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Yaz›: Murat GÜLSOY ’89
K‹TAP

602. Gece
Kendini Fark Eden Hikâye

BÜ Biyomedikal Bölümü
ö¤retim üyelerinden ve yazar
Doç. Dr. Murat Gülsoy ’89 on

ikinci kitab› ‘602. Gece, Kendini
Fark Eden Hikâye’ ile modern

edebiyat› inceliyor. BÜMED’de
verdi¤i Yarat›c› Yazarl›k Kursu
ve Yazarl›k Atölyesi kapsam›nda

da ö¤rencileriyle inceledi¤i
Pamuk, Erbil, Tanp›nar gibi

yazarlar›n yazma biçimlerini
mercek alt›na alarak Türk
edebiyat›nda modernizm

üzerine önemli bir eser ortaya
koyan Gülsoy dergimiz için
kitab›n›n temel meselelerini

bizlerle paylaflt›.

odern, postmodern
“Yap›t ayn› yap›tt›r ama
dün modern dedi¤imize
aradan zaman geçince

postmodern diyoruz.”

Kitap dört bölümden olufluyor.
Kitaba ad›n› veren ilk bölümde
modernist sanat ve edebiyat
hakk›nda bir tür çerçeve metin
var. Modern ve postmodern son
derece yayg›n kullan›lan
kavramlard›r. Ne var ki iyi
tan›mland›klar› söylenemez.
Sokaktaki adam için anlafl›lmaz,
karmafl›k, farkl›, tuhaf, irkiltici,
deneysel ve yeni olan sanat eseri
postmoderndir. Eskiden de
modern sanat deniliyordu. Üstelik
bu sadece bize özgü bir kafa
kar›fl›kl›¤› da de¤il. Son derece
yayg›n bir durum. Bu kavramlar›n
ortaya at›ld›¤› Bat› ülkelerinde de
benzerdir insanlar›n tepkileri.
Örne¤in, kimilerince ‘postmodern’
edebiyat›n manifestosu kabul
edilen The Literature of Exhaustion
makalesinin yazar› ünlü romanc›
John Barth bu durumun kendi
eserlerinin bafl›na geldi¤inden
yak›n›r: 1960’l› y›llarda yazm›fl
oldu¤u ve bugün postmodern
olarak nitelenen romanlar› s›ras›yla
‘Taflra Amerikan Varoluflculu¤u’,
ard›ndan ‘Fabulizm’ ve son olarak
da ‘Kara Mizah’ olarak
s›n›fland›r›ld›¤›n› söyler. Yap›t ayn›
yap›tt›r ama dün modern
dedi¤imize aradan zaman geçince
postmodern diyoruz. Durum
oldukça kar›fl›k. Peki, bunun ne
gibi bir önemi var? Yani edebiyat
yap›tlar›n›, sanat eserlerini
s›n›fland›rmadan okumak mümkün
de¤il midir?

Dünyaya farkl› bak›fl
“Modernizm denilen bir ak›m
ortaya ç›kt› ve hiçbir fleyin
göründü¤ü kadar basit olmad›¤›n›
iddia etmeye bafllad›.”

Elbette ki mümkün. Örne¤in bir
bestseller roman› al›rs›n›z, DaVinci
fiifresi gibi gerçekten de son
derece ak›c› bir üslupla yaz›lm›fl
iyi örülmüfl bir roman› okursunuz
ve bu okuma biçiminizi mesele
haline getirmeyebilirsiniz. Çünkü
realist bir sanat yap›t›d›r o roman.
Yani, roman›n içinde Vatikan
denildi¤inde bunun gerçek
dünyadaki Vatikan’› temsil etti¤ini
düflünürüz, yazar Mona Lisa
resminden söz etti¤inde gerçekteki
Mona Lisa’y› anlar›z, Louvre Müzesi
Louvre Müzesi’ni temsil eder. On
dokuzuncu yüzy›lda da bu flekilde
okuyorduk roman›... Ancak,
yirminci yüzy›l›n bafl›nda bir kopufl
yafland›. Modernizm denilen bir
ak›m ortaya ç›kt› ve hiçbir fleyin
göründü¤ü kadar basit olmad›¤›n›
iddia etmeye bafllad›. Dilin
sözcüklerinin gerçek nesnelerle
iliflkisi sorgulanmaya baflland›.
Art›k bir a¤aç resmi çizdi¤imiz
zaman bunun gerçekteki a¤aç
resmini temsil etmesinin ötesinde
bir eylem oldu¤unu anlamaya
bafllad›k. Art›k sanat yap›t›ndan
beklentimiz bize dünyay› daha iyi
yans›tmas› de¤il, bizim dünyaya
bak›fl›m›z› irdelemesi ve göstermesi
oldu. Örne¤in, resim sanat›nda
art›k manzaray› gerçekçi bir flekilde
resmetmek de¤il de o manzaran›n
ressamda b›rakt›¤› izlenimi vermesi
ya da ressam›n o andaki
duygular›n› d›flavurmas›n›n bir
yolu haline gelmesi arzulan›r oldu.
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Hatta resim sanat›n›n kendi üzerine
düflünmesi sanat›n yap›lma sürecini
mercek alt›na almas›...

