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Bilimkurgu Öykü Yarışması Jüri Üyesi Eleştirmen 
Çiğdem Ülker’le çıkan yeni kitabı üzerine söyleşi

 Çiğdem Ülker’le Eleştiri/Eleştirmen Üzerine 
Eleştiri, yapıtta mantıksızlık ve 

kusur arayan bir tür değildir

Koray Özer: Merhaba Çiğdem Hanım, 
“Ekinle Gelen” eleştiri alanındaki ikinci 
kitabınız.  Kitapta Reşat Nuri den Orhan 
Pamuk’a, İlhan Berk’den Leyla Erbil’e kadar 
pek çok öykücü, romancı ve şairimizin yapıtını  
inceliyor, çözümlüyor ve saptamalarda 
bulunuyorsunuz. Ayrıca “Ekinle Gelen”de 
Türkçe’nin kadın dili,   çocuk edebiyatı, şiir 
incelemeleri ve Makedon edebiyatı gibi 
bölümler var. Dahası bir bakıyoruz karşımıza 
Edith Piaf çıkıyor bir bakıyoruz karikatür ve 
edebiyat ilişkisi üzerine ilginç bir yazı. Ama 
kitabı okurken en dikkatimi çeken yazılar 
öncelikle eleştiriyle ilgili bölümler oldu. 
Ne iyi etmişsiniz de bize Rauf Mutluay’ı 
anımsatmışsınız.  Sonra Reşat Nuri… 
Neden kitabınıza Rauf Mutluay’ın eleştiriye 
bakış açısıyla ve Reşat Nuri incelemesiyle 
başladınız?

Çiğdem Ülker: Hangi  dille  yazarsak 
yazalım, edebiyatın bizimle başlayan bir 
eylem olmadığı kesin. Edebiyat; günümüzün 
dünyasını daha iyi anlamamıza, bugünü 
daha derinden kavramamıza, kendimizi ve 
başkalarını tanımamıza yardımcı oluyor ama 
edebiyatla, felsefeyle, şiirle ilgilenenler, yani 
düşünsel yolculuklarını zenginleştirmeye 
çalışanlar hep eskilerden beslenerek yola 
çıkıyorlar. Ancak eskiyi okuyarak, dünü 
tanıyarak, geçmiş birikimi özümseyerek  
bugün kendimizi kavrayabiliyoruz.  Başka 
dillerin yazarları da Türkçenin  yazarları 
da yazınsal kimliklerini ancak  bir edebi 
mirasın üzerinden var ediyorlar. Türkçe’nin 
ilk öykülerini, geçmişteki romanını, dilsel ve 
yazınsal serüvenini tanıdıkça bugün kendi 
cümlemizi söyleyebiliyor, kendi öykümüzü  
anlatabiliyoruz.  

Türkiye’de son bir kaç kuşağın  düşsel 
ve düşünsel gelişmesinde, duygusal 
kabullerimizde Reşat Nuri’nin  inkar edilemez 
rolü var. Sadece Reşat Nuri’yi değil, Halit 
Ziya, Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri’yi, 
daha gerilerde Sadri Ertem’i, Osman Cemal 
Kaygılı’yı, Kenan Hulusi Koray’ı da, Mehmet 
Rauf’u da hatırlamak gerekir.  Erken 
Cumhuriyet döneminde yazmış bir çok  yazarı 
şimdilerde yeniden okumak gerekir. Bugün 
bulunduğumuz noktada kararlarımızı, pek de 
farkında olmadan yaptığımız tercihlerimizi bile 

belirliyor onların yazdıkları. Edebiyatımızın  
yolculuğuna bakarken onların kitapları üzerine 
konuşmak, unuttuklarımızı bir kez daha 
hatırlamak kaçınılmaz bir durak.  

Rauf Mutluay da  Türk Edebiyatının 
geniş bir zaman dilimini çalışan, düşünen 
ve inceleyen bir yazar. Türk Edebiyatı 
eleştirmenleri içinde  dikkate değer bir yeri 
var. Onu okuduğunuz zaman Mutluay’ın 
büyük bir kadirşinaslıkla geçmişten geleceğe 
sürekli bir biçimde akan Türkçe edebiyatın 
kırılma noktaları üzerine düşündüğünü  
görüyorsunuz. Edebi ürünü sadece  okumakla, 
değerlendirmekle kalmamış; okuduğu yapıtın  
nesne ile ilgili  çağrışımları üzerinde de kendi 
özgün metnini üretmiş. Mimariden, mobilyaya, 
sokak  çeşmelerinden, müzik aletlerine, 
ev içi hayatlarımızdan, eski sanatlarımıza 
kadar hemen her alanda değişen bir kültürün 
değerlendirmesini yapmış.

