiği netleşmemektedir. Öte yandan Yılmaz, Rönesans
döneminin Atatürk’ün ölümüyle son bulduğunu söyler fakat neden
bu dönemin Atatürk’ün ölümüyle son bulduğunu da açıklamaz. Belli
bir edebiyat hareketi neden Atatürk’ün ölümüyle son bulmaktadır
veya böyle bir edebiyat tarihi anlatımının özerk olabilmesi mümkün
müdür? Başlık ve kitap, Türk Rönesansı’nın Varlık’tan Garip’e nasıl
görüldüğünü, ne gibi evrelerden geçtiğini aşama aşama anlatacağı
izlenimini verse de bu vaadini gerçekleştirmekten uzaktır. Zaten az
önce alıntıladığım kısım dışında metinde pek fazla “Rönesans” ifadesi de geçmemektedir ve sözü edilen Rönesans ruhunun bu şair ve
şiirlerde, bu süreli yayınlarda nasıl can bulduğuna dair bir tartışma
yürütülmemektedir.
Sonuç olarak kitabın kategorizasyonunun keyfiliği, analitik ve
eleştirel yaklaşımdan kaçınması, fazla tanıtıcı/özetleyici kalması,
bağlam ve otobiyografiyi kimi zaman gereğinden fazla öne çıkarması, bağlamı ve otobiyografiyi edebi üretimlerle bağlantısını kurmadan
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sunması, dönemlere dair bütünlüklü/özgün sonuçlara ulaşamaması
ve titizlikle elde edilen verileri yorumlamadan vermesi bakımından
zayıf olduğu söylenebilir. Buna rağmen Sibel Yılmaz’ın çalışması süreli yayınları titiz bir şekilde takip etmesi, kanonun dışında kalmış
veya şiiriyle çok fazla gündemde olmayan şairleri edebiyat tarihinde
yeniden düşünebilmeye fırsat vermesi, içerdiği istatistikler ve veriler
bakımından gelecekteki edebiyat araştırmacıları bakımından oldukça önemli bir kaynak olma niteliği taşımaktadır.
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yen hukuki çerçevesine edebî üretimin güzergâhını belirleme noktasında verilen paye, Cumhuriyet’in ilanıyla siyasal alandaki hegemonyası kesinleşen ilerlemeci düşüncenin arzularını kristalize eder.
1839’u efsunlu bir haleyle kuşatarak milat hâline getiren anlatının
gerek kendisinden önceki gerekse sonraki gelişmelere yönelik sahip
olduğu körlük, hem Tanzimat Fermanı’na giden süreçteki siyasi ve
kültürel tabakalaşmanın görmezden gelinmesine hem de söz konusu
fermanı takiben yaşanan daha kritik hamlelerin kapsamlı biçimde
ele alınamamasına yol açmıştır. Türkçedeki kanonun teşkilinde işlevsel bir rol icra eden bu otoriter görüşe verilmiş en iddialı yanıtlardan biri, M. Kayahan Özgül’ün güçlü bir yapısöküm programı uygulayan Dîvan Yolu’ndan Pera’ya Selâmetle: Modern Türk Şiirine Doğru
isimli kitabıdır. Devlet aygıtının dönüşümünden İstanbul’un sosyal
bir mekân olarak keşfine, bireyin cemaatle olan bağlarını kopararak
kendini inşa etmeye başlamasından imparatorluktaki farklı cinsiyetler, milletler ve dinî gruplar arasındaki diyaloğun artmasına dek pek
çok konunun şiirdeki yansımalarını ortaya çıkaran kitabın Türkçe
eleştirideki sui generis metinlerden biri hâline geldiği aşikârdır.

Homo Ottomanicus Değişirken
M. Kayahan Özgül kitabındaki temel amacını, klasik şiirin gelenekli yapısının bozulmaya başladığı tarihsel andan yeninin kendini kabul ettirişine kadar geçen süreci değerlendirmek ve Türk
şiirinin Tanzimat Fermanı’nın ilan edildiği gün doğduğu fikrinin
saçmalığını ortaya koyarak yeninin eski kökenlerini araştırmak olarak açıklıyor. Bu noktada klasik şiirdeki modernleşme temayülünü,
Aydınlanmacı ya da Batılı perspektifin sunduğu ideolojik tercihlerle
değil, bu şiirin kendi içsel kaynaklarının Avrupa modernliğiyle yaşadığı karşılaşmanın ürettiği diyaloglarla ele alıyor. Kitap, tek yönlü
etkilenme anlayışını daha müzakereci ve mütekabiliyete dayalı bir
modelle ikame etmiştir. Klasik şiirdeki ilk dönüştürücü hamlenin
kaynağı olarak 1699’daki Karlofça Antlaşması’nı gören Özgül, bu tarihten sonra Homo Ottomanicus’un kaderinin değiştiğini söylüyor.