‹nsan zihninin s›rlar›n›
çözebilmek...
“Art›k sanatç› dünyan›n kendinde
b›rakt›¤› izlenimi ya da içinde
uyand›rd›¤› duyguyu nas›l
d›flavuraca¤›n› araflt›rmaya
bafllad›.”

Roman sanat›nda da bilinçak›fl›
tekni¤i kahraman›n nas›l
düflündü¤ünü vermeye çal›fl›r.
Hepsinde de ortak bir yön var
asl›nda. Ondokuzuncu yüzy›l›n
sonunda bilimin ilerleyifli
sanatç›larda farkl› aray›fllar›n
bafllamas›na neden oldu. Dünya
hakk›ndaki bilginin bilim sayesinde
çok daha do¤rudan al›nabilece¤i
anlafl›ld›. Meflhur örnektir;
Muybridge 1878’de at›n koflmas›n›
filme çektikten sonra ressamlar›n
nas›l da yanl›fl resmettikleri
anlafl›ld›. Art›k sanatta bir temsil
krizi bafllam›flt›. Kavramlar neyi
temsil ediyor sorusu do¤rudan
zihin nas›l çal›fl›yor sorusuyla
ba¤lant›l›d›r. O tarihlerde
psikolojideki geliflmeler de ayn›
yöne do¤ru gidiyordu: ‹nsan
zihninin s›rlar›n› çözebilmek... ‹nsan
nas›l düflünür, nas›l hisseder? Dil
nedir? Nas›l ifade ediyoruz? Bu ve
benzeri sorular sanat› kökünden
de¤ifltirdi. Art›k sanatç› dünyan›n
kendinde b›rakt›¤› izlenimi ya da
içinde uyand›rd›¤› duyguyu nas›l
d›flavuraca¤›n› araflt›rmaya bafllad›.
Edebiyatta da bilincin nas›l
çal›flt›¤›n› anlatmak gündeme geldi.
Bilinçak›fl› denilen teknik bu tür
motivasyonlar›n sonucunda
do¤mufltur.
Zihin üzerinde çal›flmak felsefenin,
psikolojinin oldu¤u kadar sanat›n
da bafll›ca konular›ndan biri haline
geldi. Bu flekilde yön de¤ifltiren
sanat yap›tlar› daha önceki al›fl›lm›fl
realist yap›tlardan farkl› oldu¤u
için her zaman tepkiyle
karfl›lanm›flt›r. ‹flte kitab›m›n ilk
bölümünde hem modernist sanat
anlay›fl›n› ve nas›l ortaya ç›kt›¤›n›,
hem de totaliter rejimlerce nas›l

afla¤›land›¤›n›, yasakland›¤›n›
özetlemeye çal›flt›m. Bu bence
önemli bir nokta.

Modernist sanat kolay de¤ildir
“Deneysel olan sanat yap›tlar›
kifliyi zorlar; dilin, yap›t›n ve
sanatç›n›n otoritesini sorgulat›r,
rahats›z edici yönü de budur.”