K.Özer: Ekinle Gelen’de Mutluay’ı şu 
sözlerinizle değerlendirmişsiniz: “Kendini 
öne sürmeden, yapıtın önüne geçmeden, 
yapıt hakkında söyleyeceklerinden ve 
söylemediklerinden  kişisel çıkar gözetmeden, 
sadece görev ve sorumluluğun gereği gibi 
davranmak. Başkası yapamayacağı için kendi 
yapmak…”  Diyorsunuz ama bazen bir kitap 
okursunuz hayatınız değişir. Dahası roman ve 
öyküler son nokta ile de bitmez. Okuyucunun 
aklında, yüreğinde yazılmağa, toplumsal alt 
bilinçte evrilmeyi sürdürür. Siz bu konuda ne 
düşünüyorsunuz? Aynı  durum eleştirmenleri 
de etkilemiyor mu? Bir  eleştirmen, bir yapıtı 
incelerken son noktadan sonraki evrilmeyi de 
ilgi alanına katar mı, katmalı mı? Başka açıdan 
bakarsak, bir kitabın/yazarın geleceğine “don 
biçmek” bir eleştirmenin harcı mıdır? 

Ç.Ülker: Sadece edebiyat eserleri değil 
anıttsal bir yapı, bir resim; bir heykel, bir 
beste de estetik heyecanı uyandıran, canlı 
organik  yapılar. Bir süre bakarsanız  sizinle 
konuşmaya başlarlar. Aslında eleştiri de böyle 
bir şey. Bazı  yazarlar ve yapıtlar, içimizde 
tuhaf bir  psikolojik süreç başlatırlar. Bir 
kitabın sorduğu ve sizin de yanıtladığınız 
sorularla birlikte değişir insan. Bir kitabın son 
sayfasını bitirdikten sonra eskisinden farklı 
bir noktaya taşınmışsınızdır artık.  Bu sürecin 
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sonunda  yazınsal olarak ortaya çıkan da bir 
eleştirel denemedir. Bir eleştiri ürünüdür.  
Kitabın çağrışımlarıyla ulaştığınız  nokta, 
yazınsal bir değerlendirmeye dönüşmüştür ve 
bu bir eleştiri  metnidir. Bu metin, edebi türler 
arasında denemeye ve felsefi metne yakın 
bir  yere oturur. Bu tür bir metnin  “bir eserin 
geleceğine don biçtiğini” söylemek temelsiz 
bir ‘değer biçmektir’. Üstelik yazarı böyle bir 
amaçla yola çıkmamış da olabilir. 

 K.Özer: Mutluay, “… sanat değil sanatçı 
var.” diyor. Aynı tıptaki, hastalık yok, hasta 
var, anlayışı gibi…  Burada  sanırım sanatın 
bir şablonu olmayacağını ve sanatçının da 
sanat tanımının içinde bu tanımı değiştiren, 
geliştiren bir özne olduğunu öne sürülüyor… 
Sizce bu doğru mu?

Ç. Ülker:  Sanat felsefecileri de benzer bir 
şey söylüyor.“Bir ağacın resmi yapılmadan 
önce o ağaç yoktur,” diyorlar. Elbette, 
sanatçının bakışı dokunduktan sonra doğa ve  
insan  algı dünyamızın içinde daha görünür 
oluyor. Dış dünya dediğimiz  olaylar ve olgular 
yığınına sanatçının hassas kalemi, inceltilmiş 
duygusu öyle bir dalıyor ki oradan aldığı bütün 
verilerle ortaya koyduğu eser,  resim oluyor, 
şiir oluyor, romana dönüşüyor. Eleştiriye de  
bu açıdan yaklaşmak gerekir. Eleştirmenin 
kalemi, bakışı,  merceği dokunduğu zaman 
yazınsal yapıt daha paylaşılır daha anlaşılır 
oluyor ve daha kolay ulaşıyor belki okuruna.   
Sanki bir başka yazar;  merceğini eline alıyor 
da başka bir yazarın eserini  bir de bizim için 
okuyor.