Osmanlıların yön verdiği dünya sistemindeki ilk ciddi çatlak olan
bu antlaşmanın ardından, toplumsal alanın yeniden inşası arayışının
144
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devlet ricali arasında acil bir gündem hâline geldiği vurgulanmaktadır. Özgül, Şerif Mardin, Orhan Koçak ve Nurdan Gürbilek gibi araştırmacıların da belirttiği gibi, Batılılaşmanın hem geleneksel hayatı
yeniden tahkim edecek şekilde bir kabuğuna çekilme sürecine hem
de rakip medeniyetin maddi ve manevi araçlarını kullanma isteğine
aynı anda cevaz veren bir kimliğe sahip olduğunu belirtiyor. Ne var
ki Batılılaşma süreci, bu çifte yönelimin yol açtığı “yaralı bilinçler”
ve “melez desenler” yüzünden mutlak bir kopuştan ziyade eski ve
yeni unsurların bir arada yaşamak durumunda kaldıkları patolojik
bir kimlik yaratır. Bunun şiirdeki karşılığıysa bir tür palimpsesttir:
şairler yeninin altını kazdıkça eskiyi bulacaklardır çünkü. Her yenilik arayışı, ataların gözetiminde icra edilen bir düelloya dönüşür.
Harold Bloom’un söylediği gibi, güçlü geleneklerin varlığı hem bir
geç kalmışlık duygusunun hem de kışkırtıcı bir yaratma güdüsünün
kaynağıdır.
M. Kayahan Özgül, yenilenme ve yenileşme kavramları arasında kategorik bir ayrıma giderek ilkini, geleneğin birikiminden yararlanan bir şairle şiiri arasındaki değişim; ikincisini ise verili şiirle
geçmişin bütün poetik birikimi arasındaki ihtilaf olarak okurken
kitap boyunca yenileşmeye odaklanıyor. Modernleşmeye Batılı edebiyat paradigmasının hizasından bakan pek çok araştırmacı, klasik
şiir geleneğinin on sekizinci yüzyıldan itibaren yaşadığı yenileşmeyi
ıskalarken, Özgül bunu yapmayacak ve edebiyat tarihlerindeki birtakım yaygın yorumları tersyüz etme yoluna gidecektir. Bu kapsamda,
Dîvan Yolu’ndan Pera’ya Selâmetle hem sunduğu zengin şiir repertuvarı hem de bu repertuvarın tevarüs ettiği konjonktürün tasviri
bakımından klasik şiirdeki yenileşmenin boyutlarını somutlaştırır.
On sekizinci yüzyıla yayılan şiir üretimini, dönemin siyasal ve sosyal manzarasının içinden yansıtan bir metodoloji kuran Özgül’ün
mezkûr şiir külliyatındaki ortaklık, farklılık ve yol ayrımlarına odaklandığını söylemek gerekir. Kitap, “Devlet Değişirken”, “İnsan Değişirken”, “Şair Değişirken” ve “Şiir Değişirken” şeklinde dört ana bölümden ve bu bölümlerin alt başlıklarından meydana getirilmiştir.
Analitik bir tarzla; siyasal, sosyal ve kültürel alandaki gelişmelerin,
edebî korpusun teşkilinde ve dönüşümünde edindiği rolü açımlamak isteyen bir eleştirel tutum alarak ilerleyen metin, Türkçede çok
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az kitabın başardığı türden bir malzeme sunuyor. Özgül’ün toplumsal alanda gerçekleşen yenileşme atılımlarıyla şiirdeki gelişmeleri
eşzamanlı biçimde okuma çabası hem sadece bağlamı önceleyerek
metnin hakikatini es geçen yaklaşımlara hem de bağlamdan azade
şekilde yalnızca metnin sunduğu bilgiyi esas alan analizlere karşı çıkıyor ve bir etkileşim modeli tasarlıyor.
“Devlet Değişirken” bölümünün başlangıcında, Osmanlılardaki vakayinamelerde özellikle Kanuni döneminin bir tür asr-ı saadet
özlemi içeren potansiyeline yönelik bir nostaljinin devrede olduğu
ancak on yedinci yüzyıldan itibaren bu nostaljinin yerini sert bir
eleştiriye bıraktığı ve bu eleştirilerin on sekizinci yüzyılda sistematik biçimde yeni bir düzen tasavvuruna evrildiği ifade edilmektedir.
Özgül gelenekle yeni koşullar arasında sık sık ayrıma giderek gelenekteki siyaset tarzını kelimenin etimolojisindeki seyislik anlamıyla
okurken, bu denklemde reayaya da sürü olmaktan başka bir anlam
düşmez. Gelenekteki aydının pozisyonu da bu siyasi anlayışın otoriter yapısıyla şekillendiği için on sekizinci yüzyıldan önceki gelişmelerde de bir tür organik aydın konumuyla karşılaşmak şaşırtıcı
olmuyor. Özgül, İbrahim Müteferrika tarafından padişaha sunulan
Usulü’l-Hikem fi-Nizam’ül-Umem üzerinden II. Mahmut dönemindeki kısmi demokratikleşme adımlarını, III. Selim’in Fransız
İhtilali’ne olan ilgisine rağmen ancien regime’in, ihtilalin doğurduğu devrimleri kaldıramayacak oluşu nedeniyle gösterdiği tereddüdü, Rusya’da Büyük Petro’nun yaptığı yeniliklerle Osmanlılardaki
reform çabaları arasındaki benzerliği, Mısır’da Mehmet Ali Paşa
önderliğinde gerçekleşen modernleşme hareketine dönük yakın ilginin özellikle İstanbul’da yarattığı sonuçları ve son kertede Tercüme Odası’nın icra ettiği fonksiyonu devlet sathında meydana gelen
yenileşme adımları olarak ele alıyor. Bu noktada Mısır faktörünün,
kitabın “İnsan Değişirken” başlıklı ikinci bölümünde en çok üzerinde durulan husus olduğunu söylemek gerekiyor.