Realist sanat›n yapt›¤› ifli
sorgulamayan paradigmas›
ideolojik olan›n içsellefltirilmesine
hizmet eder ço¤u zaman. Modernist
sanat yap›t› ise radikal bir deneyci
olarak insan özgürlü¤ünün
peflinden gider. Dolay›s›yla Nazi
Almanyas› baflta olmak üzere tüm
ülkelerde gericilerin,
muhafazakârlar›n her zaman hedefi
olmufltur modern sanat. Belle¤imizi
biraz zorlarsak bizde de kimi ‘devlet
büyüklerinin’ resimleri, heykelleri
yasaklama/afla¤›lama tart›flmalar›n›
hat›rlayabiliriz. Evet modernist sanat
kolay de¤ildir, kolay tüketilebilir
bir meta sunmaz çünkü. Sanat
yap›t›n›n (resmin, foto¤raf›n,
roman›n, sineman›n) kurallar› net,
kolay anlafl›l›r olmas›na al›flk›n
s›radan insan için modern sanat
züppelikten baflka bir fley de¤ildir.
Bu yanl›fl görüflün asl›nda ne kadar
ideolojik bir yan› oldu¤unu da
tart›flt›m 602. Gece’de. Al›flk›n
oldu¤u dünyay› yeniden yeniden
sunarak realist yap›t asl›nda mevcut
durumu kiflinin zihninde
pekifltirmekten baflka bir ifle
yaramaz. Oysa deneysel olan sanat
yap›tlar› kifliyi zorlar; dilin, yap›t›n
ve sanatç›n›n otoritesini sorgulat›r,
rahats›z edici yönü de budur. ‹nsan
kendini güvende hissedebilece¤i
bir zemin arar bofluna.

Türk edebiyat›nda modernizm
“Söz konusu olan edebiyatsa e¤er,
neyle oynayaca¤›z?”

‹deolojilerin mutluluk veren
yan›lsamas›n› k›rd›¤› için deneysel
olan yap›t hep mahkûm edilir.
Edebiyatta da durum benzer bir
flekilde ayr›flm›flt›r. 602. Gece’de
de¤indim, burada da yineleyeyim.
Türk edebiyat›nda güçlü bir

modernist kanal oldu¤una
inan›yorum. Belki kendilerine
modernist demiyorlar, ancak
kulland›klar› anlat›m biçimleri ve
sanat yap›tlar›na yaklafl›mlar›
aç›s›ndan modernizmden
beslendikleri ortadad›r. Dili ve
hikâyeyi sorgulayan bir edebiyat
kanal› var bizde. Elbette çok örnek
var ama Leyla Erbil, Faruk Ulay
ve Haldun Taner’in eserlerinden
örnekler verdim. Baflat olarak da
Tanp›nar, Atay ve Pamuk
üzerinde durdum. Bu üç yazar›n
kendi içlerindeki süreklilik kadar
beslendikleri modern kaynaklar
aç›s›ndan da benzedi¤ini
düflünüyorum. Her üçünün de
do¤u-bat› meselesini eserlerinin
merkezine koyufl tarz›nda da bir
süreklilik vard›r. Geleneksel olandan
kopuflun çeflitli aflamalar›n›
gösterirler. Bu üç yazar›n eserlerine
yak›n okuma yaparak onlar› sadece
modernizm ba¤lam›nda de¤il ama
kendi yap›tlar› içinden anlamaya
çal›flt›m. Çünkü ben de bir yazar
olarak edebiyat›n bu flekilde
ö¤renildi¤ini düflünüyorum. Y›llard›r
yeni yazarlarla BÜMED’de
çal›fl›yoruz. Yapt›¤›m›z en önemli
fleylerden biri okumak. Çünkü kifli
bizim atölyeye geldi¤inde yazman›n
oldu¤u kadar okuman›n da nas›l
genifl olanaklar› oldu¤unu fark
ediyor. Ki bu insan›n yarat›c›l›¤›n›
ortaya ç›karabilmesi aç›s›ndan
önemlidir. Yarat›c› olabilmek için
çocuklar gibi oyun oynayabilmeliyiz.
Peki ama söz konusu olan
edebiyatsa e¤er, neyle oynayaca¤›z?
‹flte bize kural diye ö¤retilen ne
varsa, teknik olarak gösterilen ne
varsa onlarla oynamaya bafllad›¤›nda
kifli yeni bir eser yaratman›n efli¤ine
gelmifl demektir. Biz atölyede bunu
araflt›r›yoruz.
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Kitab›m›n ilk bölümünde hem
modernist sanat anlay›fl›n› ve nas›l

ortaya ç›kt›¤›n›, hem de totaliter
rejimlerce nas›l afla¤›land›¤›n›,

yasakland›¤›n› özetlemeye çal›flt›m.