K. Özer: Eleştirinin bir şablonu var mı 
sizce? 

Ç. Ülker:  Kitapla ilişkinin; son sayfadan 
sonra da okurun kafasında devam eden o 
diyalogun yazıya geçirilmiş hâlidir eleştiri 
metni. Eleştirmen kafasında süregelen bir  
diyalogu yazıya döken, kitap üstünde düşünen, 
ondan hareketle düşünce üreten kişidir. 
Eleştirmen için  “yazan-okur” da demek 
olasıdır. Bu tablonun  içinde eleştirmen kendi 
sınırlarını çiziyor, yeni sınırlara ulaşıyor. 
Yazdığını  farklı  çağrışımlarla genişletiyor.  
Tabi eleştiriyi “eserde bir mantıksızlık ve 
kusur arayan” bir tür olarak görmediğimi 

ifade etmeliyim. Okurunu yeni çağrışımlarla 
ürperten her kitap;  eleştirinin öznesidir. 
Bir çağrışımla ilgili  bilince, bizi müziğe, 
tiyatroya, kentlere, coğrafyaya, astronomiye, 
bir sürü unutulmuş bilgiye yani  farkında 
olmadan biriktirdiğimize her şeye yönlendiren 
bir araçtır aslında kitap. Bir yazınsal yapıt, 
eleştirmende çağrımsal zenginliği ortaya 
çıkarabildiği oranda  okunmaya ve  ondan 
hareket ederek yeni şeyler yazmaya değer. 

K.Özer: Bir kitabı aldınız okuyorsunuz 
ve bir baktınız ki bu kitap ileride bir klasik 
olabilir. Bir eleştirmenin  işini 
yaparken ki en mutlu anı, klasik 
olacak kitabı yakalaması olabilir 
mi? Eleştirmenin ödülü nedir?

Ç. Ülker: Herkes için farklı 
olabilir bu tatmin duygusu. 
Bu “yakalama” dediğiniz 
bazı eleştirmenler için belki 
doğrudur. Değerli olanı  
okumuştur, herkesten önce 
o fark etmiştir. Kendime 
sorduğum zaman, yapıtta 
karşılaştığım ve o yapıtın  
unuttuğumu zannettiğim bir 
bilgiyi, bir farkındalığımı, 
bir eski yaşamışlığımı 
hatırlatmasını önemsiyorum. 
Bildiğim ama bildiğimi 
unuttuğum bir insanlık 
halinden söz ediyor ve 
bana onu hatırlatıyor 
olmasını seviyorum. Kitapla 
kurabildiğim bu düşünsel 
alışverişin insanın bitmez  
tükenmez bir başka yönünü  
çok da açıkça söylemeden 
göstermesini istiyorum. 
İnsana  ait bir sorunsalı olan 
bir kitapla buluşmak ve 
onun tetikleyiciliği ile  kendi  
yazınsal yolculuğunuza çıkmak. 
İşte bu, güzel bir şey.

K.Özer: “Kadın Dili” başlıklı bölümde 
kadının edebiyattaki yeriyle ilgili bir 
incelemeniz var. Burada pozitif bir ayrımcılık 
yapmışsınız? Çok korunan iyi gelişemez diye 
de karşı bir anlayış vardır…

Ç.Ülker: Her çağın kadın yazarı,  çağdaşı 
erkeğin görmediği, bilmediği  bir şeyi söyledi.  
M.Ö 2000 de yaşayan bir  Sümer kadını da 
erkek türdeşinden farklı bir şey söyledi; Hititli 
kadın da  değişik bir şiir okudu.Kadın yüzyıllar 
boyunca çağdaşı erkekten farklı şeyler yaşadı. 
Ama sadece bizim coğrafyamızda değil 
dünyanın pek çok yerinde  kadının üretimi 
anonim eser sayıldı, adı kayboldu, eseri kaldı.  
Söz ettiğiniz “Kadın Dili” başlıklı yazıda böyle 
bir tespit söz konusu. Niçin kadın yazarların 
adı  çok da bilinmiyor konusunda  batılı  
feministlerin cevaplarıyla birlikte; -korumaya 
çalışmak değil de- kadın dili kavramının içini 

görmeye çalışmak var. Zaten 
yazar kadınlar, tarih 
boyunca korunmaya 
değil,  görülmemeye 
çalışılmış pozitif bir 
ayrımcılıktan söz etmek 
söz konusu değil.

K. Özer: Makedonya 
edebiyatı bize yeterince 
yakın değil. Siz bir 
dönem ders vermek 
için Makedonya’da 
bulundunuz… Makedon 
edebiyatı, özellikle orada 
Türkçe yazılan edebiyat 
hakkında bilgi verebilir 
misiniz? 

