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ÖNSÖZ 
 
 
 

         Uzun bir emeğin ürünü olan bu çalışma üstkurmaca tekniğini açıklama ve 

örneklendirme amacıyla yazılmıştır. 20. yüzyılda her alanda çok önemli yer tutan üst

söylemlerin, roman türünde üstkurmaca şeklinde biçim bulup incelenmesi önem arz 

etmektedir. Ankara Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı anabilim dalında yüksek 

lisans programında aldığım dersler bu konuya olan ilgimi artırdı. Bundan dolayı bu 

çalışmamım konusunu üstkurmaca ve bu geleneğin Graham Swift’in Waterland , 

David Lodge’un Small World, Martin Amis’in London Fields romanlarında 

incelenmesi olarak seçtim.  

            Tezin hazırlanma aşamasında akademik ve manevi yardımlarını hiç 

esirgemeyen sayın hocalarım Prof. Dr. Ayşegül Yüksel, Prof. Dr. Belgin Elbir, Prof. 

Dr. Sema Ege ve özellikle de bana çalışmalarımda destek veren tez danışmanım Prof. 

Dr. Ufuk Ege’ye teşekkürü bir borç bilirim.  

            Bu tez hazırlanırken gerekli kaynakların temininde katkısı olan Bilkent, 

Başkent, ODTÜ ve DTCF kütüphanelerine ve yapılmış tezlerin taranmasında 

kullandığım UMI Pro-quest sitesine teşekkür ederim. 

            Yoğun çalışmalarım sırasında bana manevi açıdan destek olan aileme ve 

arkadaşlarıma teşekkür ederim. 
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GİRİŞ 
 
 
 

            Romanın evriminde ve edebiyat dışında kültürel bağlamda üstkurmacanın 

yeri nedir? Neden roman kendi iç işleyişine doğru bir yönelim göstermiştir? Bu 

‘Romanın sonu’ mudur yoksa yeni bir başlangıcı mı? Bunlara benzer soruları 

yanıtlayabilmek için edebi türlerin nasıl geliştiklerini ve zamanla nasıl tükendiklerini 

incelemek gerekir. Hayden White edebi türün doğasının değişiminin toplumsal-

dilbilimsel kuralların değişimini yansıttığını, bunların da tarihsel-kültürel bağlamdaki 

değişimleri yansıttığını ileri sürer.1  Edebiyat,  geleneklerini edebi olmayan kültürden 

bağımsız olarak kuran ifade biçimi olarak düşünülmemelidir. Bu nedenle, 

üstkurmaca teknikleri edebiyatın dışında meydana gelen kültürel gelişmelere tepki 

olarak görülebilir.  

 Gerçeklik kavramının edebiyattaki algılanışı ve yansıması sosyo-kültürel ve 

bilimsel gelişmelerle son yüzyıllarda hızlı değişimler gösterir. 18.yüzyılda ampirik 

kesinlikler realizm geleneğinin temelini oluşturur. Bu gelenek gerekirci bir evrenin 

var olduğunu ve insanın bu evreni en ince işleyişine kadar anlayabileceğini farz eden 

iyimser bir görüş taşır. Bu bakış aşısından bakıldığında akıl çağı 18.yüzyılda 

yazarların birçoğunun mantıklı neden sonuç ilişkisine dayanan çizgisel gelişim içinde 

ilerleyen gerçekçi roman yazmalarının nedeni anlaşılabilir. Bilim alanındaki 

ilerlemelerle insanın anlama yetisi ve evrenin sırrını çözebileceğine duyulan inanç 

hızla artar. 19.yüzyılın ortalarında birçok bilim adamı, bilimin evrenin sırrını çözmek 

                                                
1 Hayden White, “The Question of Narrative in Contemporary Historical Theory”, Metafiction, Ed. 
Mark Currie, Longman, London, 1995, 107. 
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üzere olduğunu düşünür. Bu iyimser düşünce Mill ve Kant’ın felsefelerinde, 

Freud’un psikanalizlinde, Stendhal,  Eliot ve Tolstoy’un romanlarında görülebilir. 

 Ancak 20.yüzyılda görecelilik kuramının ortaya atılması ile daha önce 

evrensel kabul edilen bir takım doğrular geçerliliklerini kaybederler. Akılcılığa 

duyulan inanç kaybolur, ampirik araştırmadan vazgeçilir, zihinsel işleyişte öznellik 

kabul edilir, ve böylece görecelilik kuramı tüm evrenin dokusuna nüfuz eder. Bu 

süreç 19.yüzyılda romantik teori ve eserlerde, romantik yazarların yaratıcı hayal 

gücüne verdikleri önemde de görülebilir. Her bilim alanında buna benzer süreçler 

yaşanır. 

            Birçok alanda, dogmatik kavram ve kesin doğrunun reddiyle birlikte insanın 

kurgu yaratıcısı olduğu görüşü ortaya konur. Bu görüşün önemi sosyoloji, 

antropoloji, psikoloji, dilbilimi gibi alanlarda görülebilir. Bu alanlarda yapılan 

çalışmalar insanın yarattığı ve gerekli sistemler olarak yönlendirdiği geleneklerin, 

dillerin ve kurguların içine hapsolmuş insan portresiyle karşılaşır. Bu epistemolojik 

bulgu, sanatçıları ve onların eserlerine bakışlarını etkilemeye başlar. Frank Kermode 

The Sense of an Ending adlı eserinde edebi kurguların yaşamı kuran ve yönlendiren 

diğer sistemlerin kurgusal temellerinin keşfinden etkilenmesinin kaçınılmazlığını 

gösterir. “Edebi ve diğer kurgu arasında basit bir ilişki vardır… Nietzsche, Kant’ın 

fikirlerini genelleştirip geliştirdiğinden beri… edebiyatın kurgusal normlarının, 

kurmaca niteliği daha çok savunması rastlantı olamaz”.2  

            Ronald Sukenick The Death of the Novel adlı eserinde postmodern romanın 

bazı temel özelliklerini şöyle anlatır: 

                   
 

                                                
2 Frank Kermode, The Sense of an Ending, Oxford University Press, New York, 1967,36. 
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  Çağdaş Post-realist roman olarak adlandırabileceğimizi 

düşündüğüm romanda dünyanın nasıl göründüğünü 

inceleyerek başlayacağım. Gerçekçi kurgu kronolojik 

zaman akışını anlatının aracı, bireysel ruh halini 

kişiselleştirmenin konusu ve hepsinin de üstünde somut 

gerçeği betimlemenin amacı ve mantığı olarak kabul 

eder. Parçası olduğu hayatla ilişki içinde bulunan 

çağdaş yazar yazmaya sıfırdan başlamak zorundadır, 

çünkü artık gerçeklik yoktur, zaman yoktur, karakter 

yoktur. Tanrı her şeyi bilen yazardı; ama öldü. Kimse 

olay örgüsünü bilmiyor ve gerçekliğimizde bir 

yaratıcının hükmü olmadığından, elimizdeki 

gerçekliğin doğruluğunun garantisi yok. Zaman şu ana, 

sürekliliği olmayan dakikaların içeriğine indirgenmiştir. 

Zaman artık amaca yönelik değildir, bu yüzden kader 

yok sadece şans vardır.3  

 

       1960’larda Fransa’da ve Amerika’da ortaya çıkmaya başlayan 

postmodern kurgu, geleneksel kurgunun gerçeği yansıtma (mimesis) eğiliminin 

dogmatik epistemolojiyi ima ettiği görüşüyle geleneksel kurgu ve onun kullandığı 

yöntemlere karşı çıkar. Anlamlandırılabilecek bir dünyanın varlığından şüphe duyan 

postmodern yazarlar, karakter, sebep-sonuç ilişkisi içinde gelişen olay örgüsü, 

kurgunun çizgisel olarak ilerleyen başı, ortası ve sonu gibi gelenekleri sorgular, 

yeniden düzenlerler. Artık dünyadaki olayların ‘doğruluğunu’ anlayabileceklerine ve 

dolayısıyla anlatabileceklerine inanmadıklarından, insanın iç dünyasına dönmeye, 

gerçekliğin bilinebilecek tek yönü olarak ‘gerçekliğe’ değil, hayal gücünün gerçeğe 

tepkisine odaklanırlar. Postmodernizmin bir anlamda Heisenberg’in kesinsizlik 

                                                
3 Ronald Sukenick, “The Death of the Novel”, The Death of the Novel and Other Stories, Dial Press, 
New York,1969,41. 
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ilkesine dayandığını söyleyebiliriz. Heisenberg bu ilkeyi, kuantum mekaniğinin 

sonuçlarından biri olarak 1927 yılında formüle eder. Bu prensibe göre “Bir 

parçacığın konumunun eş zamanlı ölçümlerinde her zaman kesinsizlik vardır.”4 Bu 

nedenle nesnel bir dünya betimlemek imkânsızdır. Ancak Heisenberg doğanın 

resminin olmasa da, insanın doğayla olan ilişkisinin resminin betimlenebileceğine 

inanır. 

 Postmodern yazarların eserleri sıklıkla bu yeni epistemolojik yönlenişi 

yansıtır. Dünya artık sonsuz doğruların değil, kurguların, oyunların, yapaylıkların, 

kısa süreli yapıların mekânıdır. Gerçekçi kurgunun dayandığı materyalist, pozitivist 

ve ampirik dünya görüşüne karşı olan tepkiler, eserlerde gerçekçi kurgunun 

benimsendiği geleneklerin sorgulanması ve reddiyle biçim bulur. Realist romanın 

geleneklerinin yerine çoklu ve birbiriyle çelişen bakış açıları, grafik ve tipografi 

kullanımları, gerçek ve kurgunun, rüya, sanrı, hayal betimlemeleriyle birbirine 

girmesi gibi yöntemler kullanılır. Bu yöntemlerle üstkurmaca roman yazarları, 

gerçeklikten uzaklaşıp kurgusal biçimleri yeniden inceleyerek, insanın dünya ile 

ilişkisinin nasıl şekillendiğini, bu ilişkiyi kolaylaştıracak ve düzenleyecek kurgusal 

sistemleri nasıl yarattığını anlamaya ve anlatmayla çalışırlar. Ancak bunu yaparken 

kullandıkları aracın, dilin, bir ressamın ya da müzisyenin araçları; renk, ses, ritim 

gibi masum olmadığı, tam tersine dünyayı, insanı, insanın dünyayla ilişkisini 

şekillendiren öznel bir sistem olduğunun farkındadırlar. Günlük dilin toplum güç 

birimlerini güçlendirdiği, devamını sağladığı görüşündedirler. Günlük dilin 

romandaki karşılığı olarak da geleneksel roman dilinin gerçekçi ifade biçimleri kabul 

edilir. Bu nedenle postmodern metinlerin dili sürekli kendi kurgusallığının 

                                                
4 Werner Heisenberg, “The Representation of Nature in Contemporary Physics”, The Discontinuous 
Universe, Ed.Sally Sears, Harper and Row, New York, 1972,126. 
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farkındadır ve bunu açıkça yansıtır. Kurgusallığın açıkça vurgulanması, roman yazarı 

ve okurun, anlatının temel yapılarını, işleyişini daha iyi anlamasını sağlamasının yanı 

sıra, çağdaş dünyanın da bir insan kurgusu, yaratısı olduğu fikrini öne sürer.5 

            Üst söylemlerin gelişmesine neden olan toplumsal ve kültürel özbilincin 

güçlenmesinin yanında, çağdaş dünyada dilin günlük ‘gerçekliğini’ kurmada ve 

devam ettirmesindeki rolünün anlaşılması da bu söylemleri geliştirmiştir, ancak dilin 

nesnel dünyayı, anlatıyı etkilemeden yansıttığı görüşü artık geçerliliğini 

kaybetmiştir. Dilbilimin esaslarına göre, dil kendi anlamlarını üreten, kendi iç 

kurallarına göre işleyen, bağımsız bir sistem olarak kabul edilir. Sistem içindeki 

bağıntılar dış gerçekten bağımsızdır. Üst söylemler bu dilbilimsel sistem ve onun 

görünürde anlattığı dünya arasındaki ilişkiyi incelemek için doğmuştur. Kurgu da ise 

bu kavram, kurgu dünyası ve onun dışındaki dünya arasındaki ilişkiyi incelemek için 

kullanılır. 

            İnsanlığın binlerce yıllık kurgu üretme eğilimi ancak 20.yüzyıldan itibaren 

çeşitli filozoflar, psikolog ve bilim adamlarınca konu edinilmiştir. Bu da toplumsal 

ve kültürel özbilincin artmasına bağlıdır. 1960’lardan itibaren kullanılan, üstpolitika, 

üsttiyatro gibi üst söylemler insanoğlunun düşünce, kurgulayış ve dünya ile 

ilişkilerini şekillendirme biçimlerini, süreçlerini anlamlandırmaya çalışan kavramlar 

olarak ortaya çıkmışlardır. Üstkurmaca ise bu süreçleri kurgunun biçimsel olarak 

kendini incelemesiyle anlamlandırır. Üstkurmaca kuramcılarına göre, dil kullanarak 

algılanan bu dünyanın kurgusallığını, tamamen dille kurulmuş dünyalar olan edebi 

kurguların “gerçeği” kurgulayışları öğrenilerek kavranabilir.6 

                                                
5 Mark Currie, Metafiction, Ed. Mark Currie, Longman, London, 1995, 7. 
6Larry Mccaffrey, The Metafictional Muse the Woks of Robert Coover, Donald Barthelme and 
William Gass,Universityof Pittsburg Press, London, 1982,16-17. 
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           Robert Coover’a göre de insanoğlu kurgu yaratmayı, anlatı ve edebi sanat 

sınırlarının ötesine evren hakkındaki bilgilerini düzenlediği, algıladığı temel 

sistemlere kadar genişletmelidir: 

 

  Sorun insanın sanatını nasıl ürettiğiyle sınırlı değil, 

evren hakkındaki temel kanılarımız değişmiş 

bulunmakta. Eski inancımız kurguların kaynaklarının; 

gün ve gün bize çevremizde ne olduğunu açıklamaya 

yardımcı olan kurgular, neden hükümetlerimiz oldukları 

biçimdeler, neden kurumlarımız sahip oldukları 

karaktere sahipler, neden dünya döndüğü şekilde 

dönüyor, ya da diğer kurgular mit, efsane, felsefe, peri 

masalları, hikâyeler olduğu geçerliliğini kaybetmiştir. 

Bu, inancımızın yanlış oluşundan değil, sadece artık 

eskisi gibi geçerli olmadığından kaynaklanır.7 

 
 
 Coover kurgu terimini felsefe, tarih ve fen alanlarına genişleterek, 

üstkurmaca yazarlarının eserlerinin temelinde yatan görüşe dikkat çeker. Biraz insan 

doğasının özelliğine, biraz da evrenin doğasına bağlı olarak dünya asla nesnel olarak 

anlaşılamaz. İnsanoğlu dünyayı, yaşayışını kolaylaştırmak için yarattığı kurgular 

dünyasında yaşar. Bu kurgular faydalı işlevlerinin yanında, estetik nesneler olarak 

değerlendirilebilirler. Kurgusal sistemlerin eskiyip anlamlarını yitirdiklerinde 

yenileriyle değiştirilmeleri gerekir, ancak insanoğlu rutinin verdiği güven ve düzen 

hissiyle bu kurguların çöküşünü fark etmez ya da fark etmek istemez. Dolayısıyla 

kurgusal sistemlerin içine hapsolur.8 Üstkurmaca yazarları işte bu kurgu yaratma ve 

                                                
7 Frank Gado, “Robert Coover”, First Person: Conversations on Writers and Writing, Union College 
Press, New York, 1973, 142. 
8 a.g.e., 142. 
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bu kurguların dünya ile ilişkilerimizi biçimlendirmesini anlatırlar. Bunu yaparken 

kendi yaratıcı süreçlerine odaklanarak algılarımızın dil ile şekillenmesine, insanın 

kendisini ve dünyaya tepkisini nasıl ifade ettiğine dikkat çekerler.    

 Postmodern eserler yapaylıklarını öne çıkaran kurgularının yanında biçimsel 

olarak kara mizah öğeleri taşır. Bir tür karamsar, absürt komedi birçok yazarın 

epistemolojik septisizmine nüfuz eder. Karakterlerin güvenli bir sistem ve doğrulara 

bağlanma girişimleri ironik bir biçimde işlenir. Bu nedenle, karakterler sürekli olarak 

epistemolojik ve ontolojik sorunlara cevaplar ve teminatlar arayan, kendi sistemlerini 

yaratan ve sonra bu sistemlerin içine mahkûm olan, sonuç olarak böyle bir dünyada 

yaşamayacaklarını iddia eden ama yaşamaya devam eden bireyler olarak resmedilir. 

Yazarların da bir takım öğeleri sanat eserine dönüştürme çabasının, bu karakterlerin 

çabası kadar sorgulanabilir oluşu, yazarların kendilerine dönük ironisine işaret eder. 

Ronald Sukenick bu ironik odaklanmanın, kurgu oluşturmanın evrensel doğası 

hakkında bazı şeyleri açıkladığını özetler: 

 

       Belki de bu tarz kurguların arkasındaki temel hüküm bir 

roman yazma eyleminin temelde insanın kendi 

gerçeğini oluşturmasından farklı olmadığıdır, bu da 

bana, Robbe-Grillet’in eleştirisinden öğrendiğim çağdaş 

romancının ana didaktik görevinin okura dünyasını 

nasıl yaratacağını öğretmesi olduğu sloganını 

hatırlatıyor.9 

 
 
 Romanlardaki bu kendine dönüklük, karakterlerin ontolojik kaygıları, 

1960’lardaki isyankâr enerji atmosferinin toplum hayatı üzerindeki etkilerinin 

                                                
9 Ronald Sukenick, “The New Tradition”, Surfiction, Ed. Raymond Federman, Swallow Press, 
Chicago,1975,41. 
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edebiyata yansıması olarak görülebilir. 1960’lı yıllar özellikle Amerika ve Avrupa’da 

devrim ve kendinin bilincinde olma çağıdır. Bu dönemlerde gençlik kültürünün etkili 

olmaya başlaması, büyümeye başlayan isyankâr siyah kültürü ve kadın hareketi 

toplumda özbilinç geliştirir.  

           Geniş çaplı değerler değişimine ve dil bilincinin artmasına ek olarak, 

yazarların kurgu hakkındaki görüşlerini değiştirmeye yardımcı olacak belirli edebi 

etkenler de vardır. 1950’lerin başında Avrupa’da roman türleri hakkında yazılan 

eleştiriler ve daha sonra bunların İngilizceye çevrilmesi edebi ortamlarda büyük 

heyecan yaratır. Bu eleştirilerin en önemlisi olarak Alain Robbe-Grillet’in romanda 

geleneksel metotları izlemeyi sorgulayan eseri For a New Novel (1965) kabul edilir. 

“On Several Obsolete Notions” adlı makalede çağdaş ve realist yazarların dünyayla 

ilişkilerini değerlendirmelerindeki önemli bakış farklılıklarını anlatır. 

 

 Anlatının bütün teknik öğeleri geçmiş zamanın 

sistematik kullanımı, kronolojik gelişim, çizgisel olay 

örgüsü, tutkuların düzenli yörüngesi, her bölümün 

sonuçlanma itkisi, v.b. her şey değişmez, düzenli, 

sürekli, anlaşılır, tamamen çözülebilir evren imgesini 

kabul ettirme eğilimindedir. Bir zamanlar dünyanın 

anlaşırlığı hiç sorgulanmadığından, hikâye anlatmak 

sorun olmuyordu. Romanın üslubu masum olabilirdi.10    

 
 
 Robbe-Grillet çağdaş romanın tutkusunun “Hiçbir şeyden bir şeyler 

üretebilmek, tek başına, eserin dışında herhangi bir şeye gereksinim duymadan 

                                                
10 Alain Robbe-Grillet, “Time and Destruction”, For a New Novel, Çev. Richard Howard, Grove 
Press, New York,1965, 32. 
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ayakta kalabilecek bir şey yaratmak”11 olduğunu belirtir. Ayrıca üstkurmacanın 

çağdaş romancıların ilgi odağı olduğunu ifade eder: “Hikâye canlı, anlık, sınırsız, tek 

kelimeyle doğal olmalı… Modern kurgu hakkındaki belirgin şey ise yaratı ve hayal 

gücünün kitabın konusu olacak kadar özgürlüğü savunmasıdır.12  

            Kurgu süreçlerini, bu süreçlerin romanlara konu oluşunu inceleyen başka bir 

yazar-eleştirmen ise William H. Gass’dir. Fiction and Figures of Life (1971) adlı 

eleştiri kitabı geleneksel olmayan yazarlar için edebi ve felsefi prensipler açısından 

yazdıklarını haklı gösteren bir manifesto niteliği taşır. Gass kitabının ilk bölümünde 

roman gibi kurgusal sistemlerin, sembolik simgeler sistemi ve dünyayla bağlantısı 

olma zorunda olmayan ilişkiler sistemi olduğunu belirtir.13 Çağdaş kurgunun temel 

fikrini oluşturan bu görüş aynı zamanda üstkurmacanın da itkisini oluşturan önemli 

öğelerden biri olmuştur. 