“İnsan Değişirken” bölümü İstanbul ekseninde yaşanan dönüşümün kültürel boyutlarına odaklanıyor. Özgül, Hidiv ailesinin ve
maiyetinin boğaz kıyısındaki iskânının, evlerinin deniz gören tarafına pencere yapmayı bile akıllarına getirmeyen Müslüman Türkler
arasında cezbedici bir etki yarattığından bahsediyor. Mısırlıların
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Kahire’deki Batılı yaşantılarının bir kopyasını boğaz hattında ve
konak yaşantısında kurma çabaları, İstanbul’daki doğulu kültürün
dönüşümünde öncü rol oynamış gibidir. Özgül, Mısırlılarla beraber,
Rusya’nın baskısından kaçan Polonyalı ve Macar mültecilerin de şehrin manzarasının farklılaşmasında kritik bir rol üstlendiklerinden
söz ediyor. Bu mülteciler arasında ihtida eden bir grubun özellikle
üst sınıfların modernleşme sürecine hatırı sayılır bir katkı sunduğu
vurgulanıyor. Özgül, on sekizinci yüzyılla birlikte, Osmanlılarda ayrıcalıklı sınıf olarak tanınan ilmiyenin nüfuz alanının daraldığını ve
kalemiyenin yeni bir siyasi odak olarak yükselişe geçtiğini belirtiyor.
Kalemiyenin siyasi alandaki etkinliği, sultanın mutlak otoritesinin
dokunulmazlığına son vermek ve ulemanın asırlardır sürdürdüğü
ortodoks İslâmî anlayışı kesintiye uğratma çabası olmak üzere iki
temel eleştirel hat çizer. Devlet patronajı olmadan yaşamını idame
ettiremeyen organik aydın tipinin yerini yavaş yavaş Batılı anlamıyla
entelektüelin almaya başlaması bu tarihsel eşiğe rastlar ancak devlete
dönük taahhütlerin yerine getirilemeyerek kesin bir kopuşa ulaşması için Yeni Osmanlıların beklenmesi gerekecektir. Özgül’ün devletten bağımsızlaşmış bir aydın tipinin doğuşu hakkında öne sürdüğü
görüşler, Baki Tezcan’a ait on sekizinci yüzyıldaki hâkim sınıfların
padişahın hilafına sosyal alanda görülmeye başladıkları ve tarihyazımındaki tanrısal referansın görece seküler bir üslupla yer değiştirdiği yönündeki analizle örtüşür. Özgül, yeni aydın tipinin yükselmesinde devlet dışı odakların önem kazanmaya başlamasını, tekke ve
dergâhlar üzerinden açıklıyor. Özellikle Bektaşiliğin ve Mevleviliğin
aydınlar arasında popüler hâle gelmesini bu tarikatların, ulemanın
sahip olduğu skolastik din anlayışından uzak ve yer yer seküler temayüller de sergileyen çoğulcu dokusuyla somutlaştırmaya çalışıyor. Kaynaklarını tıpkı ulemada olduğu gibi Kuran ve hadislerden
alan ancak bununla yetinmeyerek hikmet odaklı bir dinî yaklaşım
sunan bu tarikatlar, on sekizinci yüzyıldaki dünyevî açılımlarla kesişerek yeni aydının en sağlam destekçisi olur. Özgül’ün, tekke ve
dergâhları ortodoksiye direnen yapılar olarak okuyan analizinin,
Markus Dressler’in Bektaşilik ve Mevleviliğin ulus-devlet inşa sürecinde, İslâm’ı akıl ve terakki ekseninde ele almaya çalışan modernist paradigma tarafından araçsallaştırıldığı yolundaki önermesine
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göz kırptığını belirtmek elzemdir. Ancak bu bölümü, Talal Asad’ın
kutsal ve dünyevî gibi ikiliklerin birbirini dışlamadığı yolundaki
görüşünü akılda tutarak farklı İslâm çizgileri arasındaki ayrımların
sanıldığı kadar mutlak olmadığı bilgisinden hareketle değerlendirmek gerekiyor. Özgül, Osmanlılardaki kadim hamiyet kültürünün
sönümlenmesi sürecinde tekke ve dergâhların oynadıkları rolün bir
benzerini, Beşiktaş Cemiyet-i İlmiyyesi ve Ferruh Paşa Konağı gibi
daha sivil mahfillerin edebî kültürü toplumsal alana teşmil eden
girişimlerinde de görür. Özgül’ün heterodoks dinî grupları ve sivil
oluşumları merkeze alarak gerçekleştirdiği ayrımın, Şerif Mardin’in
“halk İslâmı” kavramı ve Fuat Köprülü’nün Bektaşiliğin milli dil ve
edebiyatın gelişmesinde oynadığı role ilişkin öne sürdüğü inşacı tavırla örtüştüğünü eklemek gerekiyor.