Ç. Ülker: Makedonya iki 
milyon nüfuslu bir Balkan 
ülkesi. 1992’de çok uluslu 
federe bir cumhuriyet olan 
Yugoslavya’dan ayrılarak 
bağımsızlığını ilan eden 
genç bir devlet. Ancak bu iki 
milyonluk küçük  nüfusun 
oluşturduğu güçlü  bir 
edebiyatları var. Makedonya 
da  Hristiyan Makedonların 
oluşturduğu bir edebiyat  ve 
ana dilleri Türkçe olan (ama 

bütün öğrenim ve iş hayatlarında Makedoncayı 
konuşan Türk asıllılıların  oluşturduğu) 
bir edebiyat var.  Ben “Makedonya Türk 
Edebiyatı” diyorum buna. Makedonya da 
Türkçe yazan yazarların farklı bir insanlık 
durumunu, çok özel bir yaşama deneyimini 

edebiyatlarına taşıdıkları kanaatindeyim. 
Azınlık olma durumunun yarattığı özel bir 
kimlik algısının bu edebiyata yoğun biçimde 
yansıdığı düşüncesindeyim. ( Çiğdem Ülker, 
Makedonya Türk Edebiyatında Kimlik Sorunu;  
Kültür Bakanlığı Yayını, 1998)  Bu edebiyat;  
Türk edebiyatının bir zenginliğidir. Önemlidir 
ve altını çizeceğimiz, gurur duyacağımız bir 
değerdir. Öte yandan edebiyat sosyolojisi 
çalışmaları için ilgi çekici bir araştırma 
alanıdır.

K.Özer:  Bazı kitapları defalarca okudum. 
İlkokul beşinci sınıfta babamın getirdiği bin 
sayfalık bir kahramanlık destanını üç beş yıl 
içinde sekiz kez okumuştum. Sonra bu bende 
alışkanlık oldu ve pek çok kitap bana kendini 
yeniden yeniden okuttu. Hâlâ böyle yeniden 
okunmayı bekleyen kitaplarım da var… Bu 
okumalardan şu sonucu çıkardım: Okuyucu 
olarak okuduğumuz kitapla bir hesaplaşma 
içine giriyoruz; yani al takke ver külah 
yapıyoruz ve eğer bu alış-veriş bitmediyse, 
bir hesaplaşma gerçekleşmediyse ama 
gerçekleşme olasılığı varsa o kitabı yeniden 
okuyoruz. Belki de başucu diye nitelendirilen 
kitaplar bunlar. Sizin böyle başucu veya 
yeniden okuduğunuz kitaplar var mı?   

Ç. Ülker:   Bir kitabı kesintisiz bir süreçte, 
tek bir zaman aralığında bir defada okumayı 
severim. Zaten başka türlü okuyamam, en 
fazla iki gün içinde bitiririm.    Bir kitabı 
bir defada okuyup  ondan aldığım, alıp 
söylediğim, hissettiğim, düşündüğüm  şeyler;  
yapıtın temel motifi gibi gelir. İkinci, üçüncü 
okuyuşlarımda artık o okuma değil de göz 
gezdirme olabilir. Ayrıntıları ve yazarın gizli 
vurgularını görme ihtiyacı olabilir.

  Bir de günümüzde pek çok okunacak şey 
var. Öyle bir kitap bombardımanı altındayız ki 
aynı kitabı defalarca okumaya fazla şansımız 
olmuyor  

K. Özer: Kitap bombardımanı altında 
kaldığımız çok doğru. Bir yıl içinde çıkan 
yüzlerce öykü ve romanı okumaya ne zaman 
ne enerji yeter. Söz okumadan açılmışken, 
eleştirel okumayla sade okuyucu okuması 
arasında bir fark var mı?  
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Ç. Ülker:   Düz bir okumada olay örgüsünü 
okumak, kendini kaptırıp insani olanı 
görememek var. 

K.Özer:  “Orhan Pamuk’a göre (Saf ve 
Düşünceli Romancı, İletişim Yayınları, 2011)  
romanların gizli bir merkezi var. Derindeki 
anlam veya konu da denebilecek olan bu 
merkez, yazarın o yapıta başlama nedeniyle 
yakından ilgili. Ancak çoğu zaman yapıt ete 
kemiğe büründükçe gizli merkez değişir ve 
bambaşka bir tema olup çıkar… Okuyucuları 
yapıtın ardından sürükleyen de bu gizli 
merkezi keşfetmek veya onu keşfetmeye 
çalışmaktır.” Belki de başucu kitaplarımız 
gizli merkezlerini ele vermeyen edebiyat 
yapıtlarıdır. Edebiyat yapıtlarının sizce böyle 
gizli bir merkezi var mı? 