 Bunun gibi eleştirel yazıların yanı sıra Avrupa’da yazılan önemli geleneksel 

olmayan romanların İngilizceye çevrilmesi, realizmin sınırları ve bazı olası 

alternatifler hakkında bilincin artmasına yardımcı olur. Birçok Fransız roman 

yazarının, Michel Butor, Nathalie Sarraute, Robbe-Grillet, İngilizce çevirilerinin 

yayımlanması eleştirmen ve yazarların roman hakkındaki görüşlerini yeniden 

değerlendirmelerini sağlar. Bu çeviriler arasında belki de en etkileyici çeviriler 

Nabokov’un Rusça romanları ve J.L. Borges’in Ficciones (1962) adlı koleksiyonu 

olmuştur. Nabokov’un iki Amerikan başyapıtı Lolita (1957) ve Pale Fire (1962) 

üstkurmacanın kendinin bilincinde, yapay, gerçekçi olmayan yöntemleriyle insanın 

dünyadaki durumunu anlatır. Pale Fire karşıt anlatılar, aynalar, oynak ama titiz 

                                                
11 Grillet,31-32. 
12 a.g.m.,31-32. 
13 H. William Gass, “Philosohy and the Form of Fiction”, Fiction and the Figures of Life, Alfred A. 
Knopf, New York, 1971, 24-25. 
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gelişen yapısıyla (Giriş, şiir, yorum, sözlükçe içerir) deneyci yazarlar için model 

oluşturur. Pale Fire’ın edebi olmayan eserlerin biçimlerini taklit etmesi birçok yazar 

için ilham kaynağı olur. Benzer şekilde, Borges’ın Ficciones’te geleneksel edebiyat 

ve felsefi kuramlarını Kafka’nın metotlarıyla birleştirmesinin yarattığı etkiyle, 

dedektif romanları, fantezi ve bilim kurgu romanları hızla artmaya başlar.14 

 Bu dönemde yazılan eleştiri ve romanlarda bu gerçekçi olmayan yazarların 

etkilerine ek olarak absürt tiyatro, roman öncesi kaynaklar, mit ve peri masalları, 

popüler sanat gibi kaynakların etkileri de görülür. Sonuç ise kara mizah, edebi 

parodi, imkânsız rastlantılarla dolu, anlaşılması zor olay örgüleri, tek yönlü karikatür 

karakterler gibi özelliklerin kullanıldığı romanlardır.             

           Doğası itibarıyla her zaman kendinin bilincinde olan roman, zaman zaman 

durup kendini ve geçirdiği süreçleri inceler.15 Tarih boyunca romanın dilsel yapısına 

dikkat çekme eğilimi her zaman var olmuştur. İnsanoğlu binlerce yıldır kurgular 

üretmiş ve bu eserlerin birçoğunda okur ve yazar, sanat ve hayat arasındaki ilişki 

konu olmuştur. Chaucer’ın Canterbury Hikayeleri’ni çerçevelendirmesi, 

Shakespeare’in oyun içinde oyunları, 17. ve 18. yüzyıl romanında mektup formunun 

kullanımı, Richardson ve Fielding’in roman akışını kesip araya giren anlatıcıları, 

hepsi bir anlamda üstkurmacanın öncüleri olarak görülebilir. Laurence Sterne’in 

Tristram Shandy ve Jane Austen’in Northanger Abbey romanlarının komik 

oluşlarının temel nedenlerinin açıkça parodik oluşlarından kaynaklandığı, bu nedenle 

de üstkurmacanın ilk örneklerinden olduğu kabul edilir.16 

                                                
14McCaffrey, 22. 
15 Patricia Waugh, Metafiction:The Theory and Practice of Self-Conscious Fiction, Methuen, London, 
1984, 67. 
16 a.g.e.,5. 
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            Üstkurmaca terimi ilk kez 1970 yılında Amerikan eleştirmen ve yazar 

William H. Gass tarafından kullanılmıştır. Bu terim yeni olsa da üstkurmaca 

metinlerin roman kadar eski olduğu görülür. Patricia Waugh üstkurmacanın “bütün 

romanların özünde bulunan bir eğilim ya da işlev”17 olduğunu belirtir. Patricia 

Waugh roman dilinin şiir dilinin aksine gerçek dünyanın değişkenliğini yansıttığını 

iddia eder. Romanın kendine ait tek bir dilinin olmaması, romanda çeşitli dillerin, 

gezi yazısı, anı, günlük, tarih, gazetecilik, v.b. ayrıcalık için çekişmesi romanın 

dilinin kapalı olarak da olsa kendinin farkında olmasına neden olur.18 Mikhail 

Bakhtin’in diyalogsal (dialogic) potansiyel olarak adlandırdığı bu süreç üstkurmaca 

romanlarında açıkça ortaya çıkar. Romanın anlatı biçimleri, konuşma tarzları gibi 

çeşitli söylemleri bir arada kullanması, bu söylemlerin birbirini sorgulamalarına 

neden olur. Klasik kurgu biçimi olarak görülen realizm bu söylemler arasındaki 

potansiyel çekişme sürecini bastırarak gelişir.19 Üstkurmaca diyalogsal romanlarda 

böyle bir işleyişin imkânsızlığını gösterir. 

            Geleneksel romanlarda yaratılan gerçeklik yanılgısının aksine, çağdaş 

romanlar metinde gerçeklik yanılgısını gözler önüne sererek, ‘gerçekliğin’ kendisinin 

bir yanılgı olduğu fikrini öne sürerler. Yapaylıklarını, kurgusal oluşlarını romanın 

biçimsel olanaklarını kullanarak ve çoğu zaman tematik olarak da romanın yaratı 

sürecini anlatmalarıyla öne çıkarırlar. Bu kurgusal süreci anlatan kurgular nasıl 

yaratıldıklarını anlatarak gerçeğin nasıl anlatı hükümleri ve gelenekleri tarafından 

süzülüp değiştirildiğini anlatırlar.20 Böylece kendi kurgulanışlarını bir eğretileme 

olarak kullanıp bütün sistemlerin kurgusal niteliğini vurgularlar. John Barth 

                                                
17 Waugh,5. 
18 a.g.e.,5. 
19 Mikhail Bakhtin, The Dialogic Imagination, University of Texas Press, Austin, 1981, 106. 
20 Waugh, 18-19. 
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üstkurmacayı “hayat yerine romanı taklit eden roman olarak” tanımlar.21 Kurgu 

gerçeği yansıtmaya (mimesis) ya da hakikati anlatmaya (diegesis) yönelmez; çünkü 

“gerçeklik” ve “hakikat” kavramları 20. yüzyılda giderek şüpheli duruma gelmiş 

kurgusal soyutluklardır.  

 Mas’ud Zavarzadeh yeni edebi eğilimleri tartıştığı eseri The Mythopoeic 

Reailty’de üstkurmacayı şöyle açıklar: 

 

 Üstkurmaca, konusu kurgusal sistemlerin  kendisi ve 

gerçeğin anlatı gelenekleriyle şekillendiği kalıplar olan 

bir anlatı teoremidir…Üstkurmaca diğer anlatıötesi 

(transfiction) biçimlerden daha çok kurgusallığının 

farkındadır ve gerçeğe benzerliğin estetik hükümleriyle 

işleyen, yorumsal romanın aksine, anlatı ontolojisinin 

ifadesi olarak kullandığı kurgusallığıyla övünür. 

“Kendisine işaret eden bir maskedir”…Üstkurmacanın 

bu yoğun kendine dönüklüğü üstkurmaca yazarı için tek 

kesin gerçekliğin kendi söylemi olduğu gerçeğinden 

kaynaklanır, yazma süreci yazının konusuna 

dönüştürerek kurgu kendi içine yönelir. Kurgunun 

inanırlığı, böylece hayat üzerine aydınlatıcı yorum 

olarak değil, kurgunun kendisi hakkında metayorum 

olarak yeniden kurulur.22 

  

 Zavarzadeh’in belirttiği gibi üstkurmaca yazarı, edebi gelenekler, kalıplar, 

biçimler ve dil süreçlerine odaklanır. Bu birçok eleştirmenin iddia ettiği gibi ne 

romanın tükenmişliğinin ne de narsist oluşunun ifadesidir. Üstkurmaca yazarı, 

                                                
21 John Barth, “The Literature of Exhaustion”, Metafiction, Ed. Mark Currie, Longman, London, 
1995,161. 
22 Masud Zavarzadeh, The Mythopoeic Reality, University of Illionis Press, Urbana, 1976, 39.  
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insanın dünyayla ilişkisini, uyumlu bir biçimde şekillendirmesi için geliştirilmiş 

sistemlerin ve dille biçimlenmiş bir dünyanın içine, insanın hapsolduğu düşüncesini 

temel olarak görür. Bu nedenle üskurmacanın arkasındaki itici güç, insanın derin 

korku, umut ve ihtiyaçlarının gerçekliğe değişik kurgusal biçimlerde yansıdığının 

farkındadır. Bu biçimler bireyin gerçeğe tepkisini şekillendirmede önemli rol 

oynayan kültürel ve ideolojik söylemlerde dışa vurulur:  

 

 Üstkurmaca yazarının geleneksel yazarlarla aynı 

konuları incelediği söylenebilir: Kişisel kimliğin ve 

kişisel bilginin anlamı nedir? İnsan ne ölçüde gerçekle 

başa çıkmak için geliştirdiği sistemlerle ve çevresiyle 

şekillenir? İnsanın korkularının ve ihtiyaçlarının doğası 

nedir ve tamamen anlamsız ve tehditkâr görünen 

dünyada nasıl ifade bulur?23  

 

Bu konuların işlenmesiyle, üstkurmaca yazarının kurgu yaratma eylemiyle, kendisini 

tanımlamasının ve bu tanımı dille yansıtmasının zorlukları anlatılır.                 

            Bu kurgu hakkındaki kurgu, edebi kurgularda kitap yazma hakkında kitap 

gibi yaklaşımlarla sınırlı değildir. Üstkurmacanın tanımı her türlü kurgusal sistemin 

yaratımına da odaklanır, çünkü edebi metnin yaratılmasıyla ilgili olan üstkurmaca 

metinlerinde, yazar metin ilişkisi insanın tüm yaratı etkinliklerine bir paradigma 

oluşturur. Yazarın estetik kurgu üretimi incelenerek, üstkurmaca yazarı tüm anlam 

sistemlerinin üretildiği benzer süreci göstermek ister.   

            Üstkurmaca romanlarının ortak özelliği kurgu yaratarak yanılgı oluşturmaları, 

sonra da romanın kurgusallığını göstermek için okurun dikkatini bu yanılgıya 

                                                
23 Currie,6. 
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çekmeleridir. Bu eğilim özellikle çağdaş romanda görülür. Çağdaş roman geleneksel 

değerlerden duyulan memnuniyetsizliği ve bu değerlerden kopuşu yansıtır. 

Postmodern çağda yaşanan kültürel çoğulculuk, 18. ve 19.yüzyıllardaki gibi güç 

yapılarının tek ve açık olmamasına neden olur. 18. ve 19. yüzyıl romanında bir takım 

çatışmalar olsa da romanın sonunda karakterler toplumsal yapıyla bütünleşme eğilimi 

gösterir. Modernist kurguda birey, toplumsal kurum ve geleneklere karşı bir savaşım 

içindedir. Bu savaşım bireysel yabancılaşmayı beraberinde getirir ve genellikle 

zihinsel bozulmayla sonuçlanır. Ancak çağdaş toplumun güç yapılarının farklı ve 

gizli oluşu postmodern yazar için karşıtlığın hedefini belirlemesini zorlaştırır. 

 Üstkurmaca yazarları bu soruna kendi özlerine, kendi ifade araçlarına 

dönerek çözüm bulurlar. Başka bir ifadeyle üstkurmaca romanı karşı koyuşunu 

romanın kendisine yöneltir. Saussure dil (langue) soyut ve toplumsal olan sistemle, 

söz (parole) somut ve bireysel olanı birbirinden ayırır. Her üstkurmaca romanı 

bireysel sözünü (parole) roman geleneğinin diline, kural ve geleneklerine (langue) 

karşı koyar. Üstkurmaca romanlarında geleneksel edebi dilin ve roman 

geleneklerinin parodik bir biçimde kullanılmasıyla, çağdaş toplumlarda hissedilen 

baskı ve yabancılaşma duyguları ve bu duyguların aktarılabilmesi için yeterli 

olmayan realizm gibi geleneklerin uyumsuzlukları vurgulanır. Romanlarda 

geleneksel yapı ve dil kullanılması, okur için metnin alışılmış hissedilmesini, 

yeniliklerin daha kolay kabullenilmesini sağlar. Kendine dönüklüğünün yanında, 

realizm geleneklerini yeniden inceleyerek okur için anlaşılır bir kurgusal biçim 

yaratır. Böylece edebi kurgunun nasıl hayali dünyaları yarattığını göstererek içinde 

yaşadığımız ‘gerçekliğin’ nasıl ‘yazıldığını’, yaratıldığını gösterir.24  

                                                
24 Waugh, 3. 
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 Üstkurmaca romanlarda alışılmışlık duygusunu sarsmak için parodinin 

yanında çeşitli yöntemler kullanır. Bu yöntemler şöyle sıralanabilir: Çerçeveli hikaye 

anlatı yapıları, kurgu içinde kurgu sunulması, romanın roman yazan ya da okuyan bir 

kişi hakkında olması, yazarın romanın içinde bir karakter olması, yazarın kurgusal 

karakterlerle ilişki içinde olması, yazarın açıkça kendini göstermesi, yazılan roman 

hakkında yorum yapması, hayali yazarların biyografilerinin sunulması, bir kurgusal 

eserde olduklarının bilincinde olan ve bunu anlatan karakterler, karakterin insani 

özelliklerini kaybetmesi, bir roman karakterinden beklenilen şeyleri yapmayan 

karakterler, gösterişli tipografik deneyler, okurun açıkça metne dâhil edilmesi, fazla 

sistemleştirilmiş ya da fazla keyfi düzenlenmiş yapısal araçlar, belirli geleneklerin 

incelenerek romanın amaçları doğrusunda farklı biçimlerde kullanması, belirli 

kurgusal geleneklerin sürekli çökertilmesi, başlangıçtan sona çizgisel olmayan farklı 

bir düzen içinde devam eden anlatılar, anlatıda uzamsal ve zamansal kopuş, parodik 

çiftler, betimleyici isimler, kendini yansıtan imgeler, metinlerarası göndermeler,  

popüler türlerin kullanılması. Bütün bu yöntemlerin ön plana çıkardığı boyut 

romanın yapaylığıdır. 

 Üstkurmaca romanları geleneksel romanın doğallaştırdığı çerçeveleri alt üst 

ederek dikkati romanın kendisine çeker. Modernizm ve postmodernizm tarihsel 

dünyanın ve sanat eserlerinin kurgusal yapılarla ya da çerçevelerle düzenlendiği ve 

anlaşıldığı görüşünü paylaşırlar. Çerçeve terimi, kurulu düzen, sistem, herhangi bir 

şeyin temel altyapısını anlamlarıyla Saussure’ün dil (langue) kavramını çağrıştırır.                       

“Üstkurmaca çerçeveleme süreçlerini gerçek dünyanın ve romanların kurulmasında 

inceleyerek çerçevelemeyi bir sorun olarak ön plana taşır. Çerçeve nedir? Gerçeği 



 16 

kurgudan ayıran çerçeve nedir? Çerçeve bir kitabın ön ve arka kapaklarından, 

perdenin açılıp kapanmasından, başlık ve sondan daha mı fazladır?”25 

 Üstkurmaca romanları sıklıkla başlangıçların, sınırların keyfi oluşlarını 

vurgular. Graham Greene’in The End of the Affair (1951) buna iyi bir örnek olarak 

gösterilebilir. “Bir hikâyenin başı ve sonu yoktur. Keyfi olarak insan geriye veya 

ileriye bakacağı noktayı seçer.”26 Julio Cortazar’ın Hopscotch (1967) romanı daha 

çarpıcı bir örnek olabilir. Yazar, okura kitabı iki farklı okuma düzeni sunar. 

Bunlardan birincisi kitabın basıldığı şekilde okunması, diğeri ise yazarın kitabın 

sonunda verdiği sırasıyla 73. bölümden başlayarak karışık bir düzen içinde verilen 

bölüm numaralarıyla okunmasıdır. Bazen de üstkurmaca romanlar arketip kurgusal 

son ‘onlar ermiş muradına’ üzerine yapılan yorumla bitebilir. Barth’ın Sabbatical 

(1982) romanı bu arketipi sorgulayarak olayların bitişinin mi yazma eylemini 

başlattığını yoksa yazının bitişinin mi olayları başlattığını tartışır.27 

 Çağdaş üstkurmaca hayatın roman gibi çerçevelerle oluşturulduğunu ve 

sonuç olarak bir çerçevenin nerede başlayıp bittiğini bilmenin imkansız olduğuna 

dikkat çeker. Çağdaş sosyologlar aynı çizgide görüşlerini paylaşırlar. Erving 

Goffman Frame Analysis’ de gerçek kurgu arasında basit bir karşıtlık olmadığına 

dikkat çeker. 

  Bir şeyin gerçek olmadığına karar verdiğimizde, 

gerçeğin kendisinin çok da gerçek olması gerekmez, 

olayların kendileri gibi olayların oyunlaştırılması da 

gerçek olabilir ya da oyunun bir provası, ya da provanın 

resmi ya da resmin reprodüksiyonu. Sonrakilerin 

herhangi biri, bir şeyin sadece modeli için asıllarını 

                                                
25 Waugh, 28. 
26 a.g.e., 29. 
27 a.g.e., 29. 
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oluştururlar, bu da insana önemli olanın varlık değil 

varlıkların ilişkisi olduğunu düşündürür.28 

 

 Çerçeveler üstkurmaca romanlarında çeşitli şekillerde kullanılabilir. Hikaye 

içinde hikaye, kurgusal hayatlarının farkında olan karakterler, birbirinin zıttı çelişkili 

anlatılar, hayal, rüya, halüsinasyon, gibi anlatı öğeleri kullanılarak çerçeveler 

arasında sınırlar belirsizleştirilir bu da ontolojik düzeyde karmaşa meydana getirir. 

Bu şekilde metin içinde metinlerin çokluğu ‘çerçevelenmiş’ ve ‘çerçevelenmemiş’,  

‘içerik’ ve ‘biçim’ arasındaki paradoksal ilişkiye dikkat çeker. 

 Edebi geleneklerin işlevlerini göstermenin bir yolu onların işleyişlerinde 

bozukluk olduğunda neler olabileceğini göstermektir. Parodi ve tersine çevirme bu 

şekilde işleyerek çerçeveyi bozarlar. Bu şekilde çerçevenin kurulup bozulması 

metnin yapaylığını, üstkurmaca özelliğini gözler önüne serer. 18. ve 19.yüzyıl 

romanında yazar zaman zaman ortaya çıkıp yorumlar yapsa da bu daha çok okurun 

romanın dünyasını somutlaştırmasına yardımcı olur. Yazarların araya girişleri ya 

okurun, olayları, karakterleri yanlış anlamasını engellemek ya da ahlaki yorum 

yapmak amacını taşır. Ancak üstkurmaca metinlerinde bu araya girişler gerçeklik 

yanılgısını bozarak gerçek ve kurgusal dünya arasındaki ontolojik farklılığı ve bu 

farklılığı gizleyen edebi gelenekleri ortaya çıkarır. 