“Şair Değişirken”, M. Kayahan Özgül’ün kitapta öne sürdüğü
tezlerin örnekler üzerinden cisimleşmeye başladığı bölümdür. Özgül, metaforik bir dille on sekizinci yüzyılın klasik şairinin ilk defa
hisarın dışına çıkma cesaretini göstererek firar ettiğini söyler. Firari
şairlerin yüzyılı olarak on sekizinci yüzyıl, Batı’yla yaşanan mahzun
karşılaşmanın toplumsal alandaki talepleri iyice görünür kılarak
devlet aklını modernleşme idealleri doğrultusunda harekete geçmeye teşvik ettiği dönemin adıdır. Mezkûr dönem, şairin iktidarla
ilişkisinde özerkliğe giderek kamusal pozisyonundan istifa ettiği ve
“ben” sesini öne çıkarmaya başlamasının da ilk güçlü işaretlerini barındırır. Sünbülzade Vehbî, Leskofçalı Galip ve Muvakkit-zâde Pertev Efendi gibi şairlerin kasidenin biçimsel üstünlüğünü reddeden
şiirlerindeki sekülerleşmeyle beraber, şiirin kapıları dinî ve siyasi
kişiliklerdense sıradan insana ve sokaktaki tebaaya açılır. On sekizinci yüzyılın firari şairinin önceliği caize değil, modern anlamda
teliftir artık. Sekülerleşmenin en bilindik sahnesiyse gelenekli şiirde
açık bir kimlikle tanımlanmayan İstanbul’dur. On sekizinci yüzyılın
şairinin elinde İstanbul, canlı kanlı bir hüviyete bürünürken poetik
inşanın en gözde teması hâline gelir. Özgül, İstanbul’un edebî fail
olma sürecini, on sekizinci asırda şehrin demografisinde yaşanan
kısmi değişimlerle okumaktadır. Bu yüzyıldan önce şehirdeki nüfusun daha mutena bir görünüm arz ettiği ancak bu yüzyıldan itibaren
özellikle taşradan gelen saz şairlerinin sosyal dokuyu çeşitlendirme148
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siyle İstanbul’un güzelliklerinin fark edildiği; sahil, mesire alanı ve
kahve gibi mekânların dolmaya başladığı ve bugün mahallîleşme
adıyla bilinen hareketin zemini hâline geldiği söyleniyor. Bu noktada
Özgül, mahallîleşmeyle birlikte her şairin kendi ağız ve şive özelliklerini standart hâle getirdiği bir şiirin değil, İstanbul’un mahalli ağzının Osmanlı şiir diline dönüştüğü bir eğilimin anlaşılması gerektiğini ifade ediyor. İstanbul vurgusu önemli; zira yazarın mahallîleşme
kavramından ziyade İstanbullulaşmayı önerdiğini hemen burada
not düşmek gerekiyor. Bu aşamada hem İstanbul’un hem şehirde
yaşayan sıradan insanın hem de İstanbul’da konuşulan dilin şiirde
dolaşıma girmesi sürecinin bir yandan Ziya Gökalp ve Genç Kalemler dergisindeki dil reformu çabalarıyla öte yandan Garip şiirindeki
sekülerleşme arayışlarıyla olan benzerliğini yakalamak zor değildir.
Buna ek olarak, Özgül’ün Fransa ve İngiltere’de de Osmanlılara benzer biçimde antikite karşıtlığına dayalı bir yerelleşme sürecinin aynı
dönemde baş gösterdiğini vurgulaması, klasik şiirin kaynaklarını
münhasıran doğuda aramayı tercih eden analizleri tartışmaya açacak bir önerme içeriyor.
On sekizinci yüzyılın poetik tercihlerine damgasına vuran yerliliğin tekil bir kanon üretmediğini, bu yerliliğe paralel olarak özellikle Sebk-i Hindî akımıyla bağlantılı daha entelektüel bir şiirin de
dolaşımda olduğunu belirtmek gerekiyor. Daha doğru bir deyişle,
bir tavır olarak Sebk-i Hindî, gelenekli şiirde, yeni tarzların rutinleşirken meydana getirdikleri bayağılaşmaya karşı daimî bir koz olarak
elde tutulmuştur. Özgül’ün, Sebk-i Hindî’nin farklı kılıklarda sürekli
hortladığını Edebiyat-ı Cedide ve İkinci Yeni üzerinden göstermeye
çalışması bu açıdan şaşırtıcı değildir. Sebk-i Hindî ve mahallîleşme
akımının aynı tarihsel düzlemde tevarüs eden eğilimleri, klasik şiir
tartışmalarının gerilimli ilişkilerinden birini oluşturmuştur. On sekizinci yüzyıldaki yenileşmenin öncüleri olarak görülebilecek Şeyh
Galip ve Leskofçalı Galip gibi şairlerin bile zaman zaman Sebk-i
Hindî’ye başvurmaları, yeni şairin gelenek konusunda müzakere ve
çatışma imkânlarını ayna anda içermeye dönük bir motivasyon taşıdığını göstermektedir. Özgül, on sekizinci yüzyıl şairinin, geleneksel
stokta yer alan leksikon, telaffuz, sentaks ve imlaya dönük reddiyesinin mutlaklaştırılamayacağını savunuyor. Yeni şiirin, klasik şiirin
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devamı olmayı yadsıyan fakat aynı zamanda ona eklemlenemeden
varlığını sürdüremeyen bir yapısal karaktere sahip olduğunu söylüyor. Bu çifte açmaza karşın, yeni şairin gelenekle bağları giderek zayıflayan bir atmosferde temel tercihini konvansiyonel olandan değil,
yenilikten yana yaptığını vurgulamak gerekiyor. Özgül, bu uzlaşmacı olmayan tavrın, yeni şairi kâşiften ziyade mucit hâline getirdiğini
ve bunun da gelenekten mülhem bir taassuptan kurtuluş yolunda
dünyevî talepleri kuvveden fiile çıkardığını gösteriyor.