Ç. Ülker: Yazarın yapıtı ortaya koymasına  
sebep olan farkındalık cümlesi/cümleleri; 
yazmasına sebep olan o süreç... Eserin gizli 
merkezi dediğiniz şey budur. Orhan Pamuk, 
Masumiyet Müzesi için  kendisi söyler gizli 
merkezin ne olduğunu.  Türk toplumunda 
kadının uğradığı haksızlıktan yola çıktığını 
anlatır. 

K.Özer:  Bu soruyla ilgili olarak  üç ayrı şey 
düşünüyorum. 1. Okur gizli merkezin peşinde 
midir ve bu önemli midir?  2. O gizli merkez mi 
bir kitabı okunur kılar?  3. Bu kitaplar klasik 
midir?  

Ç. Ülker: Sondan başlarsak; vurguladığınız 
bu tür kitaplar klasik olabilirler. Yani 
önermesini iyi kurgulamış, sağlam 
temellendirmiş, ayrıntıları üzerinde iyi 
çalışılmış bir edebi yapıtlardan bazıları klasik 
olabilir.

İkinci noktada;  okur, bu gizli merkezin 
peşinde midir? Okurun bir kitapta aradığı 
ile yazarın söylemek istediği her romanda 
çakışmayabilir. Okurun kitapta bulduğu 
bir fikir, bir duygudaşlık, yazarın hiç de 
düşünmediği bir şey olabilir. Üstelik 
yazarlar her şeyi mutlaka bilinçli bir 
kavramayla da yazmazlar. Okur da, yazarın 
söylemek istediğinden çok   farklı bir şeyin 
peşine takılıp o kitaptan zevk alabilir.                                                                                                                                        
                                                                      

K. Özer: Üzerinde çalıştığınız kitapların bir 
eleştirmen olarak sizi de memnun etmesini 
istersiniz sanırım, edebi haz açısından.  Peki 
ya okuduğunuz yapıt sizi sıktıysa? O kitap 
üzerine yazmaktan vazgeçtiğiniz oluyor mu? 

Ç. Ülker: Olabilir tabi. 

K. Özer: Hariku Murakami “Koşmasaydım 
Yazamazdım” adlı kitabında (Doğan Kitap, 
2013) bazı yazarların yetenekle  doğduğunu 
ve onların kendilerini çok sıkmadan kolayca 
yazabileceklerini söylüyor. Kendini de içine 
kattığı grubunsa nitelikli yazabilmek için 
disipline gereksinimi olduğunu söylüyor (zaten 
koşma disiplininin yazar olmasında önemli 
bir katkı sağladığını anlatıyor kitapta.)  Yazma 
yeteneği olan ya da disiplinli çalışan tüm 
yazarlar için düşündüğümüzde, bir yazarın 
birbirini az yineleyen kaç edebi yapıtı olabilir? 
Bu soruyu çok sık edebi yapıt üreten yazarlar 
için soruyorum.  

Ç.Ülker- Yazarlar, elbette çok 
çeşitli kaynaklardan besleniyor. Sadece 
belleğindekiyle yazmıyor. Okuyarak, 
düşünerek, dinleyerek, hissederek, dokunarak  
yaşıyor, akülerini durmadan dolduruyorlar. 
Bunlar da dünden bugüne olacak şey değil. 
Yazarın farklı algılarla, farklı olgularla 
yüzleşmesi ve bunları kendi içinin süzgecinden 
geçirmesi, yeni bir cümle söylemesi zaman 
gerektiriyor.

“Bu gün yeni şeyler söylemek lazım” 
demek kolay da onlara ulaşmak kolay 
olmayabiliyor.  Farklı bir  cümleye ulaşmak 
belki de çoğu kez mümkün olamayabiliyor. 
Ama  bu pek de önemli değil aslında;  ressam 
da aynı  temayı farklı perspektiflerden 
defalarca çizer onu sanatçı kılan da pekala 
bu ısrarı olabilir. Cezanne’ın tablolarında 
da Lautrec’de, Matisse’de,  hatta Dali’de de  
aynı  tema defalarca yinelenir. Onları resmin  
filozofu kılan özgünlüğün  anahtarı biraz da bu 
değil midir.

K. Özer: Bu söyleşi için çok teşekkür 
ederim.

Ç.Ülker: Ben de çok teşekkür ederim.
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