 Üstkurmaca romanları kavramsal ve felsefi açıdan ‘gerçeklik’ duygusunu 

sorunlaştırırken geleneksel varoluşun temelini üstkurmaca ile bozarak okuru 

gerçeğin ontolojik ve epistemolojik yapısını sorgulamaya iterler. Üstkurmaca 

yazarının amacı, okurun dünyanın değer ve anlamlarının oluşum şekillerini fark 

etmesini sağlamak, böylece bu değer ve anlamların sorgulanıp değiştirilebilir 
                                                
28 Erving Goffman, Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience, Northern 
University Press, Boston, 1986, 560-561.  
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niteliğini okura hissettirmektir. Goffman da bu görüşü şöyle destekler: “Aldanışları 

ortaya çıkarmanın çalışması genellikle yanılgı kurmanın çalışmasıdır… İnsan günlük 

gerçeklik hissinin nasıl üretildiğini, daha kolay bir şeyi, gerçekliğin nasıl taklit 

edildiğini ya da uydurulduğunu inceleyerek öğrenebilir.”29 

 Üstkurmaca romanında okurun romandan beklentilerinin hem 

gerçekleştirilmesi hem de gerçekleştirilmemesi, alışılmışlık hissinin yanında yenilik 

için başlangıç noktası da yaratır. Realizmin ya da popüler kurgunun kalıplaşmış 

gelenekleri, geleneksel roman ile üstkurmaca roman arasında ortak bir dil yaratmak 

için kullanılır. Bu ortak dil, parodik kurgu ve edebiyatın dışındaki kültürel biçimlerle 

güçlendirilir. 

 Parodik araçların kullanılması ve edebi eserin içine popüler formların 

yerleştirilmesinin Rus Biçimciliği’nin de temelini oluşturduğu söylenebilir. Rus 

Biçimciliği teorisi Viktor Shklovsky’nin “ostranenie”  (alışkanlığı kırma) görüşüyle 

başlar. Edebiyat alışılmış ve geleneksel olanı ortaya çıkararak, kanıksanmış olanı 

farklı algılama aracı olur. Alışkanlığı kırmak, kanıksadığımız dış dünyayı, nesneleri, 

davranışları, düşünceleri ve duyguları farklı algılamamız için ‘aracın ortaya 

çıkarılması’ gerekir. Aracı ortaya çıkarma eğilimine bağlı olarak edebiyatın 

doğasında özbilincin bulunduğu söylenebilir. Edebi eserlerde bu, parodinin 

kullanılmasıyla sonuçlanır. Rus biçimciliği bağlamında parodi, edebiyatta olumlu 

yenilenme biçimini ifade eder. Kanıksanmış, otomatikleşmiş, içtenliğini kaybetmiş 

edebi geleneklerin yarattığı alışılmışlığı kırmak, yeni ve daha çarpıcı türlerin 

yazılmasını sağlamak için metinlerde eski biçimler, gelenekler alaylı bir dille 

kullanılır.30 

                                                
29 Goffman, 251. 
30 Berna Moran, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İletişim Yayınları, İstanbul, 2003, 178. 
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 Rus Biçimciliği edebiyatın kendi sistemi içindeki birimleri yeniden 

düzenleyerek, bu edebi sistemin dışındaki öğeleri özümseyerek edebiyatın geliştiği 

görüşünü savunur. Eskimiş geleneksel yöntemler, popülerleşmiş olanlarla birlikte 

yeni ve genellikle farklı bağlamlarla tekrar kullanılarak yeniden işlevselleştirilir. 

Üstkurmaca açıkça ve özbilinçle eserlerde bu işlevi sunar çünkü üstkurmaca eski 

edebi geleneklerden radikal kopuştan kaçınır. Bu gelenekleri ‘ortaya koyarak’ 

popüler olduğu düşünülen öğelerle birleştirerek bu gelenekleri metin içinde yeniden 

irdeler.  

            Shklovsky’nin bu teorilerinin üstü kapalı da olsa tarihsel boyutu da vardır. 

Edebiyatın yeni bir algılama biçimi yaratmak için eski edebi formları kullanması bu 

tarihsel boyutu gösterir. Eski edebi gelenekler parodinin temeli olarak metinde ön 

plana çıkarılır. Alışılmış olandan yeni olana doğru ilerlenir. Bu da yazarı edebiyatın 

hiçbir zaman özgün olmadığı, özgün olamayacağı, her zaman ‘yaratılmış’ ya da 

üretilmiş olduğunun paradoksal farkına varışıyla yazarı etkileşim endişesinden 

kurtarır. 31  

 Parodi biçim ve ifade edebilecekleri arasındaki ilişkiyi (decorum geleneğini) 

yeni bir bakış açısıyla yeniden irdeler. Biçimin anlatabileceklerini belirleyen 

sınırların dışına çıkar ve alışılmış biçimle farklı bir içerik sunar. Bu şekilde 

çerçevenin yıkılması, içerik tamamen biçime uyduğunda meydana gelen 

otomatikleşme sürecini bozar. Parodinin eleştirel işlevi hangi biçimin hangi içeriği 

ifade edebileceği ‘uygunluk’ (decorum) geleneğini çağdaş konuların ifadesi için terk 

eder. Orijinal metin ya da türün parodi olarak yeniden düzenlenmesi yazılmakta olan 

parodik eserin de potansiyel parodik düzenlemelerine işaret eder. Cervantes’in Don 

                                                
31 Waugh, 67. 
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Quixote’u romansın eskimiş geleneklerinin parodisidir. Don Quixote hayal gücünün 

işleyişini, sonuçlarını ve gücünü konu olarak işlerken kaynağı ve gelişimini 

parodiden, eskimiş edebi geleneklerin ortaya çıkarılmasından ve yenilerinin 

kurulmasından alır. Robert Coover, Cervantes’e ithaf ettiği “Seven Examplary 

Fiction”da Cervantes’in parodilerinin romanı doğurduğunu ve anlatı kurgusunda 

devrim örneği olduğunu yazar.32 Fielding, Richardson’ın psikolojik olarak 

şekillendirilmiş ayrıntıcılığı ile Pamela’nın (1740) parodisini yaparak komik eserleri 

Shamela (1741) ve Joseph Andrews’u (1742) yaratır. Shamela’da Fielding 

Richardson’ın mektup formunu taklit eder. Joseph Andrews’ta ise kendi tarz ve 

ahlaki normlarını yaratmak amacıyla Richardson’ın tarz ve normlarının ötesine 

geçer. 

 Trisrtram Shandy (1760) özbilinç taşıyarak parodileştirdiği anlatı 

gelenekleriyle çağdaş üstkurmaca romanın ilkörneği olarak görülebilir. Bu eser en 

temel anlatı geleneklerini, zamanın çizgisel akışını altüst eder. Roman boyunca sebep 

sonuç ilişkisi içinde ilerleyen anlatı sırası bozulur, karışık olarak yerleştirilir, bu da 

anlatıda sürekli olarak ertelenmeye, karmaşıklığa neden olur. Tristram Shandy 

hikâyesinin olay örgüsüne dönüşmesiyle tamamen kendisi hakkında bir romandır. 

Böyle yer değiştirmeler Shklovsky’nin “fabula” (hammadde) ve “sujet” (olay 

örgüsüdür) olarak adlandırdığı kavramlar arasındaki ilişkiyi ortaya koyar.33Romanın 

temel stratejisi tamamlanamamasından dolayı ilerleyememesidir. Bütün düzeylerde 

Tristram Shandy’de hiçbir şey tam değildir. Ana anlatı hiçbir zaman bitirilemez 

çünkü ilgisini sadece Tristram’ın bildiği olaylar ya da tasvirler nedeniyle anlatıya 

sürekli ara verilir. Roman anlatı akışının sapması ile ‘ilerler’. Karakterler zaman 

                                                
32 Robert Coover, Pricksongs and Descants, Dutton, New York, 1969, 77. 
33 Moran, 182. 
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içinde donmuş gibidirler, garip pozisyonlarda bırakılıp başka konulara geçilir ve 

hatırlandıklarında tekrar o pozisyondan devam ederler. Romanın konusu yazmanın 

kronolojik süresi ve geçmişteki olayların süresi arasındaki savaş, gerçek ve ima 

edilen okuma süreleri arasındaki savaş romanın konusu olur.34 

 Patricia Waugh’a göre “Kaçış rahatlama işlevi parodiye dolayısıyla 

üstkurmacaya temel teşkil eder. Parodik kaçış, metinsel, psikolojik, türsel ve tarihsel 

boyutlarda işler.”35 Freud’un ileri sürdüğü şakanın kaçış işlevinin parodi içinde 

geçerli olabileceğini söyler.36 Freud şakanın işlevini oyun içgüdüsünün uzantısı 

olarak görür. Parodi kullanan üstkurmaca yazarı, gelenekleşmiş kurgu biçimini 

kullanarak, her eserin paylaştığı gelenekleri ortaya çıkarır. Abartı kullanarak ve 

parodisini yaptığı eserin biçimini yeni bir içerikle yazarak biçimle içerik ilişkisini 

açığa çıkarır. Böylece parodi şakada olduğu gibi hem anlık bir kaçış hem de edebi 

tarihin sisteminden bir kaçış yaratır. Aynı zamanda parodiyi doğuran süreçte eleştiri 

sağlanır, çünkü içerik form uygunluğu geleneğinin bozulması üstü kapalı olarak 

eleştirel işlev taşır.37 

 Çağdaş üstkurmaca yazarları, 20.yüzyılda sinemanın anlatı biçimlerine de 

geçmiş bilim kurgu, hayalet hikâyeleri, western, dedektif hikâyeleri, popüler romans 

gibi popüler edebiyatın motiflerini kullanır. Popüler biçimler günümüz dünyasının 

konularını ifade etmek için ‘uygun’ araçlar olmalarının yanında büyük okuyucu 

kitlelerine hitap etmeleri bakımından, sıklıkla üstkurmacanın parodik formlarını 

oluştururlar.  Bu anlatı biçimleri Jung’un arketip görüşüne göre değerlendirildiğinde 

bu formların yüzeysel boyutta farklı tarihsel biçimlerin farklılaşmış ifade biçimleri 

                                                
34 Waugh, 71. 
35 a.g.e., 78. 
36 a.g.e., 78-79. 
37 a.g.e., 79. 
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olduğu, arketip arzuların derin boyutlarda değişmeden aynı kaldıkları iddia 

edilebilir.38 Abartılı edebi, mitik atıfların kullanımı kurgusallık fikrini ve okurun 

kafasında alternatif dünyaların kurulmasının farkındalığını güçlendirir. 

Metinlerarasılık kullanımıyla üstkurmaca metinlerde “söylem evrenleri sürekli 

birbirlerine karışır ve yeni anlam alanları olarak yeniden doğar.”39 

            John Searle Speech Acts’de yaratılan karakterler için “Uygun bir ismin ancak 

isimlendirilenle isim arasında gerçek bir farklılık olduğunda uygun isimdir”40 

iddiasında bulunur. Geleneksel kurguda, metin içinde karakterlerin sadece sözel 

anlamda var olan kurgu niteliklerini gizlemek için, isimlerin kullanımı, genellikle 

isimlendirilen şeyle ismin farksız olduğu gerçeğini saklar. Bu tamamıyla sözel 

varoluşu gizlemeyi amaçlar. Üstkurmaca romanlarda karakterlerle isimleri açıkça 

değişmeceli (metaforik) bir ilişki içine yerleştirilirler. Üstkurmaca metinlerde böyle 

isimler bütün kurmaca isimlerin atıfta bulundukları şeyleri/kişileri 

betimleyebileceğini ve atıfta bulunulan şey/kişinin de aslında bir isimlendirme 

süreciyle yaratıldığını hatırlatır. Gerçek dünyada betimlenen şey tasvirden önce 

vardır, ancak kurguda eğer tasvir yoksa varlıkta olamaz. 

 Üstkurmaca romanlar metnin dilsel durumu üzerine odaklanarak metni 

gerçeklik hissinden uzaklaştırır. Üstkurmaca metinler edebi kurgunun dünyayı asla 

taklit edemeyeceğini ancak o dünyayı kuran söylemleri taklit edebileceğini ve onları 

anlatabileceğini gösterir. Ancak kurgunun aracı kendi de bir insan kurgusu olan dil 

olduğu için kurgu dünyasının hiçbir zaman tamamıyla kendini yöneten, günlük 

                                                
38 Waugh, 80.  
39 Susan Stewart, Nonsense: Aspects of Intertextuality in Folklore and Literature, John Hopkins 
University Press, Baltimore, 1979, 48. 
40 John R. Searle, Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language, Cambridge University Press, 
London, 1969, 75. 
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dilden bağımsız bir yapısı olamaz. Dilsel kurgular gerçekçilikten ne kadar uzak 

olsalar da akılda hep günlük hayat bağlamları uyandırırlar.  

            Üstkurmaca metinler sadece ‘gerçeği’ anlatmaya çalışan metinlerin 

yanılgısını değil tarihsel yazının da yanılgısını gözler önüne serer. Buradaki insanlar 

ve olaylar gerçek dünyadaki insanlar ve olaylarla eşleşebilir ama tarihin yazılma 

eylemiyle bu kişi ve olaylar tekrar anlamlandırılırlar. Anlamları ve kimlikleri, 

bağlamdaki değişikliklerle her zaman değişir.  

 Metnin yaratıcısı olarak yazar kavramı üzerinde duran üstkurmaca metinler, 

yazarın hikâye ya da bilgi bakımından güçlü konumunu ön plana çıkarırlar. Sıklıkla 

gerçek yazar, yarattığı kurgusal dünyaya adım atıp ontolojik ayrımı geçer. 

Geleneksel her şeyi bilen anlatıcıda olduğu gibi, hikâyenin içeriği hakkında değil 

kurgu süreci hakkında yorumlar yaparak iki kavramı birbirinden ayırır. Yazar 

okuduğumuz metnin yaratıcısı olarak ‘gerçek’ kimliğine tutunma gayretindedir. 

Ancak metne girdiğinde kendi gerçekliği de sorgulanabilir hale gelir. Yazar 

kendisinin metnin dilini yaratması gibi, metnin dilinin de kendisini yarattığını fark 

eder. Paradoksal olarak yazar metnin dışındaki varlığını kabul ettirdiği noktada 

metnin içinde konumlandırılır. Birçok üstkurmaca metni bu paradoksun farkındadır 

ve bunu kullanır. 

 Benzer bir şekilde romanın varlığı da okurun varlığına bağlıdır. Kurgu hiçbir 

zaman tam değildir, hep okur tarafından tamamlanır. Kurgusal karakterler gerçek 

insanlar gibi epistemolojik açıdan kararsız değillerdir çünkü sayfadaki kelimeler 

kurgudaki insanlardır ancak hayali bir dünyanın parçası olarak da her zaman 

ontolojik olarak kararsızlardır. Her zaman kararsız bir şekilde tamamlanmayı 

beklerler. Gass’e göre karakterlerin fiziksel özellikleri yaratıldıkları kelimelerin ses, 



 24 

şekil ve ritmiyle sınırlıdır. Geçmiş yaşantısıyla karakterleri okur yaratır, ancak ona 

göre okur boşlukları doldurmamalı, sadece anlatılanları takip etmelidir.41 

Üstkurmaca tekniği kullanılan romanlarda yazar okur tarafından kolaylıkla tanınacak 

düzen ve anlam sunmaz. Okurun eserin gerçek yapısının farkında olmasını ister 

çünkü Ingarden’ın ifadesiyle eseri “somutlaştıran” ona hayat veren okurdur.42  

 

 
 
                     

                                                
41 Gass, 44. 
42 Roman Ingarden, The Literary Work of Art, Northwestern University Press, Evanston, 1973, 352. 



BÖLÜM I 

 

WATERLAND ROMANINDA ÜSTKURMACA TEKNİĞİNİN 

İNCELENMESİ 

 

 Graham Swift’in Waterland romanı lise tarih öğretmeni Tom Crick’in sınıfta 

ailesi ve kendisinin yaşadığı “peri masalı ülkesi”1 Fens’teki çocukluğunu anlattığı 

sahne ile başlar. Roman boyunca anlatı bu geçmişe dönük hikâyeler ve “burada ve 

şimdi”nin mekânı, sınıf ortamı arasındaki değişmelerle ilerler.  Romanın büyük bir 

bölümünü Tom Crick’in özbilinç taşıyan hikâyeler anlattığı monoloğu oluşturur. Bu 

nedenle kitapta çok az diyaloğa yer verilir. 

            Swift’in birinci bölümden önce verdiği iki epigraftan ikincisi Dickens’ın 

Great Expectations romanından alınmıştır. “Bizimki Marsh ülkesiydi…”(Waterland-) 

Bu alıntı romanın mekân tarafından şekillendirileceğini ve anlatının Great 

Expectations’da olduğu gibi geriye dönük olarak işleyeceğini önceden haber verir. 

Waterland’ın geriye dönüşlerde geçtiği mekân sürekli nehir sularının ilerleyip 

çekildiği topraklardır. 

            Tarihin ‘büyük olaylarının’ meydana geldiği Paris ve Londra gibi şehirlerden 

uzaklarda, tarihin geride bırakıldığı bir mekânı anlatarak tarih öğretmeni Crick okura 

(öğrencilerine) tarihin doğasını, doğanın tarihini, kendi hikâyesini ve Fens’in 

hikâyesini anlatmaya başlar. Bu anlatı postmodernizmin tarihi artık büyük olaylar 

dizisi olarak algılamayışını yansıtır. Lyotard Postmodern Durum’da “çağdaş toplum 

ve kültürde büyük anlatıların, hangi birleştirme kipini kullanırlarsa kullansınlar, ister  

                                                
1 Graham Swift, Waterland,Picador, London, 2002, 1. 
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spekülatif bir anlatı olsun isterse özgürleşme anlatısı, güvenirliklerini 

kaybettiklerini”2 belirtir. Tekil, homojen, evrenselci ve ilerlemeci bir tarih anlayışı 

yok olur, yerini tarihler ve öteki anlatılar alır, çünkü bu çağın kuramcıları küçük bir 

kitlenin neyin doğru neyin inanılmaz olduğuna karar verdiği bilgi sistemini 

reddederler. Bu nedenle, postmodern anlatılarda yerel hikâye ve efsaneler ön plana 

çıkar. Waterland’te de “Fens’in doğal tarihi gibi” “küçük anlatılar” Fransız devrimi 

gibi tarihin büyük anlatılarına tercih edilir. Büyük hikâyeler insanların hayatlarını 

etkiler ama onlar için belki de asıl önemli olan onları bugüne bağlayan küçük 

anlatılardır. Ancak öğrenciler, okul müdürü ve hatta Tom Crick için asıl önemli olan 

‘burada ve şimdi’dir. Anlatıcı Tom Crick yalnız ‘burada ve şimdi’de kalamaz çünkü 

geçmiş kendini hep şimdi de hissettirir. Geçmişin şimdi ile etkileşimi, geçmişi 

bastırma girişiminin imkânsızlığı sonucu geçmişin şimdi de su yüzüne çıkması, Tom 

Crick’i geçmiş travmalarını yeniden incelemeye iter. 

            Tarihin büyük anlatılarının başlangıçları ve sonları vardır, olaylara düzen ve 

yapı yüklenerek geçmiş anlamlandırılır. Tarihi, tarih kavramını ve tarih süreçlerini 

ana konusu olarak kabul eden, bu konuları, yarı kurgusal yarı tarihsel anlatı ile 

sorunsallaştıran anlatıları, Linda Hutcheon tarih yazınbilimsel (historiographic) 

üstkurmaca olarak adlandırır.3 Bu tür kurgular ilgiyi tarihe ve tarihsel anlatımın 

sorunlarına yöneltir. Waterland’deki anlatı tıpkı tarih deneyimin de olduğu gibi 

çizgisel bir anlatı izlemez. Anlatı başlangıçları ve sonları sorunlaştırır. Direk olarak 

denize dökülmeyen dolambaçlı bir yol seyreden Ouse nehri, dolambaçlı anlatı için 

eğretileme niteliği taşır. Bir nehir nerede başlar? Çizgisel midir, döngüsel mi? Crick 

                                                
2 Jean Francois Lyotard, The Postmodern Condition, Manchester University Press, Manchester, 
1984,37. 
3 Linda Hutcheon, A Poetis of Postmodernism: History, Theory, Fiction, Routledge, New York, 
1988,122. 
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Heraclitus’un yanıldığını, suyun sürekli değişikliğinin bir yanılgı olduğunu, aynı 

nehrin geri döndüğünü, insanın her zaman aynı nehre girdiğini söyler. (Waterland, 

XV, 146.) Tıpkı Baudrillard’ın modern insan için söylediği gibi, Waterland’te çizgi 

yoktur, üzerine gelen her ışık enerjisini ve dalgasını eğip bükerek yok eden bir akış 

vardır. “Üstündeki her boyutun kıvrım kıvrım kıvrılarak kendi üstüne sarılıp sıkıştığı 

ve bir nokta haline gelerek yok oluncaya dek döndüğü ve uzamları birbirine bağlayan 

çizgilerin giderek kamburlaştığı yavaş yavaş, için için çöktüğü bir çember”4 esere 

hükmeder. 