“Şiir Değişirken”, kitabın en kapsamlı bölümü olarak aslında
metin boyunca anlatılan meselelerin sağlamasının yapıldığı bir özellik taşıyor. Önceki bölümlerde öne sürülen teorik görüşlerin, burada
kısmi olarak paylaşılıp daha çok şiir örnekleri üzerinde durulduğunu söylemek gerekiyor. Bölümün girişi babında değerlendirilebilecek kısımda art arda birkaç somut önerinin dile getirildiği görülüyor. Bunlardan ilki, on sekizinci yüzyılda plastik sanatlarda görülen
kimi eğilimleri tanımlamak için kullanılan barok tabirinin, şiir için
de dillendirilmesi gerektiğidir. Mahallîleşme süreciyle yaşananın da
özünde baroklaşmadan farklı bir şey olmadığı iddia edilmektedir.
İkincisiyse resmî düzeyde Tanzimat edebiyatı olarak geçen adlandırmanın meşruiyetine yönelik itirazdır ki esasında bu edebiyata has
özelliklerin bir önceki yüzyıldan itibaren görülmeye başladığı vurgulanıyor. Özgül, mezkûr dönemi Tanzimat gibi içeriği itibariyle edebiyatla bağlantısı olmayan siyasi bir olayla adlandırmaktansa “Islahat
Devri Edebiyatı” gibi daha kapsayıcı ve makul bir tarif öneriyor. “Şiir
Değişirken” bölümünde ilk olarak üzerinde durulan konu, biçimsel
değişimlerdir. Gelenekli şiirde forma ilişkin teferruatın modern şiirde temayla ikame edildiğini söyleyen Özgül, söz konusu değişimin
divan tertiplerinin alışılageldik yapısında da bir kesinti yarattığını
ifade ediyor. Kasidenin geleneksel üstünlüğünün sona ererek bazı
şairlerde hiç görülmemesi ve dinî içerikli kaside sayısındaki gözle
görülür düşüş, şairin divanı konusunda tek merci hâline geldiğinin
göstergesi olarak öne çıkar. Tematik anlayışın en az form kadar hatta
bazen formu da önceleyen bir etkinlik kazanması, biçimsel sınırların
aşındırılmasına ve yenilik arzularının cesaretlendirilmesine olanak
sağlamış gibidir. Halk şiiri nazım biçimlerinin ve hece ölçüsünün
klasik şiir semalarında görünmeye başlaması, bu dönemde yaşanan
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rahatlama sayesindedir. Özgül, İstanbul’da kurulan bir âşık teşkilatının kethüdasının II. Mahmut tarafından tanınmasını ve sarayda fasıl
icra etmek üzere bir grup âşığın istihdam edilmesini, devletin halk
şiiri geleneğiyle yakınlaşma çabasının ve zımnen de olsa ezeli klasik şiir-halk şiiri dikotomisinin eski gücünü kaybetmesinin işareti
olarak değerlendiriyor. II. Mahmut dönemine tarihlenen bu olayla,
halk edebiyatının yüz yılı aşkın bir süre devlet katında resmî edebî
politika şeklinde bazen açıktan bazen de örtük olarak teşvik edilmesi
arasında bağlantı kurmak zor olmayacaktır.
On sekizinci yüzyıl aynı zamanda Arap ve İran şiiri kaynaklı
kafiye anlayışının Türkleştirilmesinin, divanlardaki kasidelerin naat
ve münacat bölümlerinin tasfiyesinin, gazel türünün kasideye kıyasla daha çok tercih edilmesinin, şarkı türünün yükselişe geçmesinin
ve giderek İran şiirini bile etkilemesinin göstergeleriyle doludur.