            Anlatıcı orta-yaşlı tarih öğretmeni Tom Crick çok sevdiği işinden zorunlu 

olarak emekli edilmek istenir, çünkü müfredata uygun tarih anlatmak yerine, 

Cambridge Fens’deki çocukluk ve gençlik yıllarını anlatmayı seçer. Bir de buna 

karısının aklını kaçırıp süpermarket arabasından bebek kaçırmasının yarattığı kötü ün 

eklenmiştir. Tom Crick bu durumun üstesinden gelmek için geçmişten çok gelecek 

kaygısı taşıyan, nükleer katliam tehdidinden korkan öğrencilerine ve okul müdürüne 

karşı, tarihle bugünün birbirinden ayrılamaz bütünlükler olduğunu, geçmişi öğrenerek 

belirsiz geleceğe hazırlanabilecekleri düşüncesini savunur. Ancak bu düşünce kendi 

tarihinin bugünün de yarattığı izdüşümlerde kaybolmasına, vicdan azabı çekmesine, 

işini kaybetme korkusuyla gelecek kaygısı taşımasına, karısının yabancılaşıp aklını 

kaçırmasına ve dolayısıyla yalnız kalmasına neden olur.  

 Romandaki diğer karakterler de umutsuz, nihilist duygular taşıyan, dünyanın 

sonunun yaklaştığını düşünen, geleceğin belirsizliğinden dolayı kaygıya kapılan 

portreler olarak çizilir. Geçmişe ilgisiz olan öğrenciler, olup bitmiş şeylerle 

ilgilenmelerinin anlamsız olduğunu ileri sürerler. ‘Şimdi ve burada’ yaşamak isteyen 

                                                
4 Jean Baudrillard, Sessiz Yığınların Gölgesinde Toplumsalın Sonu, Çev. Oğuz Adanır, Doğu-Batı 
Yayınları, Ankara, 2003, 16. 
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öğrencilerin tepkisi Price adlı öğrenciyle anlatılır. Dünyayı nükleer savaştan koruma 

ile ilgilenen, belki de geleceğin hiç olmayacağını düşünen Price için tarih bir 

saçmalıktır: “Ben bir gelecek istiyorum... Ve sen… sen geçmişinle ilgilenebilirsin!” 

 ( Waterland, XIV, 141.) Tom Crick’in anlattıklarını ‘peri-masalı safsatası’ olarak 

kötüleyip, önemli olanın ‘şimdi ve burada’ olduğunu ileri süren Price, sınıf 

arkadaşlarının da paylaştığı gelecek kaygısını “belki de tarih bitmek üzere” 

(Waterland, I, 7.) ifadesiyle dile getirir. Okul müdürü de aynı kaygıyı paylaşır. 

Geleceklerinden umutsuz olduğu çocukları için evde sığınak yaptırmayı düşünür. Bu 

kaygının sebep olduğu ülserle başa çıkabilmek için de okuldaki dosya dolabında 

likör bulundurur. Tom’un karısı Mary de dünyanın sonunun yakın olduğunu 

düşünerek birden bire dindar oluverir ve kırk yıl aradan sonra kiliseye gider. 

Okuduğu kitaplar “Eğer İsa dönerse ve Tanrı ve Bomba” ( Waterland, XII, 128.) gibi 

kıyameti hatırlatan başlıklar taşır. Öğrencilerinin nükleer savaş kâbuslarının ve 

karısının okuma konularının felaket sezgilerine paralel olarak, Crick kendi 

dünyasının da sonuna yaklaştığını düşünür ve geçmişi karıştırarak bunun nedenlerini 

aramaya koyulur. 

 Crick’in tarihe duyduğu ilgisi 1943’te sınıf arkadaşı Freddie Parr’ın ölümüyle   

başlayan olaylardan, kendi deneyimlerinden doğar. Geçmişi yok edemeyeceğini 

kabul ederek, Crick hayat boyu çalışmalarıyla kendini tarih içinde 

konumlandıramaya çalışır. Waterland kendi geçmişini hem benimser hem de parodik   

bir şekilde yeniden yazar. Geçmişin kesin ve teleolojik olmasını önlemek için 

geçmişin yeniden yazılması geçmişi bugüne açar.5   

                                                
5 Hutcheon, 110. 
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            Bir yaz günü yüzemediğini bildiği arkadaşı Freddie Parr’ın cesedini suyun 

üzerinde gördüğünde, Tom arkadaşının ölümünün kaza olamayacağından şüphelenip, 

“neden” sorusuyla ilgilenmeye başlar. O gün Tom, şimdiki eşi olan Mary Metcalf’in, 

Tom’u korumak için, Tom’un kardeşi zihinsel engelli Dick’e taşıdığı çocuğun 

Fredie’ye ait olduğunu söylediğini öğrendiğinde, Tom’da Freddie’yi Dick’in 

öldürmüş olabileceği şüpheleri güçlenir. Mary’nin “Bu da biz de suçluyuz anlamına 

geliyor.” ( Waterland, VII, 57.) sözleri sürekli kafasında döner durur. Bu olaydan 

sonra Mary’i kısır bırakan yaşadıkları korkunç kürtaj ve Dick’e annesiyle dedesinin 

ensest ilişkisinin sonucu olduğunu söylediğinde Dick’in intiharı, sürekli olarak 

vicdanını rahatsız eder ve teselli bulmak için bu olaylardaki kendi suç ortaklığını 

çözmeye çalışır. Bu da Tom’un tarihe olan saplantısını doğurur. 

 Waterland’te geleneksel realist eserlerde kullanılan çizgisel zaman akışı 

postmodern kurguların özelliği olan parçalanmış zaman çerçeveleri içinde anlatılır. 

Romanın ana hikâye çizgisi Crick’in öğrencilere çocukluk ve gençlik yıllarının 

olaylarını anlatması ve tarihin yararları üzerine dersleri arasında ilerler. Başka bir 

anlatı da atalarının, ağırkanlı Crickler ve girişimci Atkinsonlar, 17.yüzyılda başlayan 

destanlarıyla ilerler. Ayrıca Fens’in doğa tarihinin konu alındığı, yılanbalıklarının 

göçleri ve cinsel özellikleri, toprak ıslahı, batı rüzgârının uğursuz yönleri, bölümleri 

de anlatıyı keser. Bu olayların hafızanın işleyişini taklit eden sıralanış içinde 

anlatılması, anlatının normal kronolojik sırasıyla ilerlememesine dolayısıyla anlatıda 

kopuklar olmasına neden olur. Ancak bu kopukluklar gerçekçi anlatıda temellenen 

metnin inandırıcılığını bozacak nitelikte değildir. 

 Swift’in romanındaki anlatının büyük bir bölümü, öğretmenin hayatının 

sorunlarını çözmek için ipuçları aradığı, tarihin didaktik açıklaması olarak 
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değerlendirilebilir. Crick öğrencilere tarihin “neden” sorusuyla başladığını hatırlatır. 

“Peki, bu neden sorusu ne ima ediyor. Şunu kesinlikle ifade ediyor… huzursuzluk, 

hiçbir şeyin iyi olmadığı hissi… Tarih bir şeylerin kötü gitmeye başladığı noktada 

başlar, tarih sorunla, şaşkınlıkla, pişmanlıkla doğar.” ( Waterland, X, 106.) 

            Waterland’te romanın ilk sahnesi, tarih öğretmeninin Leem nehri kıyısındaki 

kanal havuzunun bekçisi için yapılmış kulübede çocukluk anılarını anlatırken başlar. 

Somut, inandırıcı imgelerle bu mekânın fiziksel varlığı, okurun kafasında çizilir. Tom 

Crick Fens’in bunaltıcı düzlüğünü şöyle anlatır: 

 

Kati, bakir ve tekdüze düzlükleriyle bazıları için, insanı 

huzursuz ve uyku kaçırıcı düşüncelere itmeye tek 

başına gücü yetecek düzlüklerdir. Bu düzlükler 

Leem’in yükselmiş kıyılarından başlayıp ufka kadar 

uzanırdı, tek rengi turba-siyahı, sadece üzerinde yetişen 

ürünlerle çeşitlenirdi… gri yeşil patates yaprakları, 

mavi-yeşil buğday; tek düzeyliği bozan tek şey 

gökyüzünün durumuna, güneşin açısına bağlı olarak 

düzlük boyunca gümüş, bakır ve altın tellermiş gibi 

uzanan kanal ve hendeklerin izleriydi, bu sizi tek 

gözünüzü kapatıp perspektif kanunları konusunda 

sonuçsuz düşüncelere mahkum ederdi. 

(Waterland, I,2–3.)  

 

 
Çocukluk mekânının şiirsel bir dil kullanılarak anlatılması, dikkati üstkurmacasal 

olarak metnin kendisine çeker. Bu da anlatılanlar realist çizgilerde olsa da metnin 

kurgusal doğasının ortaya çıkmasına neden olur. Duyulara hitap eden ayrıntılar 

gerçeklik hissini artırırken, şiirsel dil bu hissi bozar: 
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Ve onun üzerinde duvarın içindeki su,…. düzgün ve 

durgun olurdu, yaydığı koku temiz su ve insan 

zekasının buluştuğu yerlerin tipik, Fens’de tekrar tekrar 

hissedilen kokusudur. Serin, çamurlu ama garip bir 

şekilde yüreğe işleyen, nostaljik koku. Yarı insan, yarı 

balık bir koku. ( Waterland, I, 4.)  

 
 

 Bu Fenland hatıralarından 1980 yılına sıçrayarak, Crick’in tarih, peri masalları 

ve “burada ve şimdi”nin arasındaki çağrışımlar üzerine verdiği derse dönülür. Bu ders 

insancıl-ampirik kanılara dayanan varoluş fikrini öne sürer. Ancak metnin akışı bu 

görüşleri altüst eder, genel geçer beklenti tarihin sebep-sonuç mantığı içinde 

sunulmasını beklerken, metin süreksiz özbilinçli bir tarzda ilerler. Bu da okuru 

metnin güvenirliğini sorgulamaya iter. Ayrıca, Swift’in anlatıcısının neredeyse hiç 

bölünmeyen monoloğu, gerçek tarihsel olayları kurgusal tarih ve kurgusal şimdi ile 

karıştırır. Aynı anlatı çerçevelerinde bu öğeler tek tek gerçekçi olsalar da, bu yapının 

sonucu üstkurmacayı doğurur. Crick’in öğrencilerine anlattığı parçalanmış, çizgisel 

olmayan hikâyesi, hikâye içinde hikâye olarak değerlendirilebilir. Bu teknik gerçekçi 

katmanların çökertildiği çerçevenin kurulmasını sağlar.  

 Romanın göz alabildiğince düz su ve kara yüzeylerinden oluşan Fens’te 

geçmesi romanda bir eğretilemeye dönüşür. Tarih süreçlerini, hafıza ve bilinçdışını, 

gerçek ve peri masalını, yapı ve yapının yokluğunu anlatmak için su ve kara 

arasındaki akışkanlık ve etkileşim metaforik olarak kullanılır. Yapı ve yapının 

olmayışı arasındaki metaforik oyun, anlatının içinde gerçekleştirilir. Bu nedenle 

romanı okurken iki farklı anlatı zamanı ile karşılaşırız, biçimlendirilmiş ileriye doğru 

ilerleyen zaman ve yönü belli olmayan, dolambaçlı, çizgisel olmayan zaman. Olaylar 

tarihsel sırayla anlatılmamış olmasına rağmen, okur romanın sonunda sırayı yeniden 
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düzenleyebilir. Bu şekilde roman, geçmişi geleneksel tarih yazınbilimi ile 

anlamlandıramadığımızı ileri sürer. Olaylar birbirine hem kronolojik hem de 

diyakronik olarak bağlıdır, bu nedenle geçmiş insan beyninde çizgisel olarak 

düzenlenmez. Fens bir ‘peri-masalı’ yeridir. Hayal gücünün dolaştığı, mitlerin ve 

kurgulanmış öykülerin yeridir. Burada oturanlar uydurdukları hikâyeleri birbirine 

anlatarak yaşananları inandırıcı kılmayı amaçlarlar. Fens’in boş, tek düze düzlükleri 

insanları yaşadıklarını fark ettirecek hikâyeler uydurmaya iter. 

 Kurgusal/tarihsel anlatı, öznel/genel ve şimdi/geçmiş paradokslarını karşı 

karşıya getirmek postmodernist duruşun bir parçasıdır.6 Birçok birinci tekil şahıs 

anlatımında olduğu gibi Swift’in anlatıcısı özneldir ve bu nedenle anlattıklarının 

güvenirliği sorgulanabilir. Zamansal olarak kopuk hikâyesini kendi algıları ve 

önyargılarıyla çizer. Kendi hikâyesinde bir aktördür, bu da anlattıklarına şüpheyle 

yaklaşmamıza neden olur. Bu güvensizlik anlatıdaki ontolojik perspektif 

düzlemlerinde daha da karmaşıklaşır: Orta-yaşlı tarih öğretmeninin kafasındaki genç 

Tom, zorunlu emeklilik ve karısının delirmesiyle karşılaşan, tartışma ve hikâyeleriyle 

azimle mesleğinin tarihin yararlarını anlatmaya çalışan öğretmen Tom Crick ve bu iki 

sözcünün arkasındaki yazar Swift. 

 Postmodern kurgu ve teori anlatıyı, anlatının doğruluğunu sorgulayarak 

sorunlaştırır. Tarih yazınbilimsel üstkurmaca bu sorunu yansıtır. Linda Hutcheon, 

Waterland’i tarih yazınbilimsel üstkurmaca örneği olarak göstererek, bu tarz 

postmodern edebiyatın gerçeğin epistemolojik doğasını sorguladığını ileri sürer. 

  

Postmodern üstkurmaca tarihsel kurgu ve anlatısal tarih 

gibi “gerçeklerin” durumunu, kanıtların doğasını, 

                                                
6 Hutcheon, 106. 
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belgelerini…konu olarak incelemeden edemez. Geçmişi 

nasıl bildiğimiz konusundaki epistemolojik sorun 

geçmişin izlerinin durumu konusundaki ontolojik 

sorunla birleşir.7  

 

                  Hutcheon’ın bu üstkurmaca hakkındaki ifadesi, postmodern romanın, geleneği tersine 

çevirmek için eski anlatıları bilinçli olarak taklit edip onlara atıfta bulunması kurgu ve 

tarih arasındaki parodik metinlerarası ilişkiyi hatırlatır. 

 Anlatının monolog şeklinde sürdüğü, dinleyicisinin öğrenci gibi 

konumlandırılmış okur olduğu, kendinin farkında tarihsel anlatı, geleneksel tarih 

kavramını, kurguyu ve bunlar arasındaki ilişkiyi sorunlaştırır. Swift kitabın ilk 

bölümünün başında kullandığı ilk epigrafta, Latince sözlükten aldığı tarih tanımıyla 

‘historia’, kurgunun hayali söylemleri ile tarihsel olayların ampirik bilgiyle nesnel 

anlatımı arasındaki belirsiz farkın, kelimenin etimolojisinden kaynaklandığını 

gösterir. “Historia,- ae, f. I.araştırma, soruşturma, öğrenme 2.a) geçmiş olayların 

anlatımı, tarih b)her tür anlatı: hikâye, masal, öykü” ( Waterland,-). 

   Tarih öğretmeni Tom Crick’in tam tarih ve yer göstererek belgesel nitelik 

kazandırdığı ‘tarih’ anlatımı, tarih yazmanın kurgusal bir eylem olduğunu ve tarihin 

kendisinin de kurgu gibi insan tasarımından bağımsız olarak, etkileşim içinde 

bulunuyormuş gibi görünen olay örgüleriyle oluştuğunu gösterir. Tarih materyal bir 

gerçeklik olsa da, anlatı olarak ‘metinsel’ ya da ‘dilsel’ sınırların içinde var 

olabileceğinden kurgusallaşır. Çünkü anlatı sürecinde insanlar, olaylar, kimlikler ve 

anlamlar yeniden çerçevelendirilir. Parodik ve kendini yansıtan metin, egemen 

kültürün toplumsal yapılarını ve gündemini oluşturan tarih ve kurgunun dil 

                                                
7Hutcheon, 22.  
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kalıplarına işaret eder.8  Böylesi bir metinde postmodernizmin niyeti, Hutcheon’ın 

ifade ettiği gibi doğal bir süreci ortaya çıkarmaktır: “Bütün kültürel eylemlerin anlam 

üretme imkânlarını belirleyen ideolojik alt metinler vardır.”9 Swift’in romanı geçici 

durumunu anlatıcının şimdi ile geçmişi arasındaki geçişlerinden ön plana çıkarsa da 

geleneksel tarihin kabul edilmiş bir ideoloji ve keyfi bir yapı olduğu düşüncesi ancak 

metnin satır aralarından çıkarılabilir.  

  Swift’in sözcüsü Crick, tarihe karşı iddia ettiği saygısına rağmen tarihin rolü 

hakkında alaycıdır: 

 

  Size tarih sunuyorum, uydurma, eğlence, gerçeği 

bulanıklaştıran oyun. Tarih ve onun yakın akrabası 

drama… çünkü çok azımız belli bir süre gerçekçi 

kalabiliriz. Bu yüzden ondan kaçış yok: Tarihin 

repertuarını arzulasak bile, biz onu ancak minyatür 

olarak taklit ediyor ve minyatür olarak destekliyoruz, 

onun şimdi için özellik için, amaç için içerik için 

arzusunu. ( Waterland, VI, 41.) 

  

  
 Crick geleneksel tarihi destekleyici açıklamalar yapar. Ancak daha sonra bu 

açıklamaları ve kanıları kendinin bilincinde “yapmacık konuşmalar” ve başarısızlığın 

acı veren kabullenişleriyle çökertir. “Garip bir şey Price, olayları ne kadar çok 

ayrıntılı incelersen, öncelikli olarak kesin kabul ettiğimiz şeylerden bile şüphe 

duymaya başlıyorsun sanki hiç olmamış gibi görünüyor, ancak oluyor, bir şekilde, 

sadece hafızada…” ( Waterland, XIV, 139–140.) Deneyimlerin yanılgısal doğasının 

fark edilmesi, postmodernizmin ampirik analize duyduğu şüpheyle aynıdır. 

                                                
8 a..g.e., 5. 
9 Hutcheon, xii-xiii. 
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            Kendisine ve hayatına neler olduğunu anlama çabasıyla Crick hayat 

hikâyesini yeniden anlatır. Geçmişi bir çeşit düzen içinde anlatarak onları 

hikâyeleştirir. Kendini, kendi tarihi hikâyesini yaratır. Bunu yaparken de tarihin 

sadece hikâye anlatma olduğunu fark eder. ( Waterland, XVIII, 153.) “Tarih kendisi, 

büyük anlatı, boşlukların doldurucusu, karanlık korkuların kovucusu” ( Waterland, 

VIII, 62.) Tarihin böyle yeniden anlamlandırılması, açıklayıcı anlatıların yaratılması 

hayatı düzenlemenin kaos ve düzensizlikten korunma yolu olarak benimsenir. 

Romandaki karakterlerin böyle bir korunmaya ihtiyaçları vardır. Teknolojik 

ilerlemenin kurbanı, bataklıklar kurutulduğunda varlığını kaybeden Crickler; cinsel 

arzularının kurbanı Mary, Tom, Dick, Freddie; I. Dünya Savaşının kurbanı Tom’un 

babası Henry Crick ve ensest kurbanı Tom’un annesi ve erkek kardeşi Dick. Hikâye 

anlatma ve tarih  Waterland”te  korkuya karşı savunma aracı olarak kullanılır. 

 

Bu olayların anlamsız görünmesini sağlamak için bir 

çabadır. Korkuya karşı bir savaştır… Benim 

hikâyelerimin ne için olduğunu düşünüyorsunuz… 

Onlara ne dediğimiz umrumda değil…açıklama, 

gerçeklerden kaçma, anlamlar yaratma, daha büyük bir 

perspektiften bakıldığında, şimdi ve burada’dan kaçış, 

eğitim, tarih, peri masalları…korkuyu yenmeye yardım 

ediyor. ( Waterland, XXXI, 241.)  

 

  Crick’in aile geçmişini anlatırken tarih anlatma kadar hikâye anlatma 

tutkusu da görülür. Bu da iki anlatı biçiminin de deneyimlere tepki olarak birbirine 

bağlılığını gösterir. Düz arazide yaşayan Crick ailesi sıkıcı, anlamsız hayatları ve 

yıkıcı doğa güçleriyle başa çıkabilmek için hikâyeler üretirler. Norfolk yaylalarından 

gelen Atkinson ailesi ise girişimleriyle önce arpa ticareti, sonra biracılık ve en son  



 36 

olarak da suyolları inşasıyla ilerleyerek gerçeklerin üstesinden gelmeye çalışırlar. 

Waterland’te Fens’in düzlükleri boşluk, monotonluk ifade eder. Bu boşluğu 

doldurmak için hikâyeler anlatılır. Ancak bazıları için tarih fırsat yaratır, tarih 

değişimi mümkün kılar, Norfolk tepelerinden Fens’e bakan Atkinson ailesi için bu 

sulu arazi bir fırsattır, Fens’te tarih yazabileceklerini, su kanalları yapabileceklerini,  

araziyi paraya çevirebileceklerini fark ederler. Atkinsonlar tarihin büyük olayları ile 

ilgilenir, bölgenin ve İngiltere’nin tarihinde söz sahibi olurlar. Crickler ise gerçekliğin 

monotonluğu ile başa çıkmak için hikâyeler, efsaneler, peri masalları anlatırlar. 

Fens’in tarihi ve efsaneler geçmişi anlamlandırmaya çalışan sıradan insanların tarihini 

yazarlar.“Crickler gerçeği nasıl alt ettiler? Hikâye anlatarak. Son nesle kadar, sadece 

ağırkanlı değil, hem batıl inançlı hem de her şeye inanan yaratıklardı. Hikâye 

emicileri Atkinsonlar tarih yazdı, Crickler yün eğirdi.” ( Waterland, I, 17.)  Swift 

anlatıcısının da tıpkı Crickler gibi batıl inanç öğeleriyle dolu bir hikâye anlattığını 

ima eder. Bu Crick’in bir kadının kucağında canlı balık onun kısır kalmasına neden 

olur inancına yaptığı atıfta görülür. Erkek kardeşi Dick’in, Mary’nin eteğine koyduğu 

yılanbalığı, Mary’nin daha sonra yaşadığı korkunç kürtaj ve kürtaj sonucu kısır 

kalışının habercisi olarak görülür. 

  Ontolojik sınırların belirsiz olduğu postmodernizmde gerçeklik kurgu ya da 

kurgu gerçek olarak düşünebilir. Bu Crick’in, Mary’nin hamileliğinde ve Dick’in 

Freddi’yi öldürmesinde aldığı rolü ve korkusunu hatırladığında ortaya çıkar. Tom, 

Mary’nin bebeğinin babasının Dick değil kendi olduğundan emin değildir. Dick’in 

yapmış olabileceklerinden ya da yapabileceklerinden korku duyar. Tarih dersinde 

aslında insanların ne sıklıkta gerçeklerini dolaysız yaşadıklarını sorgular. “Kaç kere, 

çocuklar, Şimdi ve Burada’ya giriyoruz? Kaç kere, Şimdi ve Burada bize uğruyor? 
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Çok nadir geliyor ve asla hayal ettiğimiz şey değil ve Burada ve Şimdi peri masalına 

dönüşen şey, Tarih değil, özü en azından sonsuza dek belirli ve değişmez olan. 

Tarih.” ( Waterland, VIII,60.) 

 Crick aslında tarihin “uydurma” ve “gerçeği bulanıklaştıran oyun” 

(Waterland, VI, 40.) olduğunu düşünür. Romanda benzer şekilde üstü kapalı olarak 

gerçeğin her kavramını sorgular, sorunsallaştırır. Robert Alter bu kendinin bilincinde 

kurgunun her şeyi alt üst eden yanını inceler: 

             

   Sonuç olarak gerçeklik yoktur sadece bilinç vardır 

bilinç şiirsel yapıların yorulmak bilmez yapıcısı, sonsuz 

hayalin mucidi… ya da eğer isterseniz deneyimlerin 

bilgilerini düzenleyen kurgusal olaylar dünyayı gerçek 

yapar. Üstü kapalı son… Sonuç olarak kurgu bizim 

gerçeğimizdir.10  

 
             

Paradoksal olarak Waterland, kurgu olarak özbilinçle parodi ettiği gerçeklik kadar 

gerçektir ve tüm romanı kapsayan konusu tarihsel bilgi ve insanın doğasında var olan 

hikâye anlatma isteği, kurgu ile gerçek arasındaki ontolojik sınırları belirsizleştiren 

postmodern belirsizlikle nitelenir.  

  Postmodern bir eser olarak, romanda insanlık medeniyetinin ilerlemesini 

destekleyen boş sanıların anlamsızlığını göstermek için Crick’in aile hikâyesi 

kullanılır. Derslerde, İngiliz İmparatorluğunun gelişimiyle paralel ilerleyen, 

19.yüzyılın son yarısında doruk noktasına ulaşan Atkinson imparatorluğunun değişen 

kaderi anlatılır. Crick’in dedesi Ernest Atkinson’ın “Atkinson biracılık ve taşıma 

sektörünün” ilk başkanı olduğunu anlatır. Uzun süre parlamentoda memurluk yaparak 
                                                
10 Robert Alter, Partial Magic: The Novel as Self-Conscious Genre, University of California Press, 
Berkeley,1975,154. 
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çöküşe geçen biracılık ve taşıma sekterönün ötesine ilerlemeyi düşünür. Ancak asıl 

amacı ailesinin ününü Atkinson birasının “biranın ilk ve tek ismi” olduğu dönemlere 

geri çevirmektir. Bu nedenle 1911’de kralın naibinin tahta çıkışının anısına “Taç 

Giyme Birası”nı üretir. Ernest yeni biranın eski ününü ikiye katlayacağını düşünür, 

ancak bu arzu  romandaki diğer ümitler gibi ironik olarak başarısızlıkla son bulur ve 

biracılığın nihai sonunu getirir. 

  Sınıfta Fransız devrimine yaptığı atıflarla, Crick ilerlemenin paradoksal olarak 

geriye dönüş anlamını taşıdığını belirtir: “Dönüş fikri. Bir kurtarma; onarıp eski 

haline çevirme. Saf ve temel olanın eski ve yanlış olana karşı yeniden tasdik edilmesi. 

Yeni bir başlangıca dönüş…”(Waterland, XIV, 137.)  Crick’in derslerinde atıfta 

bulunduğu Fransız devrimciler gibi Crick’in dedesinin de yenilenme arzusu vardır. 

Ancak o torunlarını da etkileyecek olan umutsuz geleceğe boyun eğmek zorundadır. 

Ernest Atkinson karısının kaybı, politik arenaya girişindeki başarısızlık ve ailesinin 

ticari varlığının çöküşüyle gerçekliğe olan bağlarını da kaybeder. Kızı Helen’e âşık 

olur ve ondan “Dünyanın kurtarıcısı” olacağına inandığı oğullarını doğurmasını ister. 

O da babasının Crick’le evlenmesine izin vereceği takdirde bunu kabul eder. Helen’in 

Henry Crick ile evliliğinden sonra Ernest “akıllı ve gerçek olduğuna inanmak istediği 

dünyanın aslında garip ve fantastik” ( Waterland, XXX, 233.) olduğunu kabullenip 

intihar eder. Cricklerin ilk doğan çocuğu “dünyanın kurtarıcısı” olması gereken çocuk 

ironik olarak “patates kafa” , zihinsel engelli doğar. Yıllar sonra tarih öğretmeni Tom 

Crick’in karısı aklını kaçırır. “Tanrı tarafından gönderildi hepimizi kurtaracak” 

(Waterland, XXXV, 265.) dediği bir bebeği market arabasından kaçırır.  

  Delillik ve kayıplarla dolu bir geçmişi olan Tom Crick için şimdi karısının 

delirmesi anlatının açıklanması gereken yeni bir öğesini oluşturur. Bu saplantılı 
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deneyselcilik öğrencisi tarafından alaya alınır: “Sorununuzun ne olduğunu biliyor 

musunuz, beyefendi? Açıklamanın ağına takılmışsınız. Açıklama, açıklama. Her 

şeyin bir açıklaması olmalı.” ( Waterland, XX, 166.) ‘Burada ve şimdi’nin olayları, 

tarihsel ve kurgusal metinlerin düzgün anlatıları arasındaki uyumsuzluk Tom Crick 

için sorun yaratır. Sürekli bu ilişkinin tartışılması okurun kurgunun gerçeği yansıttığı 

iddiasına inancını kaybetmesine neden olur. 

  Crick’in tarihi açıklama biçimi öğrencileri ve kendi vicdanı tarafından 

anlamsız, kendine dönük “burada ve şimdi”yle bağlantısız olduğu için sorgulanır. 

Ancak Crick bu açıklamalarla deneyimlerini anlamlandırmaya çalışır. Tarihsel 

sorgulamalarda insan doğasının en önemli özelliklerinden merakın önemli bir faktör 

olduğu açıklanır. Tarihsel sorgulamayı yöneten neden arayışı Crick’in derslerinden 

birinde gözlemlediği gibi paradoksal bir sınırlamayla nitelenir: “Tarih imkânsız olan 

şeydir: Eksik bilgiyle kendileri de eksik bilgiyle oluşan olayları anlatma çabasıdır.” 

(Waterland, X, 108.) Crick uzun süreden beri tarih ve hikâyelerle büyülenmiş olsa da, 

bu konularla ilgisi çocukken bir âlemden ötekine bağlantılar kurmadan ya da “hikâye 

nerede bitiyor, nerede başlıyor” (Waterland, VIII, 61.) diye sormadan yaptığı 

geçişlerle başlar. Böylece anlatıcı görünen gerçeklik, kurgu ve tarih metinleri 

arasındaki postmodern belirsizliği ön plana çıkarır. 

  Romanın yapısı dolaylı yönden bu ontolojik farklılıklarla ilgilidir. Anlatı, 

anlatıcı Tom Crick’in zorunlu emekliliğinden önce verdiği Tarih derslerinden, 

hafızasında yaşattığı, hafızasında parçalanmış olarak yeniden kurduğu geçmişi 

arasındaki gelgitlerle sürer. Bu tematik odaklanma epistemolojik ve ontolojik 

değerlendirmeler gerektirir, çünkü anlatıcı geçmiş deneyimlerini anlamaya çalışır. 
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Waterland ontolojik ve epistemolojik sorunları tematik olarak incelemesiyle 

postmodern kimlik kazanır. 

  “Her şeyin hiçbir şey olduğu hissinde” (Waterland, XXXVII, 270.) 

temellenen endişesini Tom Crick hikâye anlatarak ve tarihle ilgilenerek gidermeye 

çalışır. Crick kurguların insanın deneyimlerini anlamlandırma ihtiyacından 

kaynaklandığını fark eder. “Kendimizi gerçekliğin boş bir kap olmadığına ikna etmek 

için hangi kuvvetli iksirleri, birbirine karıştırmayacağımız, hangi anlamları, mitleri, 

tutkuları öğrenmeyeceğimizi söyleyenbir atasözü yok.”(Waterland,V,41.)  

Waterland’deki anlatı, mitin rolünü, Frank Kermode’un açıkladığı gibi geçmiş 

deneyimlerin hatırlanmasında sorgular. Kermode kurguyu mitle karşılaştırır, ancak 

kurgunun mitin aksine hayali olduğu ve “burada ve şimdi”yi anlamlandırmasını 

beklediğini, mitin ise “zamanın kaybolmuş düzeniyle anlamlandığını”11 söyler. Uzun 

zaman önce çocukluğunun masumiyetini kaybetmiş Crick’in anıları bu anlamda mit 

üzerine kurulmuş olabilir. Crick, Dick’in Ouse nehrine atlayış sahnesini düşünürken 

şu sorular kafasını ve vicdanını rahatsız eder: “Önce o mu hakaret etti, yoksa ilk ben 

mi bağırdım? Gerçekten sesli mi bağırdım yoksa kelimeler beynimde mi ses buldu 

(ve sonsuza dek yankı)?” ( Waterland, LVI, 356.) 

  Crick’in Fens tarihini anlattığı dersleri, Fens’de sürekli tekrarlanan tabloyu 

çizer: Yıkım, belirli aralıklar sel baskınları yüzünden ilerlemenin olmayışı, 1874 

yılındaki büyük sel baskını, yakın geçmişte meydana gelen Crick’in çocukluk evi 

kanal bekçisinin kulübesinin yıkılmasına, babasının da 1947 yılında zatürreeden 

ölümüne neden olan sel. Bu sürekli yinelenen felaket Leem nehri üzerindeki, 

demiryollarından önceki yüzyılda yapılan zengin Atkinson kanalını da sonsuza dek 

                                                
11 Frank Kermode, The Sense of an Ending, Oxford University Press, New York, 1966, 39. 
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yok eder. Kara ile nehri birbirinden ayırmak için inşa edilmiş insan yapımı sınır, 

doğanın güçleri tarafından yok edilir, yerini geniş kurutulamaz bir bataklığa bırakır. 

Soğukkanlı Crickler düşünmeden kendilerini doğanın gerileyen gelgitine bırakırlar. 

“Çünkü çamurlu emeklerinde, bataklıktan gelen köklerini unutmadılar; ne kadar çok 

ona karşı koyulsa da, sular geri döner; kara batar, alüvyon toplanır, doğadan bir şeyler 

geri dönmek ister.” ( Waterland, III, 8.) 

  Bu anlatıların Fens’i ince ayrıntılarla çizmesi, yaşanılan ortamın, doğanın 

insanların hayatlarını kuşaktan kuşağa dramatik bir şekilde etkilemesi 19.yüzyıl 

romanını özellikle de George Eliot’ın The Mill on the Floss (1860) ve Thomas 

Hardy’nin Tess of the D’Urbervilles (1891) romanlarını hatırlatır. Waterland’te her 

anlatı parçası gerçekçi olsa da, bu romanlardan çevrenin karakter üzerindeki etkisini 

incelenmesi bakımından farklıdır. Swift’in romanı, modern romanda olduğu gibi 

izlenimcilik özellikleri taşır ve kurumsallaşmış yargı ve inançların başarısızlığını 

gösterir. Aynı zamanda kurgu ve gerçek arasındaki sınırları tematik bağlamda 

belirsizleştirmesi, gerçek ve kurguya şüpheyle yaklaşması bakımından postmodern ve 

üstkurmaca özellikler taşır. 

   Swift tarihin sürekli geriye dönen yapısını doğal bir olayla karşılaştırabilmek 

için metaforik bir dil kulanır. Fens’teki toprak ıslahı temel eğretileme olarak 

kullanılır. “Öyleyse unut ihtilallerini, dönüm noktalarını, tarihin büyük değişimlerini. 

Bunun yerine yavaş yavaş, zor süreçleri, sonsuz ve belirsiz süreçleri, insanoğlunun 

toprak doldurma-toprak ıslahını düşün.” (Waterland, III, 13.) Tarih boyunca 

insanlığın ilerleyişinin belirsizliği Fendland’in fiziksel olarak oluşturulmasındaki 

betimlemeye benzer. “Fens alüvyonla biçimlenir. Alüvyon (silt), bu kelime 

söylendiğinde havanın dişlerinizin arasından ince bir şekilde kayıp gittiği yavaş, sinsi 
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güç. Alüvyon: kıtaları şekillendirip temellerini oyan, kurarken yok eden; eş zamanlı 

olarak büyüyen ve aşınan; ne ilerleme, ne çökme.” ( Waterland, III, 8.) Toprak ıslahı 

eğretilemesinin yinelenmesiyle romanın ana mekânı ve romanın Waterland başlığının 

karşıt değerliliği anlatılır. Su boşaltımını ve bent inşa etmeyi tarihsel olarak 

anlatırken, Crick’in kullandığı üslup, 18.yüzyıldan beri toprak ıslahında çalışmış 

atalarının çabalarının boşluğunu ve nihilizmini ifade eder. 

 

 Suyla uğraştığınızda, onu bilmek ve ona saygı 

göstermek zorundasınız. Onu bastırmaya çalıştığınızda 

bir gün onun yükselip sizin bütün emeklerinizi boşa 

çıkarabileceğini bilmelisiniz. Her şeyi tek düze 

yapmaya çalışan, kendine ait kokusu ve rengi olmayan, 

hiçbir şeyin sıvı hali. Su nedir, çocuklar? Düzlüklerinde 

suyun doğal halini taklit eden, bütün manzaralar içinde 

hiçbir şeye en yakın olan manzara Fens nedir?  

            ( Waterland, III, 13.) 

                         

             Roman bu metaforik anlatısıyla ilerleme mitini yıkan bir bakış açısı sunar. Tarih 

öğretmeni anlatısının sonuna doğru “İlerleme denen şey var, ama ilerlemez. Hiçbir 

yere gitmez.” (Waterland, XLIX, 336.) diyerek ilerlemeye inancının kalmayışını 

vurgular.  

Romanın bu ilerleme mitosunu yıkan anlatısı bildungsroman (gelişim 

romanı) geleneğini de altüst eder. Bildungsroman’da bireyin toplumsal düzen içinde 

gelişimi anlatılır. Bu tür romanlarda gelişim kaçınılmazdır, insanlık ve birey sürekli 

bir değişim, gelişim içinde anlatılır. Bu değişimle beraber insan doğaya hükmedebilen 

bir varlık konumunda sunulur. Aynı zamanda insanlığın sürekli gelişim içinde olması 

tarihin çizgisel ilerleme içinde sunulmasına neden olur. Waterland tarihi çizgisel bir 



 43 

süreçten çok döngüsel bir süreç olarak anlatarak hiç bitmeyen gelişim olgusunu alt üst 

eder. İlerleme yeni bir şeyler keşfetmek yerine kaybedilenlerin geri kazanılması 

anlamına gelir. Bildungsroman karakterlerinin hayatları düzenlidir ve hayatlarını 

geliştirmek için arayış içindedirler. Ancak Tom Crick’in acılarla dolu hayatı çocukluk 

yıllarından itibaren tıpkı Ouse nehrinin suları gibi yükselip alçalmalarla doludur. 

Bildungsroman geleneğindeki karakterlerin aksine Tom’un hayatındaki olaylar bir 

anda meydana gelir ve bazı gerçeklerin farkına varılmasından çok felaket niteliği 

taşır.   

  Freddie Parr’ın ölümünden önce, Tom ve Mary tarih ve zamanın dışında, 

Tom’un sınıfına anlatmaya çalıştığı olaylar zincirinin dışında yaşarlar ama 

Freddie’nin kanal kapağı üzerinde yüzen cesedinin, bira şişesinin bulunmasıyla Tom 

ve Mary zamanın ve tarihin içinde yer almaya başlarlar. Dick’in Freddie Parr’ın 

öldürülmesinde, Mary’nin ortaya çıkardığı suç ortaklıkları, Tom’un dedesinin 

kardeşine emanet ettiği sandığı karıştırdığında, Pandora’nın kutusu gibi geçmişe ait 

günahların ortaya çıkmasına ve dolayısıyla Dick’in intiharına sebep olması, anlatıcıya 

acı verir. Bu acıyı hafifletmek için trajik olaylardaki sorumluluğunu anlamak ve belki 

de azaltmak için tarihe ve hikâye anlatmaya yönelir. Ancak her iki eylem de kendisini 

daha çok sorgulamasına neden olur. Şimdi yıllar sonra tarihin o acı veren belgelerine 

bulaşmamış olmayı, melodramatik bir unsur olan, sandığı hiç açmamış, içindeki 

mektubu hiç okumamış olmayı hayıflanarak ister, ama tarih geri çevrilemez ve 

olaylar sadece bir kere yaşanmış olsa bile o olayları beyninde, hafızasında binlerce 

kere, ölünceye kadar yaşamaya mahkûmdur. 