Özgül’ün bu aşamadaki temel önermesini, şiirin artık yaratıcısının
egemenliğine girmesi ve anonim karakterinden hızla uzaklaşarak
kimlik edinmeye başlaması oluşturuyor. Klasik şiirin bir temayı
mükerreren işleyen mazmun merkezli anlatısının, bu dönemde orijinalliğin önem kazanmasıyla irtifa kaybettiği vurgulanıyor. Özgül,
temanın forma kıyasla daha esnek olduğunu ve şiirde de formdan
önce temanın değiştiğini söylüyor. Bunun yanında, klasik şiirdeki
tematik birikimin konularını İran mitolojisinden, oradan da hareketle mezkûr mitolojideki Yunan ve Latin kaynaklardan derlediğini
eklemeden geçmiyor. Klasik şiirdeki bu metinlerarası düzleme rağmen, mahallîleşme akımıyla birlikte, İran etkisinin kısmen zayıfladığı, kolektif bir üretimin çıktısı olan mazmunlar yerine görece kişisel
bir tahayyülle şekillenen mazmunların esas alındığı ve hayallere dayalı poetik seçimlerin gündelik gerçekliklerle yer değiştirdiği görülmektedir. Özgül, şiirdeki bu değişimi Türkçedeki İran tasallutuna ilk
ciddi itiraz, kendine dönüş hamlesi ve ilk milli tavır olarak değerlendirirken mahallîleşmeyi de yerelleşmekten ziyade yerlilik hareketi
şeklinde okuyor. Burada ilginç olan, Türk şiirindeki yerlileşme temayülüyle İran’da Kaçar Hanedanlığı döneminde baş gösteren tarz-ı
Türkâne’nin aynı tarihsel zamanda ortaya çıkması ve yeni şairin
kendi şiirinin meşruiyetini sınamak için güçlü bir dayanak bulmasıdır. On sekizinci yüzyılın klasik şairi, İran etkisini kırmaya çalı-
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şırken aynı coğrafyada kendi gölgesine yakalanmıştır. Özgül, dinin
özellikle tasavvuf aracılığıyla şiirde kazandığı nüfuzun söz konusu
dönemde azalmasını, tasavvufun simgeci, bâtıni ve enigmatik niteliklerinin, tekke şiirinin daha açık mesajlar içeren hikemî tarzıyla yer
değişmesiyle açıklıyor. Tasavvufi şiirin bir tür kast sistemi özellikleri
gösteren heretik dünyasının doğrudanlığa, didaktizme ve basitliğe
teşne olan Türk insanında yeterince yankı yaratamadığı ve bunun on
sekizinci yüzyıl şiirinde epiküryen ve hedonist eğilimlere davetiye
çıkardığı vurgulanıyor. Ancak bu noktada Özgül’ün tavrının özcü
olduğu ve bazı kültürel eğilimlerin normatif hâle gelmesinde keskin
bir dil kurmaktan kendisini alıkoyamadığı belirtilmelidir. Türkleri
belirli sosyal kodlarla hareket eden homojen bir grup olarak tasvir
etmek, şarkiyatçı retoriğin klasik yaklaşımını ihtar etmektedir.
Kitapta Osmanlılardaki homofobik eğilimlerin başlangıcı olarak Mustafa Reşit Paşa’nın sadareti gösterilmektedir. Özgül, bu
eğilimi, Fransız burjuvazisinin eşcinselliği yasaklamasının mezkûr
çevrelerle yakınlığı bilinen Mustafa Reşit Paşa’yı derhal harekete geçirerek daha önce çeşitli baskıları yapılmış Enderunlu Fazıl’ın
Hûbannâmesi’ni toplatma kararıyla ilişkilendiriyor. Bundan önce
çoğunluğu on sekizinci yüzyılda olmak üzere yazılan homoerotik
şiirlerin edebî kültürde açıklık kazanması, sevgiliye ilişkin anlatının
tensel bir boyut edinmesiyle açıklanıyor. Bu dönem aynı zamanda cinsiyetsiz bir karakter sergileyen klasik şiirin giderek cinsiyeti
öne çıkaran bir üslupla tanışması açısından da milat olur. Özgül,
on sekizinci yüzyılın erkek şairlerinin şiirlerinde cinsiyetlerini aleni biçimde belirginleştirdiklerini, kadın şairlerdeyse buna ölçülü bir
cinselliğin eşlik ettiğini söylüyor. Dolayısıyla bu yüzyıl, şaire tanınan cinsiyetler arası geçiş hakkı açısından “queer” bir dönem hâline
gelmiş gibidir. Erkek şairlerin kadın anlatıcı rolünü üstlenmelerinin
kadınsı temaların artmasında, okurda kadın elinden çıkma eserlere
dönük bir aşinalığın canlanmasında, kadın dünyasına empatik bir
bakışın yöneltilmesinde ve bir sonraki yüzyılda sistematik bir bütünlüğe evrilecek olan kadın edebiyatının doğmasında kritik bir etki
yarattığı savunuluyor. Özgül, nihayetinde bütün bunları göz önünde bulundurarak klasik şiirdeki erkek egemenliği eleştirisinin haksız olduğunu iddia ediyor. Bu noktada, Walter Andrews ve Mehmet
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Kalpaklı’nın, Gramsci’den mülhem hegemonya kavramına başvurarak klasik şiirdeki kadın şairlerin ancak egemen olan erkek söylemini ödünç alarak kendilerini var edebildikleri yönündeki analizleri
düşünüldüğünde Özgül’ün klasik şiirdeki heteronormatif düzen konusunda iyimser bir pozisyon takındığı görülmektedir.