  
 
  Bir zamanlar tarihle oynadım, bir zamanlar arada bir 

burnumu soktum. Öğrenci konuları zararsız konular, 
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ders kitabı konuları. Ancak hiç ciddi değildi.-

çalışmalarım hiç ciddiyetle başlamadı… ta ki bir 

ağustos öğleden sonrası geriye çevrilmez olayların 

mahkumu ben, siyah ağaç sandığın içindeki geçmişin 

kilidini açana dek…( Waterland, XLVI, 319.) 

 

  Romanın son sahnesi 1943 yılı olaylarına geri döner ve Dick’in boğulması 

mecazi bir dille anlatılır. “Ve alüvyon kokusu sığınağın kokusudur, bellek yitimin 

kokusudur. O burada, o şimdi. Orada ve sonra değil. Geçmiş yok, gelecek yok… Ve o 

dünyanın kurtarıcısı…”(Waterland, XLIX, 335.) Dünyanın kurtarıcısı olacağı 

düşünülen Dick’in, başarısızlığın, ilerleyememenin ironik sembolü dedesi-babasının 

sert ‘Taç Giyme Birası’nı içtikten sonra kendini yine ilerleyememenin bir başka 

ironik sembolü Ouse nehrinin sularına bırakması anlatıcının hafızasında sürekli 

yaşanan bir eyleme dönüşür. Tıpkı Ouse nehrinin sularına gömülen Dick’in bir süre 

sonra su yüzüne çıkması gibi Tom yaşadıklarını hafızasında bastırmaya çalıştıkça 

yaşanan acılar tekrar su yüzüne çıkar.  

  Dünyanın sonu konusu Waterland’te anlatıcının tarihi başı sonu olmayan 

döngüsel süreç olarak kabul eden anlatısıyla anlaşmazlık yaratır. Crick’in geçmişi 

araştırması ya da müzmin hikâye anlatma, kendi geçmişiyle başa çıkabilme arzusu 

ona teselli verirmiş gibi görünür, ancak bu saplantıları dünyanın sonu ile ilgili 

sezilerini fark etmesine neden olur. 

 

                              Evet, dünyanın sonu yine hesapta…belki bu sefer 

gerçek olabilir. Ancak duygu yeni değil. Saxon keşişleri 

bunu hissetti. Gerçek olmadığını ispat etmek için 

piramitleri inşa ettiklerinde hissettiler. Babam Ypres’te 

çamurun içinde hissetti. Dedem onu hissetti ve onu 
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birayla boğdu. Her şeyin hiç bir şeye varabileceği eski 

duygu. ( Waterland, XXXVI, 269.)  

 
  Waterland geleneksel gerçekçi mekân ve karakter anlatımı ile postmodern 

kendinin bilincinde öğeleri anlatımında karıştırır. Swift’in romanında dağınık anlatı, 

normal kronolojik sırayla ilerlemese de, çerçeve-kırılmaları uyumu ve inandırıcılığı 

bozan nitelikte değildir. Geçmişle bugün arasındaki kopuk anlatılar aklın yakın 

deneyimlerle uğraşırken ve geleceği tahmin ederken aklın hafızada yer etmiş alışılmış 

sahneleri tekrarlamasıyla karşılık bulur. Bu anlatı ‘ilerleyip’ geri çekilen Ouse 

nehrinin ve aslında ‘ilerlemenin’ gerileme anlamına geldiği tarih eylemini yansıtır. 

Swift’in eğretileme kullanımı romanın gerçekçi temelini ironik benzerliklerle 

güçlendirir. Tom Crick’in anlatımı deneyimlerinin anlamlandırılmasına karşı 

güvensizlik yaratır. Bu da tarihin didaktik amacını bozar. Tarih dersleri Tom Crick’i 

esir almış, kontrolünü ele geçirmiş gibidir. Crick’in nesnelliği şüphelidir, çünkü sözde 

gerçekçi olarak anlattığı hatıralarındaki olaylarda kendi de aktif oyuncudur. Toprak 

ıslahı ve ilerleme girişimin anlamsızlığının anlatımı Tom Crick’in kişisel kayıp ve 

trajedi destanının anlamsızlığı, anlatıcının kendi deneyimlerini anlaması ve kontrol 

etmesindeki ironik başarısızlığı karamsar bir şekilde portre edilir. İnsanlık 

medeniyetinin gelişimi hakkındaki karamsar tutumu, kendine dönük tarzı ile 

Waterland üstkurmaca bir metindir. 

       

     

  
 



BÖLÜM II 

 

SMALL WORLD ROMANINDA ÜSTKURMACA TEKNİĞİNİN 

İNCELENMESİ 

 

 David Lodge’un ‘Bir Akademik Romans’ olarak altbaşlık koyduğu Small 

World, edebi çevrenin ve edebi sorunların, postmodern edebiyatta çeşitli eleştirilerin, 

oldukça kalabalık şahıs kadrosuyla anlatıldığı, romans ve yergi karşımı çerçevede 

yazılmış bir romandır. Romanın özbilinci parodi şeklinde biçim bulur. Bakhtin 

diyalogsal (diaolgic) eserlerin üsluplarının olmadığını, bu eserlerde birçok özbilinç 

taşıyan üslubun bir arada kullanıldığını açıklar.1 Bu ‘karnavalımsı’ üslup biçimsel, 

dilsel gelenekleri ve onların altında yatan otorite, geleneğe uygunluk ve dinginliği 

ortaya çıkarır, yıkar.2 Bu nedenle romanda her yerde ve her düzeyde diyalog bulunur: 

Karakterler arasında, söylemler arasında, biçimler arasında, diller arasında, karakter 

ve yazar arasında, okur ve roman arasında, yazar ve diğer eserleri arasında, metin ve 

diğer metinler arasında… Bu diyalogların yarattığı sonuç; “birçok-sesli Einstein 

evreni”, diyalog çokluğunun araç değil amaç olduğu, “eyleme başlangıç değil” 

“eylemin kendisi” olduğu “çok sesli bir romandır.” Bu romanlar yüzeysel dogmatik 

mesajlarıyla değil, altta yatan, dengeleri sarsan yapısıyla devrimci ve 

özgürleştiricidirler.3 

 David Lodge, Haffenden ile yaptığı röportajda yergi ve romans üzerine 

kurduğu romanı Small World’ü şöyle anlatır: “Romanı, romans olay örgüsünün 

                                                
1 Mikhail Bakhtin, The Dialogic Imagination, University of Texas Press, Austin, 1981, 308. 
2 Mikhail Bakhtin, Problems of Dostoevsky’s Poetics, University of Minnesota Press, Minneapolis, 
1984, 127. 
3 a.g.e., 16. 
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üzerine kurulmuş, durum komedisi olarak tasarladım ve bazı yönlerden bu iki öğe 

bağdaşmaz. Yergi, romansın antitezidir, çünkü romans arzunun elde edilmesi 

hakkındadır; yergi, arzuladığını elde edemeyeceksin, sen bunu hak etmiyorsun der.”4 

Bu nedenle Small World’ün ne romans, ne yergi olduğunu, bunların diyalogsal 

(dialogic) birleşimi olduğu söylenebilir.  

 Small World, ortaçağ romansları ile birçok ortak nokta taşır. Romanın zekice 

tasarlanmış olay örgüsü, tesadüfler ve benzerliklerle örüntülenmiştir. Romanda Kral 

Arthur ve şövalyelerinin dünyasına benzer bir edebi ortam vardır. Lodge’un romantik 

‘kahramanları’, öğrenciler ve edebiyat eleştirmenlerinin hepsi kutsal kâse arayışını 

hatırlatan bir arayış içindedir: Angelica, mükemmel konferans, orijinal fikir, kayıp 

akrabalar, en üst akademik nokta UNESCO Edebiyat Eleştirisi Kürsüsü ve en son 

Cheryl Summerbee. 

 Romanın üç epigrafından, Finnegans Wake’ten alınmış olanı “Susun! Dikkatli 

olun! Yankı yeri” okurun dikkatini romanın karnaval özgürlüklerinden biri olan 

zengin metinlerarası özelliğine çeker, roman ilerleyebilmek için geçmişine geri döner. 

Yeats, Synge, Eliot, Poe, Grimm Kardeşler, Barthes, Derrida, Foucault, Ariosto, 

Chaucer, Shakespeare, Amis, Terry Southern, Wolfgang Iser, George Steiner, Jessie 

Weston ve daha birçok yazar ve eleştirmene göndermeler yapılır. Ayrıca, David 

Lodge’un diğer eserlerinden farklı karakterler de bu romanda yaşamlarına devam 

ederler. 

 Small World’ün önsözü Chaucer’ın Canterbury Hikayeleri’nin proloğunun ilk 

satırlarıyla başlar. Yazar Chaucer’ın hacılarının bugünkü karşılığının konferanstan 

konferansa koşuşturan akademisyenler olduğunu belirtir. 

                                                
4 John Haffenden, Novelists in Interview, Methuen, London, 1985, 159. 
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  Modern konferans ortaçağ Hıristiyan dünyasının hacca  

gidişine benzer: yalnızca kendilerini temizleme amacı 

taşırmış gibi görünen katılımcıların, yolculuğun bütün 

eğlence ve saptırmalarına ayak uydurmalarına hoş 

görüyle bakılır.5  

 
            Small World’ün altbaşlığı ‘Bir akademik Romans’ Nathaniel Hawthorne’den 

alınan epigrafta açıklanır. 

   
                  Bir yazar yapıtını Romans olarak adlandırırsa, gerek 

içerik gerek biçim olarak belirli bir genişlik savında 

bulunmak istediği sonucunu çıkarmak gerekmez, çünkü 

kendisini bir roman yazdığını belirtmiş gibi varsaymayı 

hak kazanmış hissetmeyecektir. 

 

            Roman geleneksel bir şekil olan geçmişi açıklayıcı bir başlangıçla, alışılmış 

gerçekçi bir tarzda başlar. Rummidge’te çok az katılımcının bulunduğu, sıkıcı bir 

konferans tablosu çizilir. 

 

  Persse esnedi ve konferans odasının arkasındaki 

sırasında ağırlığını bir kalçasından diğerine vererek 

konum değiştirdi. Meslektaşlarının çoğunun yüzünü 

göremiyordu, ama duruşlarından çıkardığına göre 

birçoğu en az kendisi kadar söylenenlerden kopmuştu.  

                  ( Small World, I, 1, 24.) 

 

Lodge romanların hem gerçekçilik hem de kurguya bağlı kalınarak, nostaljik bir 

duyguya kapılıp artık kurgu ve gerçeğin bağdaşmayacağını düşünmeden yazılması 

gerektiğini ifade eder. Deneysel eserler yazarak gerçekliği ‘kolay zaferlerle’ alt etmek 

                                                
5 David Lodge, Dünya Küçük, Çev. Abbas Örmen, Adam Yayınları, İstanbul, 1998, 9. 
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ya da sorgulamasız bir tutkuyla gerçekliğe bağlanmak yerine, yazarlar üçüncü bir yol 

bulup “kararsızlıklarını romanın içine kurmalıdırlar”6 der. Bu tarz roman yazarı 

Tristram Shandy’de olduğu gibi “işinin zorluğunu konusu yapar” ve “okuru kurgu 

yazmanın estetik ve felsefi sorunlarına katılmaya davet eder.”7 Böylece Lodge 

gerçekliğin “gerçek hayata” bağlı kalınarak değil, okura, romanın yazı evreninin 

yaratılmış olduğunu fark ettirerek, yazarın estetik olarak yaratabilme yeteneğiyle 

sağlanabileceğini ileri sürer. 

 ‘Bir konferans bakiri’ ( Small World, I, 1, 26) Persse McGarrigle çağdaş 

edebiyat çevresinde yürüyen bir anakronizm gibidir. Kırmızı saçlı, idealist, oldukça 

saf bir karakter olan Persse romanın başından sonuna kadar birçok anlatıyı birbirine 

bağlayan kişi kimliğiyle romanın başkarakteri olarak görülebilir. Persse, konferansa 

katılan, hakkında hiçbir şey bilmediği gizemli Angelica Pabst’a görür görmez âşık 

olur. Angelica, Persse’e göre daha bilgili, çağdaş eleştiri kuramlarını bilen bir 

karakterdir. Romans üzerine doktora tezi yazdığını söyler. Bu noktada yazarla 

karakteri arasında bir kesişme söz konusudur. Lodge romans öğelerini kullanarak bir 

roman yazar, yarattığı karakter de romans üzerine bir tez. Angelica’nın tezi, romans 

üzerine verilen konferanslar, romanın sık sık kendine dönük, kendini açıklayıcı bir 

şekilde romansların genel özelliklerini tartışmasına olanak sağlar. Hava alanı 

görevlisi Cheryl Summerbee, Angelica Pabst’ın tavsiyesi üzerine popüler aşk 

romanlarını okumayı bırakıp, yerine klasik romansları okumaya başlar. Angelica’dan 

romans üzerine öğrendiklerini de bir solukta Persse’e anlatır: 

 

                                                
6 David Lodge, The Novelist at the Crossroads and Other Essays on Fiction and Criticism, London, 
Ark Paperbacks,1986, 22. 
7 a.g.e., 23-24. 
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  Gerçek romanslar, roman öncesi bir anlatım biçimidir. 

Serüven, rastlantı, sürpriz ve harikalarla doludur, 

kahramanları ya birbirlerini ya da kâse ya da benzer bir 

şeyi arayan kişilerdir… Kuşkusuz psikanalitik 

terimlerle sık sık âşık olurlar, romantik aşk bir şehvet 

ya da özistek arayışıdır, gerçekliğin kaygılarından 

alınan, ama hala gerçekliği içeren bir doyum arayışı.  

                  ( Small World, IV, 2, 286–287.)   

 
Bu sözlerle Lodge Small World romanı ve romans arasındaki benzerliklere okurun 

dikkatini çeker. Romans yapısı ve motifleriyle işlenmiş bir romanda romansın 

özelliklerini anlatarak kendine dönük bir kurgu yaratılır. 

 Angelica’nın “Romans Üstüne Geçici Forum” adıyla verdiği konferansta da 

romansın, Small World’de görülen diğer özellikleri tartışılır. 

 

  Romansın pek çok doruk noktası vardır, bu metnin 

zevki sürer sürer, hiç durmadan sürer. Kahramanın 

başına gelenlerden biri çözümlenir çözümlenmez başka 

bir sorun ortaya çıkar; gizemlerden biri çözülür 

çözülmez, diğeri kendini gösterir; bir serüven biter 

bitmez diğeri başlar. Anlatım bir açılır, bir kapanır… 

En büyük ve tipik romanslar genellikle bitirilemezler… 

Ancak yazar yorulduğunda biterler…(Small World, 

V,1, 353.) 

  
 
 Cambridge, Girten kolejinden emekli olan, şimdi konferanstan konferansa 

koşan Miss Sybil Maiden da romanda romans geleneklerini tartışan başka bir 

karakterdir. Persse ile ilk karşılaşmalarında ona Small World’ün de esin 

kaynaklarından birisi Çorak Ülke’nin, Miss Weston’ın From Ritual to Romance adlı 
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kitabından etkilendiğini anlatır. Betimlemeler ve göndermeler bu kitaptan 

etkilenmiştir. Lodge, Raymond H. Thompson’la yaptığı söyleşi de Jessie Weston’ı 

Eliot’a etkileri bağlamında okuduğunu, zihinsel ve sanatsal verimsizliği anlattığı 

romanında, kâse efsanesini farklı biçimlerde Eliot gibi verimlilik gizemini anlatmak 

için kullandığını açıklar. Eliot, Weston’dan esinlenerek Kâse efsanesini verimlilik 

gizeminin yerini almış efsane biçimi olarak yorumlar.8 Kitabında, Arthur dönemi 

şövalyelerinin de katıldığı kutsal kâse arayışlarının yalnızca yüzeysel bir Hıristiyan 

söylencesi olduğunu ve bunun doğru anlamının puta tapanların bolluk törenlerinde 

aranması gerektiğini söyler. ( Small World, I, 1, 23.) Small World’te kutsal kâse 

arayışları kısırlaşan sanatsal, zihinsel, cinsel alanlarda üretkenlik arayışlarını anlatır. 

Persse’nin belirttiği gibi “herkes kendi kâsesini arar… bu ün ya da güzel bir kadının 

aşkı olabilir.” ( Small World, I, 1, 23) 

 Lodge’un açıkladığı gibi romans Small World’e ruhunu veren biçimini 

şekillendiren şeydir.9 Arthur efsanesinin yapısal çerçeveyi oluşturması, romanda 

karakterlerin büyük bir bölümünün isimlerinin seçilmesini de etkiler. Persse, Arthur 

hikâyelerinden tanıdığımız Perceival’ın bu romandaki çağdaş varlığıdır. Persse 

mitteki gibi mütevazı geçmişi olan, saf, bakir bir karakterdir. Balıkçı Kral ile aynı 

kaynaktan gelen Perseus ve Andromeda’daki kahraman Perseus, genellikle bir kazığa 

bağlanmış çıplak ya da yarı çıplak kızı, yaklaşan canavardan kurtarır. Bu motif  de 

romanda striptiz kulübünde, striptiz dansçılarının yaptığı gösteride kullanılır. 

 Small World’ün kahramanı Persse’nin peşinde olduğu arayışı kutsal kâse 

(Grail ve girl kelimeleri arasında kelime oyunu ortaya çıkar.) Angelica’dır. Angelica 

Persse’nin arzusunun ele geçiremediği, sürekli arkasından koştuğu bir gölge gibidir. 

                                                
8 Raymond Thompson, http://www.lib.rochester.edu/Camelot/intrvws/lodge.htm., 3. 
9 Haffenden, 162. 
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Angelica Ariosto’nun 16.yüzyılda yazdığı romans epik Orlondo Furioso’nun aynı 

isimli başkarakteri prensesten esinlenerek doğmuştur.10 Angelica tıpkı romanstaki 

gibi sık sık gözden kaybolur. Persse’nin arayışını zorlaştıran bir durum Persse’nin 

Angelica’nın ikiz kardeşi Lily’den habersiz oluşudur. İkiz kardeşler romanslarda 

özellikle de Shakespeare’in A Comedy of Errors’ta kullandığı Yunan romanslarında 

kullanılan bir öğedir. Northrop Frye, cinsel ahlaksızlık yapmış görünen ama sonradan 

masum olduğu anlaşılan namuslu kadın tipinin romanslarda yaygın olarak 

kullanıldığını söyler.11 Lodge bu motifi de Persse’nin varlığından habersiz olduğu 

Angelica’nın striptizci kız kardeşi Lily ile karşılaştığında kullanır. Persse neredeyse 

kitabın sonuna kadar, yine romansların özelliği olan hava alanı kilisesinin duvarına 

iliştirdiği nota cevap yazıldığını tesadüfen fark edinceye kadar, Angelica ve Lily’nin 

iki ayrı kız olduğunu fark edemez. Kilisenin duvarına iliştirdiği notuna cevap The 

Faerie Queene’den bir alıntıdır. “Görünüşler yanıltıcı olabilir. F. Q. XII,66” (Small 

World, IV, 2, 284.) Persse, Angelica’nın Morris Zapp’e Sir Guyon’un çeşmede 

yıkanırken gördüğü iki kızdan söz ettiğini anımsar. Mutluluk köşkü bölümünün 66. 

dörtlüğünü hava alanı görevlisi, Cherly Summerbee’nin okuduğu The Faerie Queene’ 

den bulur. 

   

       Şehvet düşkünü kızlar orada durmuş 

  Onun garip kılığına bakıyorlardı 

  Derken biri eğilip sulara daldı 

  Bir yabancı ona baktığı için 

  Oysa öbürü doğrulup yerinde  

  Ak zambak memeleriyle adamın 

                                                
10 Haffenden, 163. 
11 a.g.e., 164. 
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  Gönlünü çelecek neyi varsa gösterdi. (Small World,  IV, 

2, 286.) 

 

 
Persse böylece Angelica’nın masum “alçakgönüllü” olduğunu Lily’nin “arsız” 

olduğunu anlar. 