Son Değiniler
Tarihsel olaylar arasındaki bağlantı ve ilişkiler ağının yaratacağı
etkileşimleri yok sayan Tanzimat merkezli modernleşme hareketinin yanlışlığı, Rifa’at Ali Abou-El Haj ve Baki Tezcan gibi araştırmacıların çalışmalarıyla kuvvetli şekilde gösterilmiştir. M. Kayahan
Özgül’ün Dîvan Yolu’ndan Pera’ya Selâmetle: Modern Türk Şiirine
Doğru isimli kitabı, Osmanlılardaki toplumsal dönüşümü, pek çok
açıdan yapısöküme uğramış gerileme paradigmasıyla ele almanın
beyhudeliğini tekrar kanıtlayan bir kültürel içerik sunuyor. Osmanlılarda temel aksiyonunu on dokuzuncu yüzyıldaki gelişmelerden
alan ancak bir önceki yüzyıldan intikal eden birikim hesaba katılmadığında mesnetsiz bir görünüme ulaşacak olan modernleşme hareketi, bütün altyapı ve üstyapı kurumlarını yeniden organize olmaya
iter. Özgül’ün, klasik şeklinde adlandırılması imkânsız olan on sekizinci yüzyılı, klasik şiirin sunduğu kavramsal repertuvarın ve Tanzimat Fermanı eksenli Batılılaşma paradigmasının dolaşıma soktuğu
tek yönlü etkilenme modelinin dışına çıkarak okuyan kitabı, tam da
bu güçlü mesnet iddiasıyla Türkçedeki en kapsayıcı dönem araştırmalarından biri hâline geliyor. Üstelik bunu çok az metinde rastlanan “lebaleb” bir şiirsel malzeme sunumu ve detaylı bir tarihsel arka
plan tartışmasıyla yapıyor.

KAYNAKÇA
Özgül, M. K. (2018). Dîvan Yolu’ndan Pera’ya Selâmetle: Modern
Türk Şiirine Doğru. İstanbul: Yapı Kredi.
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Genel Kurallar
Değerlendirilmek üzere Monograf’a gönderilen metinler Times New Roman
yazı tipinde 1,5 satır aralığıyla, 12 punto olarak yazılmalıdır. Belirlenen sözcük
sayısı, makale türündeki metinler için 3000-25.000, kitap eleştirisi gibi değerlendirme türündeki metinler için 1000-3000 arasıdır. Makalelerin dili Türkçe
ya da İngilizce olmalıdır.
Dergide yayımlanan yazılar, referans gösterme sistemi olarak APA (American 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 sözcüklerin 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 düzenlenerek yazılmalıdır.
• Kitap türündeki kaynakların künye bilgilerinde “yayınevi”, “kitabevi”,
“yayınları” gibi ibareler yer almamalı, sadece isim belirtilmelidir.
Örnek: İstanbul: İletişim
			
London: Routledge
• Klasik eserlerin ilk yayım tarihleri biliniyorsa kaynağın sonunda parantez
içinde “Özgün eser 1876 tarihlidir” şeklinde not düşülür.
Kaynakçada yer alan metinlerin künye bilgileri, aşağıda verilen örnekler esas
alınarak yazılmalıdır.
Tek Yazarlı Kitap:
Gürbilek, N. (1999). Ev Ödevi. İstanbul: Metis.
Huch, R. (2005). Alman Romantizmi. Gürsel Aytaç (Çev.). İstanbul: Doğu Batı.
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Çok Yazarlı Kitap:
Bilkan, A. F. ve Aydın, Ş. (2007). Sebk-i Hindi ve Türk Edebiyatında Hint Tarzı.
İstanbul: 3F.
Karakaşlı, K., Kentel, F., Özdoğan, G. G., Üstel, F. (2009). Türkiye’de Ermeniler: Cemaat-Birey-Yurttaş. İstanbul: Bilgi Üniversitesi.
Editörlü Kitap:
Irzık, S. ve Parla, J. (Ed.) (2014). Kadınlar Dile Düşünce. İstanbul: İletişim.
Editörlü Kitaptan Bölüm:
Holbrook, V. R. (1999). Alegorinin Ölümü, Hüsn ü Aşk’ın Özgünlüğü. Mehmet
Kalpaklı (Ed.), Osmanlı Divan Şiiri Üzerine Metinler (s. 403-412). İstanbul: Yapı
Kredi.
E-Kitap:
Barry, P. (2002). Beginning theory: An introduction to literary and cultural theory.
[Adobe Digital Editions version]. http://libgen.org/book/index.php?md5=4AA855
3A1EB6CCB988011B28BA4FE19C
Taylor, C. (2001). Radical enlightenment. Sources of the self: The making of the modern identity (Vol. IV, pp. 321-354). http://books.google.com/books
Basılı Dergiden Makale:
Köroğlu, E. (2011). Yahya Kemal Şiirinde Anlatısallık, Kapanışlar ve Tarih Anlayışı.
Yeniyazı, 11, 60-70.
Elektronik Dergiden Makale:
Anderson, A. K. (2005). Affective influences on the attentional dynamics supporting 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: Türkiye Diyanet Vakfı.
Sözlükler:
Contemplation. (1989). The Oxford English dictionary, Cilt III. (2. Baskı, Cilt 3).
Oxford: Clarenden Press.
-Metinde yapılan referanslarda: (Contemplation, 1989)
Yayımlanmamış tezler:
Atabağsoy, N. (2010). Edip Cansever Şiirinde Tek Seslilik: Tragedyalar ve Ben Ruhi
Bey Nasılım. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bilkent Üniversitesi / Ekonomi
ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Gazete yazıları:
Belge, M. (2008, 4 Ocak). Tarih niçin sevilir? Radikal, s.7.
Elektronik gazete yazıları:
Tuğal, C. (2014, 13 Ocak). İki nehrin arası bir yere dökülebilir mi? www.t24.com.tr
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Yazarı Belli Olmayan Kaynaklar:
Strong afterchocks continiue in California. (2003, 26 Aralık). New York Times
[Ulusal Baskı.]. s.23.
Röportaj:
Aydoğan, M. (2014). From elifba to alphabet: The history of learning to read.
Benjamin C. Fortna ile söyleşi. Monograf. Ocak 2014. Erişim http://www.monografjournal.com/wp-content/uploads/2015/01/7-fortna.pdf
Film:
Erdem, R. (Yönetmen). (2010). Kosmos [Film]. TR: Atlantik.
-Metinde yapılan referanslarda: (Kosmos, 2010)
Metin İçinde Alıntı ve Referans Kuralları
• Tek yazarlı kaynaklar:
Metin içinde tek yazarlı bir kaynağa yapılan atıflarda sırasıyla yazar soyadı,
yıl ve sayfa numarası parantez içinde belirtilmelidir.
Örnek: (Eagleton, 2014, s.203)
• İki yazarlı kaynaklar:
İki yazarlı kaynaklara yapılan atıflarda yazarların soyadları verilmelidir.
Örnek: (Gilbert ve Gubar, 2000, s.37)
• Yazar sayısı ikinden fazla olan kaynaklar:
Yazar sayısı ikiden fazla olan kaynaklara atıfta bulunulurken alfabetik sıraya
göre ilk yazarın soyadı verilerek diğer yazarlar için “vd.” kısaltması kullanılmalıdır.
Örnek: (Brooker vd., 2005, s.126)
İlk yazarı aynı olan kaynakları ayırt edebilmek için ikinci ve diğer yazarların soyadları yazılarak devam edilmelidir.
• Yazarı Belli Olmayan Kaynaklar:
Alıntı yapılan kaynağın yazarı belli değilse, italik harflerle kaynağın adındaki ilk iki ya da üç sözcük yazılır ve tarih eklenir.
Örnek: Diğer bir kaynakta (College Cost Book, 1983) belirtildiği gibi...
College Cost Book’ta (1983) belirtildiği gibi...
• Aynı yazara ait kaynaklar:
Yazarları aynı olan eserler eskiden yeniye doğru tarihsel olarak sıralanır.
Örnek: (Dellaloğlu, 2012) (Dellaloğlu, 2013)
• Dipnotlar:
Metinde dipnotlar, sayfa sonunda yer almalı, metin sonuna ekleme yapılmamalıdır.
• Kaynakların isimleri:
Metin içinde geçen kitap, dergi, gazete, ansiklopedi, film, video gibi kaynakların isimleri tırnak içine alınmadan italik olarak yazılmalıdır.
Örnek: Mahmut Mutman’ın (2014) The Politics of Writing Islam: Voicing
Difference adlı kitabında (…)
Metinde değinilen makale başlıkları tırnak içine alınmalı ve italik yazılmamalıdır.
Örnek: Şerif Mardin (2002) “Tanzimat’tan Sonra Aşırı Batılılaşma” başlıklı
makalesinde (…)
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• Uzun Alıntılar:
Metin içinde sözcük sayısı 40’ı geçen alıntılar blok halinde verilir. Blok
alıntı soldan 1 tab içeride olmalı, tek satır aralığıyla ve 11 puntoluk harflerle,
tırnaksız olarak yazılmalıdır.
Örnek: Gürsel Korat’a göre (2014)
Görsel dil, doğrudan işaretlerle başlamış bir anlatım sistemidir. İlk alfabe yazıları 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 bakımından benimsemiştir, bazıları ise konu bakımından” (s.36) diyerek “gerçekçilik” 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 yapılanmasında rol oynayabilirler (Laplanche ve Pontalis’den aktaran Koçak, 1996).
• Alıntı kullanmadan yapılan referanslar:
Alıntı yapılmadan, başka bir kaynağa bütün olarak göndermede bulunuluyorsa, 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
ardından 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 3000-25.000 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 Turkish 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 corresponding 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
parentheses.
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 Kalpaklı (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 modern 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 supporting 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 Sosyal 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, M. (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
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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
cited 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.
Example: According to Franco Moretti (2013)
This syntony between modernism and and the metropolis arises first and foremost 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 (bourgeois) 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 middleclass protagonists Susan Fraiman (1993) observes that they “tend to insist that
personal 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 secondary 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
memories 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
important messages (p. 160).
Example: According to Douwe Draaisma (2007) against the impermanence that is implicitly existent in the mortality of memory, we secure ourselves
by developing 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 parentheses.
Example: (Armağan 2011; Esen 2006).
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