 Rummidge’deki konferansı anlatan I.bölümün ilk yarısından ikinci yarısına 

geçilir. Bu yarının, ilk sözü ‘bu arada’ okura çizgisel olay örgülerinin eş zamanlılığı 

ile çizgisel anlatı akışının sona erdiğinin haberini verir. Bu bölümde anlatı durur, 

geriye döner, bir anlamda aynı zaman birimini başka bir noktadan yeniden anlatır. 

Romana dünyanın çeşitli yerlerinden konferanstan konferansa uçan birçok yeni 

karakter katılır. Anlatı bu karakterlerin eklenmesiyle küreselleşir, Rummidge’ten 

havalanır. Ariosto’da kahramanların sürekli seyahatlerinde kullandıkları sihirli atların 

yerini jet uçakları alır. Anlatı, sahneler arasında hızlı değişimlerle ilerler. 

            Lodge, romanı olabildiği kadar çok romans motifleriyle örüntülediğini, gizem 

ve şüphe yaratmaya çalıştığını anlatır. “Birçok muamma ve belirsizlik anları 

yaratmaya çalıştım ve eğer yeterince çok karakteriniz olursa bir karakteri bırakıp 

diğerine geçerek doğal olarak merak yaratabiliyorsunuz.”12 Small World, Lodge’un 

eleştirmen olarak ilgilendiği konuları, anlatının doğası, çeşitli eleştiri yaklaşımları 

hakkında fikirler öne sürer. Diğer bir yönden de New York, Tokyo, Lozan, Türkiye, 

Hawayi, İsrail ve Güney Kore’deki bölümleriyle bir seyahat romanı gibidir. Roman 

bu yönüyle de, türlerin birbirini sorgulaması, görecelileştirmesi, diyalogsal kendinin 

bilincinde olması dolayısıyla da üstkurmaca nitelik taşır. 

                                                
12 Haffenden, 162. 
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 Lodge Orlardo Furioso’nun hızlı geçişleri ve bütün dünya üzerinde sahne 

değişimleriyle temel esin kaynağı olduğunu belirtir.13 Romanda anlatının sonlarına 

doğru Angelica’nın striptizci Lily’nin ikiz kardeşi olduğu ortaya çıkar. Angelica ve 

Lily bebekken terkedilmiş ve zengin bir kişi tarafından yetiştirilmişlerdir. Angelica 

ile Lily arasında diyalogsal bir ilişki bulunduğu söylenebilir. Bu karakterler daha 

farklı bir romanda bulunsalar ruhla beden arasındaki ikilemin anlatımı için uygun 

olurlardı. Bu romanda da, ayna imgesinde olduğu gibi bir görünmelerine rağmen 

karşıt karakterler oluşlarıyla romana üstkurmaca özellik katarlar. Persse Angelica’nın 

bir ikizi olduğundan habersiz, Angelica’yı bulduğunu sanır. Lily Angelica gibi 

davranarak Persse’ü çok değer verdiği bekâretinden eder. 

 Başka bir mitten Small World’e gelen karakter de edebiyat eleştirmenlerinin 

yaşlı seçkin duayeni Arthur Kingfisher’dır. Balıkçı Kral mitinde olduğu gibi çorak 

edebiyat dünyasının iktidarsız kralıdır. Zapp, Morgana, Kingfisher ve diğer seçkin 

akademisyenler “küçük dünyanın” kutsal kâsesi, UNESCO Edebiyat Kürsüsü’nün 

peşindedirler. Bu görev oldukça dolgun maaşlı, belirli bir görevin olmadığı, hatta 

akademisyenin üniversiteden ayrılmasını da gerektirmeyen oldukça saygın bir iştir. 

Romanda komitenin bu göreve kimi atayacağı değil, hangi teorinin kabul göreceği 

tartışılır. Böylece karakterler kimliklerini kaybedip, kendilerini öne sürdükleri 

kuramların arka planına geçirirler: biçimci, Marksist, yapısalcı, 

yapıbozumcu…“Eleştirinin İşlevi”  konusunda düzenlenen özel bölümde MLA 

(Amerikan Modern Dil Birliği) konferanslarında Swallow, Zapp, Tardieu, von 

Turpitz ve Fulvia Morgana global kampüsün kontrolü için savaşan bugünün 

savaşçıları gibidirler. Eleştirmenlerin bir ucunda “Hazzlit ve Amatör Okuyucu”’nun 

                                                
13 Haffenden, 162. 
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yazarı Swallow, diğer ucunda ise “Eleştirinin Ötesinde”’nin yazarı Zapp bulunur. 

Lodge kendini bu iki uç görüş ortasında konumlandırır. Eleştiri metinlerinde fazla 

teknik terimlerin bulunması eleştirinin hitap ettiği kitleyi daraltır. Kolay anlaşılır 

olanlarsa genelde söyleyecek bir şeyi olmayanlardır.14 Lodge, Small World’ü yazarak 

okunabilir, anlaşılır biçimde eleştiri kuramlarını tartışır. Hem Swallow gibi amatör 

okura hitap eder, hem de çağdaş kültürün parçası olan edebi kuramları ciddiyetle 

tartışır. Romanda aşırı edebi dil kullanan eleştiriler, Marxist postyapısalcı Fulvia 

Morgana’nın “burjuva hegemonyasının aracı olarak bilinç akışı romanı” makalesi, 

üzerine yazdığı makale (işçi sınıfını anlayamayacağı makalelerle baskı altına alan) tek 

cümlede eleştirilir. 

 Roman yapısalcılık ötesi konularda önemli sorunları tartışır. Zapp 

yapıbozumculuğa inancını yitirişindeki sebepleri anlatırken, “Her şifre çözümü yeni 

bir şifre yaratmak olsa da,  işin içine birey girince anlamın farklılığı sonsuz değil.” 

(Small World, V,1,359) iddiasında bulunarak yapıbozumcuların bireye 

inanmadıklarını anlatır. “Ölüm yapısını bozamayacağın bir gerçekliktir. Buradan git, 

sonunda eski bağımsız ben düşüncesine ulaşırsın, ölebilirim öyleyse varım.” (Small 

World, V, 1,359.) diyerek yapıbozumculuğun eksik olduğunu düşündüğü yönlerine 

dikkat çeker. 

 Romanın V.bölümü neredeyse bütün ana karakterleri yıllık düzenlenen MLA 

toplantısında bir araya getirir. “Dostoyevski’nin Dünyasında” Bakhtin anlatıların 

diyalogsal kesişmesine dikkat çeker.  

 

Bütün insanlar ve her şey birbirini tanımalı birbiri 

hakkında bir şeyler bilmelidir, ilişki içine girmeli, yüz 

                                                
14 Haffenden, 157. 
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yüze gelmeli ve birbirleriyle konuşmaya 

başlamalıdırlar. Her şey başka bir şeyde yansı 

bulmalıdır, her şey birbirini diyalogsal olarak 

açıklamalıdır. Bu nedenle kopuk ve uzak olan her şey 

tek bir mekân ve zaman için gerekli olan şey karnaval 

özgürlüğü ve karnavalın zaman ve mekanı sanatsal 

anlayışıdır”15  

 

            Lodge’un romanda gerçekleştirdiği şey, Bakhtin’in anlattığı karnaval 

dünyasını yaratmasıdır. Birçok anlatı, belki de neredeyse bütün anlatılar anlatısal 

(diegetic) ya da yansıma (mimetic) düzeylerinde kesişir. Örneğin, roman yazarı 

Ronald Frobisher, romandaki birçok karakter gibi, tıkandığını, yazamadığını, bunun 

yerine diyaloglarla kurulan televizyon senaryoları yazdığını söyler, Lodge’un da 

diyalog biçiminde yazdığı bu bölüm Ronald Frobisher’in söyledikleriyle anlatısal ve 

yansıma düzeylerinde kesişir. 

 Persse, Angelica olduğunu düşündüğü Lily ile cinsel ilişkiye girdiği sahnedeki 

anlatı Morris Zapp’in “Striptiz Olarak Metinsellik” makalesinde Roland Barthes’in 

edebiyat-cinsellik ilişkisini parodik bir şekilde anlattığı bölümü hatırlatır. “Persse 

onun uyluklarını kitap sayfaları gibi araladı ve arayışının temel amacı olan çatlağa, 

yarığa, derin ve romantik dar boğaza gözlerini dikti.” (Small World, V,1, 355) 

Böylece daha önceki bir anlatı bu sahnede yine anlatısal boyutta tekrarlanır. Zapp 

makalesinde “metnin tam özüne inme, bütün anlamını bir anda ele geçirme girişimi 

boşunadır-biz metinde yalnızca kendimizi buluruz.” diyerek anlama ulaşmanın 

imkânsızlığından bahseder. (Small World, I, 39.) Benzer bir şekilde, Persse cinsel 

ilişkiden sonra ruhsal olarak tatmin olmaz çünkü aslında aradığı şeyin, Angelica’nın 

                                                
15 Bakhtin, 1984, 177. 
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aşkının bir yanılgı olduğu fark eder. Bu Angelica’nın MLA konferansında açıkladığı 

Derrida’nın içine yerleştirme kavramıyla da paraleldir. “Bir metnin anlamı ya da 

içselliği olarak düşünebileceğimiz şey aslında bir cep yaratmak için dışsallığın 

kıvrılmasından farklı bir şey değildir ki bu da hem gizli, bu yüzden de istek duyulan, 

hem de boş, bu yüzden de ele geçirilmesi olanaksız bir şeydir.” (Small World, 

V,1,352.) Persse’nin de peşinde olduğu romantik tutkusunu ele geçirmesi olanaksız 

görünür. Bu metinler arasında anlatılar yansıma (mimesis) ve anlatısal (diegetic) 

boyutlarda sürekli birbirlerini tekrarlar. 

 Philip ve Hilary Swallow’un sevişme sahnesinin anlatımı, daha önceki bir 

anlatıda Howard Ringbaum’un karısını uçakta sevişmeye ikna etme çabalarıyla 

kesişir. “Philip ve Hilary Swallow neredeyse bir jumbo jetin arka koltuklarına 

uzanmış gibi sinsice çiftleşirler.” (Small World, II, 2, 112.) Ringbaum’un anlatısının 

olayları, ikinci anlatının betimlenmesinde ortaya çıkar. Böylece iki anlatı anlatısal 

boyutta kesişir, birbirini yansıtır. Her anlatı bu şekilde ana olay örgüsü arzuların 

aranmasına (cinsel, profesyonel, anlatı) farklı bir bakış getirir. Romanın olay örgüsü, 

farklı kollardan birbirini çağrıştıran arzular MLA konferansındaki kesişmeye kadar 

yavaş bir ilerlemeyle devam eder. 

 Birçok karakterin ve arzuların kesişme noktası MLA konferansı edebiyat 

eleştirisinin çeşitliliğini ve uyumsuzluğunu gösterir. Bu anlamda edebiyat çevresi 

çağdaş toplumdaki parçalanmış yapıyı yansıtan Çorak Ülke’ye benzetilebilir. Çorak 

Ülke’de olduğu gibi yazarlar yaratıcıklarını, üretkenliklerini kaybetmişlerdir. Bu 

“küçük dünyanın” duayeni, balıkçı kralı Arthur Kingfisher mitte olduğu gibi 

iktidarsızdır. Ancak bir kurtarıcı şövalye ülkenin ve kralın kısırlığına çare olabilir. 

Çorak ülkeye varan şövalye kendine gösterilen şeylerin anlamını sormalıdır, soru 
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sorulmadan kralın yaraları iyileşmeyecek, çorak ülke’de sular akmayacaktır. Small 

World’ün kurtarıcı şövalyesi Persse McGarrigle’in paneldeki sorusu MLA 

konferansının durgun havasını bir anda karıştırır. “Konuşmacıların her birine sormak 

istiyorum…herkes sizin görüşünüzü kabul ederse, bunu ne izler?” (Small World, V, 

1,349.) Bu soruyu panelistlerin hiç biri cevaplayamaz ama panelin yöneticisi 

Kingfisher soruyu yapıbozumculuğu hatırlatan bir ifadeyle cevaplamaya çalışır: 

“Kuşkusuz, siz eleştirel uygulamada önemli olanın gerçek değil, farklılık olduğunu 

ima ediyorsunuz. Eğer herkesi inandırabilirseniz, herkes aynı şeyi yapacaktır ve bunu 

yapmak artık tat vermeyecektir. Oyunu kazanmak demek, yitirmek demek olacaktır.” 

(Small World, V, 1, 350.) Makale ve konferans bakiri Persse, Arthur Kingfisher’ın 

cevabını anlamlandıramasa da, o bu soruyu sorarak görevini yapmış, hak ettiği 

saygıyı kazanmıştır. 

 Persse’nin sorusu tıpkı romanslarda olduğu gibi yenileyici bir hava yaratır. 

Manhattan’ın keskin soğuğu bir anda yerini “kentin meteorolojik tarihinde hiç 

rastlanmamış kısa ama şaşırtıcı” (Small World, V, 1, 350.) bir sıcaklığa bırakır. Doğa 

kış uykusundan uyanır. “Yol kıyılarına yığılmış kalın ve kirli kar kümeleri erimeye, 

kanal kapaklarından içeriye damlamaya başladı. Central Park sincapları kış 

uykusundan uyandılar ve âşıklar araya eldiven girmeksizin el ele tutuştular” (Small 

World, V, 1, 350.) Benzer bir şekilde romansın kahramanları da cinsel, edebi ve 

zihinsel sorunlarından kurtulurlar. Konferanstan sonra düzenlenen çatı suiti partisinde 

roman boyunca atılan düğümler çözülür. UNESCO Edebiyat Eleştirisi kürsüsüne 

Arthur Kingfisher üretkenliğinin devam ettiğini fark ederek kürsüye kendini önerir ve 

önerisi kabul edilir. Zihinsel üretkenliğinin yanında cinsel üretkenliğini de fark 

etmesiyle sekreteri Jİ-Moon Lee ile evlenme kararını açıklar. Mitteki gibi kısa boylu, 
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beyaz saçlı kadın Sybil Maiden yirmi yedi yıldır kimsenin bilmediği vicdanını 

rahatsız eden sırrını açıklar. Kırk yedi yaşında doğurduğu Lily ve Angelica Pabst 

Arthur ve kendinin yasak aşklarının sonucudur. Bunu öğrenen kızlar yirmi yedi yılın 

hasretiyle anne babalarıyla kucaklaşırlar. Persse Angelica’nın nişanlısının yıllar önce 

postadaki bir yanlışlık sonucu yerine işe alındığı Peter McGarrigle olduğunu anlar ve 

Peter’in Limerick’teki o işe başlamadığı için daha iyi imkânlarla karşılaştığını 

öğrenip vicdanını rahatlatır. Yayıncı Felix Skinner Persse’nin “Eliot’ın Shakespeare’e 

Etkisi” isimli tezini basmaya karar verdiklerini söyler ve eve dönüş parası olmayan 

Persse’e avans verir. “Persse bir ok hızıyla Cherryl’in kendinse âşık olduğunu”( Small 

World, V, 1, 363.) anlar. Ronald Frobisher yazar tutulmasından kurtulup yeni 

romanını yazmaya karar verir. Persse uzun zamandır aradığı kuzeni Bernadette’nin 

yerini bulur. Oteline dönerken bir tesadüfle yolda rastlayıp bir romans şövalyesi 

zannettiği “İlk başta kanatlı ayaklar sandığı şeylerin patene bağlanmış ayaklar, miğfer 

sandığı şeyin yünlü şapka üzerine yerleştirilmiş kulaklıklı bir radyo” (Small World ,V 

,2 ,367.) nun sahibi bir zenci olduğunu anlar. Bernadette’nin yerini zenci tarafından 

eline tutuşturulan kâğıttan bulur. Romanın son sayfasındaki bu birleşmeler, geleceğe 

dönük umut, Shakespeare komedilerinin sonundaki romans biçimini hatırlatır. Ancak 

Persse romans geleneğindeki gibi arzuların gerçekleşmesi yerine gerçekçi komedinin 

ironisi ile karşılaşır. Persse peşinde olduğu arzusunun, Angelica Pabst’ın bir yanılgı 

olduğunu, onu gerçekten seven hava alanı görevlisi Cherly Summerbee’yi bulması 

gerektiğini anlar ama Cherly Summerbee de işten ayrılmış dünyanın Persse’nin 

bilmediği bir noktasına tatile çıkmıştır. Bu da romans geleneğinde olduğu gibi 

şövalye için yeni bir serüvenin başlayacağını gösterir. Lodge kitabın sonu hakkında 

Northrop Frye’ın “en ilkel biçiminde romanslar bitmez: Bir karakter, yazar 
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yorgunluktan ölünceye kadar serüvenden serüvene atılır.” gözlemini hatırlatır.16 

Böylece Lodge romanın “ana olay örgüsünün realist romanların mesajı olan arzunun 

elde edilmezliği hakkında” olduğunu belirtir.17  

 Romanın sonunda yaratılan bu karnaval atmosferi Bakhtin’in anlattığı 

karnaval ortamını hatırlatır. Karnaval süresince düzen ve otoritenin durgun ciddi 

dünyası, yerini geçici olarak karmaşık ama komik mırıltılara bütün kurallardan 

kurtulmaya, kuralsızlığa ve yenilenmeye bırakır. Otorite ve gelenekler toplumdaki 

ayrıcalıklı yerini birdenbire çoğulculuk ve ‘neşeli göreliliğe’ bırakarak kaybeder. 

Belirgin bir fiziksel an, otoriter mantığın terk edilmesi çok seslilik ve aykırılığın 

zaferiyle anlatılır.18 Böyle bir karnaval atmosferinin yaratıldığı bir başka sahne ise 

Persse’nin Angelica’yı ararken gittiği Lozan’da okurun karşısına çıkar. Çorak Ülke, 

Eliot’ın bu eserin taslağını yazdığı Lozan şehrinde, sokak tiyatrosu şeklinde 

üniversite öğrencileri ve bazı konferansçılar tarafından sergilenir. Persse bu 

konferanstan habersiz sadece Angelica’nin peşindedir. İsviçrelileri disiplinli ve 

terbiyeli bir toplum olarak düşünen Persse “o akşam Lozan caddelerindeki heyecan 

ve şenlik havası karşısında” (Small World, IV, 2, 289.) şaşırır. “Masalardan çok dilli 

bir söyleşi mırıltısı yoldan geçmekte olan yayaların yorumları ile birleşerek 

yükseliyordu…ve Perse’nin kulaklarında güçlü bir radyoda dalga arayışıyla bir 

yabancı istasyondan diğerine geçiliyormuş etkisi bırakıyordu” (Small World, V, 1, 

289.) 

 Okurun durumu da romanın genel yapısı, karnaval havası karşısında tıpkı 

Persse’nin Lozan’daki bu durumuna benzetilebilir. Roman göndermeler, parodiler, 

paralel hikâyeler birçok kaynaktan toplanmış malzemeleri içerir. Morris Zapp’ın eski 

                                                
16 Huffenden, 162. 
17 a.g.e., 162. 
18 Bakhtin, 1984, 107–108. 
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karısı, Desiree Boyd “kurgu, gerçek-fantezi, eleştiri, itiraf ve söylentileri birleştiren 

bir kitap” (Small World, II, 1, 103.) yazmaya çalışır. Romanın içindeki Desiree’nin bu 

çalışması Lodge’un daha büyük karnavalımsı çalışmasına benzer. Small World 

yazılmakta olan eserlerin yanı sıra müstehcen şarkılar, konferans yazıları, Zapp’in 

Barthes’ı hatırlatan makalesi ‘Striptiz Olarak Metinsellik’, öğrenci sınav kâğıtları 

Swallow’un Joy Simpson’la olan ilişkisinin hikâyesi, mektuplar, teyp-kaydı iletiler, 

şiirler, Robin Dempsey’in kullandığı psikyatrist-hasta görüşmesi biçimini alan 

bilgisayar programı, Çorak Ülke’nin sokak tiyatrosu gösterimi ve daha fazlasını 

içerir. Bu nedenle, okur romanda birçok dil ve birçok konuşma biçimi ile karşılaşır. 

Baskın üslup yerini birbiri üzerinde otorite kurmayan üslupların kullanılmasına 

bırakır. Bu karnaval ortamı tüm komik romanlarda olduğu gibi Small World’de de 

kendine dönüklük ve kendinin bilincinde olma özelliğini katar. 

 Romanın bu diyalogsal genel yapısı eleştirinin işlevini sorgulayan, edebiyat 

çevresindeki ikiyüzlülükleri sergileyen birçok komik durumla örüntülenmiştir. 

Örneğin, MLA konferansından sonra otellerine dönen katılımcıların beklenmedik ılık 

havaya verdikleri tepki, atkıları ve yünlü şapkalarını çıkarmalarıyla kalmaz. 

“Americana’nın başkapıcısı elli dokuz kişinin birbirinden habersiz olarak T.S.Eliot’ın 

“East Coker”ını “What is the late December doing/with the disturbance of the spring” 

diye yanlış aktardıklarını hayret içinde duydu.” (Small World, V, 1, 351.) Ünlü 

edebiyat kuramcılarının, yazarların, öğretim görevlilerinin bu dizeleri yanlış 

hatırlamaları, elli dokuz kişinin aynı hatayı yapması ve bunları otelin başkapıcısının 

fark etmesi oldukça ironiktir. Başka bir örnek de Ronald Frobisher’ın Londra, 

Queensland, Cooktown ve Sidney arasında yaptığı telekonferansta görülebilir. “Kısa 

bir soru-yanıt değişimi on saniyede dünyayı dolaşıyordu.” (Small World, III, 1, 199.) 
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Rodney Wainwright, Frobisher ile romanı hakkında bir röportaj yapar. Ancak 

görüşme bittikten sonra Rodney ve Sidney’deki yapımcı hattı kapatmayı unuturlar. 

Bu nedenle Ronald, arkadaşı Persse ve ses mühendisi “on iki bin milden uzağa kulak 

misafiri” olurlar. (Small World, III, 1, 200.) Bir süre sonra ikilinin sohbetleri 

Ronald’ın dedikodusuna dönüşür. “Postmodernizm hakkında söyleyecek bir şeyi yok. 

Soruyu bile anladığını sanmıyorum.” (Small World, III, 1, 200.) Ancak yaptıkları 

hatayı Ronald’ın küfürüyle irkilerek anlarlar. 

 Philip Swallow, “bir zamanlar çirkin gerçeklerden- ölüm, hastalık, 

iktidarsızlık, yaşlılık” (Small World, I, 2, 82.) kaçış olarak değerlendirdiği 

konferansların artık işe yaramaz olduğunu fark eder. “William Hazlitt ve Amatör 

Okur” konferansı vermek için Türkiye’ye geldiği sırada yaptığı işin ve eleştirinin 

anlamsızlığını düşünür. 

 

  Ankara sokaklarında arabayla giderken karşılaştığı ağır 

silahlarıyla gülümsemeden ortalığı izleyen askerlerin 

gözleri önünde tozlu keten giysileri içinde karıncaların 

anlaşılmaz inatçılığıyla beton tepelerde didinip duran 

adsız yoksul işçileri gördükten sonra öğrencilerin 

hırslarının ılımlı yararcılığını anlayabiliyordu. Ne var ki 

Hazlitt onlara nasıl yardım edebilirdi? (Small World, 

III, 1, 235.) 

   
  
Philip Swallow’un Hazlitt’in 100. doğum yıldönümünün anısına vereceği konferansın 

yanında, vereceği diğer konferans konusu Jane Austen üzerinedir. Ancak bölüm 

öğrencilerinin sadece küçük bir kısmı Austen okuduğundan, “Edebiyat ve tarih ya da 

edebiyat ve toplum ya da edebiyat ve felsefe üzerine bir konferans verip 
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veremeyeceği” (Small World, III, 1, 179.) teleks mesajı çekilip sorulur. Ama 

teleksteki bir hata yüzünden Swallow konuyu “Edebiyat ve Tarih ve Toplum Ve 

Felsefe ve Psikoloji” (Small World, III, 1, 179.) olarak algılayıp edebiyat ve her şey 

üzerine bir makale yazar. Swallow bulunduğu edebi çevreden, konferanslardan 

yorgun ve mutsuzdur. Romanda hümanist eleştirinin savunucusu olarak o da artık 

eleştirinin geleceği konusunda karamsar bir yaklaşım sergiler. Morris Zapp 

“Eleştirinin Geleceği” hakkında hemen bir makale yazıp yazamayacağını sorduğunda, 

cevabı “pek fazla geleceği olduğunu düşünmüyorum” olur. (Small World, I, 2, 81.) 

Swallow Türkiye gezisi sırasında yediği kebap ve salata bağırsaklarının bozulmasına 

neden olur. Elektriklerin kesik olduğu otelinde büyük zorlukla klozeti bulur. Elektirik 

geldiğinde tuvalet kâğıdı olarak çantasından çıkardığı, boş olduğunu düşündüğü 

kâğıtların, çok değer verdiği ve aslında tek eseri olan kitabından bir bölüm “Hazlitt’in 

Kalıtı” olduğunu görür. Lodge bu şekilde Swallow’un umutsuzluğunu ironik ve 

komik bir anlatımla eyleme dönüştürür. 

 Tıpkı Swallow gibi, romanın yapısalcılıkötesi kuramının temsilcisi Morris 

Zapp’te eleştiri ve eleştirinin geleceği konularında endişeler taşır. Rummidge’te ve 

daha sonra gittiği her konferansta verdiği ‘Striptiz Olarak Metinsellik’ makalesinde 

edebi eleştiride bir çıkmaza gelindiğini ifade eder. “Bir zamanlar yorumlama 

olasılığına” inandığını “okumanın amacının metinlerin amacını saptamak olduğunu” 

(Small World, I, 1, 37.) düşündüğünü belirtir. Bu düşünceyle Jane Austen’in 

“romanlarının anlamlarını saptamaya çalışan ve doğal olarak daha önce hiç kimsenin 

bunların anlamlarını doğruca kavrayamadığını kanıtlayan” (Small World, I, 1, 37.)  

beş kitap yazdığını söyler. Amacının “romanları akla gelebilecek her açıdan, yani 

tarihsel, özyaşamöyküsel, retorik, söylencebilimsel, yapısal, Freudçu, Jungçu, 
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Marksçı, varoluşçu, Hıristiyan, alegorik, ahlakbilimsel, görüngübilimsel, örneksel 

v.b.” (Small World, I, 1, 37.)  her açıdan incelemek olduğunu ancak daha sonra bunun 

dilin doğası nedeniyle imkânsız olduğunu fark ettiğini anlatır. “Anlam sürekli olarak 

bir belirtenden diğerine geçirilir ve hiçbir zaman kesinlikle elde edilemez… Bir iletiyi 

anlamak onun şifresini çözmek demektir, ne var ki her şifre çözümü yeni bir şifre 

yaratmaktır” (Small World, I, 1, 37.) Yapısalcılıkötesi görüşleri yansıtan bu makalede 

anlamın kaygan yapısı, elde edilemezliği vurgulanır. Morris Zapp’ın savunduğu 

kurama göre diğer uç noktada bulunan Swallow, yapısalcılıkötesi kuramının anlamsız 

olduğunu göstermeye çalışır: 

 

  Avrupa kuramcılığın zararlı etkisiyle aynı kefeye 

koyduğum, herhangi bir konuda kesinlik olasılığına 

inanmayan köktenci kuşkuculuktan söz ediyorum. 

Okumanın karşılaştırmalı olarak basit bir olay olduğu 

zamanlar vardı, hani ilkokulda öğrendiğimiz gibi, şimdi 

sanki yalnızca küçük seçkin bir grubun yaptığı yasak 

gizeme dönüştü. (Small World, I, 1, 40.) 

 
 
Yapısalcılıkötesi kuramına göre söylenenler değil de sadece akılda kalanlar, ya da 

söylenenlerin öznel yorumları tartışılıyorsa, Swallow, Zapp’ın makalesini tartışmanın 

anlamsız olduğunu anlatır. Zapp ise anlamla belirli bir doğruya ulaşma umudu 

taşımanın boş olduğunu çünkü hiçbir zaman “bir seminer ya da konferansın sonunda 

söylenenlerin en basit özü hakkında görüş birliği” (Small World, I, 1, 40.)  

sağlanamadığını savunur. Alaycı bir ifadeyle, Swallow ‘asıl anlam ne?’ (Small World, 

I, 1, 41.) çığlığına karşılık verir: “Anlamı kuşkusuz bilimsel edebiyat çalışmaları 

kurumunu desteklemektedir. Biz bu toplumda varlığımızı tıpkı avukatlar, 
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politikacılar, gazeteciler yani söylev krallığının diğer çalışan grupları gibi belirli bir 

ayin sergileyerek sürdürüyoruz.” (Small World, I, 1, 41.) 

                              İtalyan radikalleri hala karısı olduğunu zannettikleri, gazeteden “Zor Günler” 

kitabından iki milyon dolar kazandığını öğrendikleri karısı Desiree Boyd’tan fidye 

alabilmek için Morris Zapp’ı kaçırdıklarında, Zapp yapıbozumculuğa inancını yitirir. 

“İtalyan radikalleri benim yapımı bozmakla tehdit edince anladım…birey işin içine 

girince anlamın farklılığı sonsuz değil.” (Small World, V, 1, 359.) Bu hümanist 

görüşü, ölüm olmasa da hayatı yapısı çözülebilecek bir kurgu olduğunu dile getirir.   

            Dilin temel işlevi, edebiyat ve eleştirinin geleneklerinin parodik bir dille 

anlatıldığı bu romanda modernizm ve postmodernizmde olduğu gibi bilginin 

bilinemezliği vurgulanır. Bu bilinemezlik, belirsizlik postmodernizmin muammaları 

yapısalcılıkötesi, yapıbozumculuk konusundaki konferans salonları ve otellerde geçen 

söylemler kadar, karakterlerin güvensizliklerini, kıskançlıklarını yansıtan 

konuşmalarda da görülür. 

 Romandaki birçok akademisyenin bilimsel kimliği tartışılır konumdadır. 

Swallow’un meslektaşları Robin Demsey ve daha sonra Rupert Sutcliffe, Swallow’un 

bulunduğu mevkiyi hak etmediğini, şansının yardımıyla o konuma geldiğini büyük 

bir kıskançlık ve öfkeyle anlatırlar. Edebiyat çevresinde tanınmayan Swallow, 

Rudyard Parkinson’ın yine kıskançlığı sebebiyle Morris Zapp’i eleştirmek amacıyla 

Swallow’un tek eleştiri kitabı “Hazlitt Ve Amatör Okur”u öne çıkarıp övdüğü 

yazısıyla bir anda UNESCO Edebiyat Eleştiri Kürsüsü için aday oluverir. Swallow'un 

kendi yerini alması, şansının yardımıyla sürekli başarılar kazanması Demsey için 

katlanılamaz bir saplantı haline gelir. Psikiyatr-hasta görüşmeleri şeklini alan 

bilgisayar programı Eliza’da bu kıskançlık dolu öfkesini anlatır: 
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  BÖYLE SÜRDÜREMEM SABAH ÖĞLE AKŞAM 

PHILIP SWALLOWU KAFAMA TAKIYORUM TEK 

DÜŞÜNDÜĞÜM UNESCO KÜRSÜSÜNÜ ELİNE 

GEÇİREBİLECEĞİ BUNU DÜŞÜNMEYE 

DAYANAMIYORUM AMA DÜŞÜNMEKTEN 

KENDİMİ ALAMIYORUM SANKİ BÜTÜN BİR 

DÜNYA BANA KARŞI PLAN KURUYOR ONU BİR 

AN İÇİN UNUTUP BİR GAZETEYİ AÇTIĞIMDA O 

ALLAHIN BELASI KİTABI HAKKINDA BİR SÜRÜ 

SÜSLÜ… ELEŞTİRİ…GÖRECEĞİMDEN EMİNİM 

….SWALLOW SEKS ÜN DIŞ YOLCULUK HER 

ŞEYİN KEYFİNİ ÇIKARIYOR BU HAKSIZLIK 

BUNA DAYANAMAM DELİRECEĞİM NE 

YAPMALIYIM 

 
  Robin Demsey oturur bir an için ikirciklenir, sonra tuşuna   

basar:? Eliza anında yanıtlar: VUR KENDİNİ (Small 

World, VI, 2, 339.) 

 
 
 Sözel ilişkinin dizgisel özelliklerini araştıran Robin Demsey, belirli kurallar 

ve amaçlara uygun konuşmalar gerçekleştiğinde, önceden hazırlanmış olası yanıtların 

yüklendiği bilgisayar programı Eliza’ya büyük ilgi gösterir. Eliza için “en düzenli 

karşılıklı konuşma durumlarından biri olan psikiyatr-hasta görüşmesi… model olarak 

kabul edilmişti.” (Small World, III, 1, 174.) Bu nedenle, Eliza Dempsey’in mesleki 

sıkıntılarını paylaştığı psikiyatr konumu kazanır. Dempsey farkında olmadan bu 

paylaşımlarında Eliza’nın cevaplayamayacağı konuşma kalıplarının dışında konulara 

girer. Bu durumda devreye bilgisayar bölümü okutmanı Josh Collins girer ve kendi 

cevaplarını Eliza veriyormuş gibi göstererek kötü bir şaka yapar. 
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 UNESCO Edebiyat Eleştirisi Kürsüsü’nün diğer adaylarından Siegfried von 

Turpitz’in bilimsel kimliği de tartışılır konumdadır. Persse, von Turpitz’in 

Amsterdam’da sunduğu makalede, kendi tez konusu “T.S. Eliot’ın Shakespeare’e 

Etkisi”nden çalıntı bölümleri duyduğunda şaşırır. Konuşmacı von Turptiz’e “son 

zamanlarda tarafından “Lecky, Windrush ve Bernstein’a sunulan T.S. Eliot’ın modern 

okumada Shakespeare üzerine etkisi hakkında bir kitap özeti” (Small World, III, 2,  

222.) okuyup okumadığını sorar. Ancak Persse konferansa kayıtlı üyelerden biri 

olmadığı için sorusu cevapsız bırakılır. Onun yerine aynı soruyu Morris Zapp 

sorduğunda ise von Turpitz Almanca olarak kendisine aşağılamada bulunulduğunu 

söyleyip salonu terk eder. 

 Kabul kuramının savunucusu von Turpitz’in sağ eline taktığı siyah eldiven 

edebiyat âleminde bir muamma yaratır. Kimse o eldiveni neden taktığını bilmez, 

sormaya da cesaret edilemediğinden hakkında çeşitli söylencelerin çıkmasına neden 

olur. “İğrenç bir doğum izi işlemiş bir yara, parmak yerine pençe gibi kimi 

unheimlich değişimler ya da paslanmaz çelik ve plastikten yapay bir el.” (Small 

World, II, 1, 113.) Romanın son bölümünde, MLA konferansından sonra düzenlenen 

çatı süiti partisinde, neredeyse oradaki herkesin birbirine sarılıp, ağlaştığı, bağırdığı 

uzlaşı sahnesinde Persse von Turpitz’in elini sıktığında von Turpriz’in irkilerek elini 

çekmesiyle, eldivenin altından “oldukça kusursuz, sağlıklı bir el görünür.” (Small 

World, V, 1, 366.) Persse böylece yıllardır çözülemeyen bir muammayı çözer. 

Romanslardaki kahramanın yapmak istediklerini yapmasını engelleyen anti kahraman 

bir karakter gibi “von Turpitz sararır, tıslar, kişiliğini yitirmiş gibi görünür, elini ceket 

cebine sokar, oradan kaçar ve bir daha uluslararası konferansta görünmez.” (Small 

World, V, 1, 366.) 
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 Karakterlerin bilimsel kimliklerinin yetersizliği yanında romantik ya da cinsel 

tutkularının esirleri olarak da portrelenirler. Persse ilk gittiği akademik konferansta 

kendini geliştirmeyi, büyük fikirler dünyasında neler olup bittiğini keşfetmeyi 

planlarken, bu fikirlerini bir tarafa bırakıp tanımadığı bir kıza âşık olup dünyanın dört 

bir ucunda peşinden koşturur. Persse’nin romantik tutkuları bazen dini duygularıyla 

çelişir ve kendini suçlu hissetmesine neden olur. Persse utana sıkıla girdiği eczaneden 

kondom satın almak isterken yanlışlıkla bebek maması satın aldığında, bunu Tanrının 

günahkâr niyetlerine karşı, ilahi hoşnutsuzluğu olarak değerlendirir. Persse’nin 

Katolik oluşu romanda anlatılan evlilik dışı ilişkilere, pornografiye, eşcinsel ilişkilere 

karşıtlık yaratarak geleneksel değerlerin yok oluşunu ortaya çıkarır. 

 Philip Shallow Hillary ile evliyken İtalya’ya konferansa gittiğinde geçirdiği 

uçak kazasının ardından Joy Simpson ile yaşadığı evlilik dışı ilişkiyi en ince 

ayrıntılarıyla anlatır. Yıllar sonra Türkiye’ye Hazlitt Konferansı için geldiğinde 

unutamadığı aşkıyla tekrar karşılaşır ve melodramatik aşk hikâyelerini anımsatan yeni 

bir ilişki yaşar. Bu arada varlığından habersiz olduğu bu ilişkinin sonucu kızını görür. 

Bu ilişkiden habersiz olan Hillary Swallow, Morris Zapp’e kocasının güzel 

öğrencilere karşı zayıflığını anlatır. Bunun kanıtı olarak da bir sınav kâğıdı gösterir. 

Kız öğrenci Swallow ile yaşadığı ilişkiyi şantaj olarak kullanıp sınavdan geçer. Sınav 

sorusu içinde sunulan durum ve verilen cevap oldukça ironiktir.  

 

Paradise Lost’ ta Milton insanlara Tanrı’nın yollarını 

nasıl doğrulamıştır?” 

  …“Paradise Lost” uyaksız yazılmış bir epik şiirdir ve bu 

da Tanrının yolunu doğrulaması için başka zekilik 

örneğidir, çünkü uyaklı olsa basmakalıp olacaktı. Hocam 

Philip Swallow geçen şubat ayında odasında bana tecavüz 
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etti, bu sınavdan geçemezsem herkese anlatacağım. John 

Milton, Shakespeare’den sonra en büyük İngiliz 

Şairidir… Kapıyı kilitledi…( Small World, I, 2, 75–76.) 

 

            Benzer şekilde Morris Zapp, Fulvia Morgana, Michel Tardieu, Arthur 

Kingfisher ve diğer karakterlerin birçoğu çarpık ilişkiler yaşarlar. Bilimsel çalışmalar 

yerine zamanlarının büyük kısmını bu tutkularının peşinde koşarak harcarlar. 

Gittikleri konferanslarda makaleleri kadar hatta belki de daha çok bu ilişkiler 

konuşulur. Konferanslar da yeni yerler görmek, yeni insanlar tanımak, yeni aşk 

fırsatları yaşamak için onlara olanaklar sağlar. Katıldıkları konferanslarda makaleleri 

“dinlerken” ya hayal âlemlerinde bu düşlerini kovalamaya devam ederler ya da 

uykuya dalıp idlerinin baskın olduğu rüyalar görürler. “Persse… sonunda çenesinin 

göğsüne çökmesine izin verdi ve derin bir uykuya daldı. Persse jumbo jet biçimli bir 

kilisenin minberinden T.S. Eliot’ın Shakespeare’e etkisi hakkında bir makale 

sunduğunu” düşler. (Small World, III, 2, 221.) Bazen de konferans katılımcıları 

sıkıntılarını “SIKILDIM” ya da nefretlerini “Swallow dangalağın biridir” (Small 

World, I, 1, 24.) sıralara nakşederek makalenin bitmesini beklerler. Tabi birçok 

ortamda olduğu gibi gizlice bulmaca çözenler de bulunur. Karakterler bilimsel 

konularda tartışmak, araştırmalar yapmak yerine fazlaca şişirilmiş egolarının 

doğrultusunda küçük, kendini düşünen planlar yaparlar. 

 Romanın son bölümünde, çatı süiti partisinde karakterlerin birçoğu peşinde 

koştukları tutkularını, romantik ya da akademik elde etmiş görünürler, ama aslında 

karakterlerin hiçbiri düşlerine sahip olamaz. Sadece ellerindekilerle yetinmeyi ya da 

arayışlarının, tutkularının nesnesinin birer yanılgı olduğunu fark ederler. UNESCO 

Edebiyat Eleştirisi Kürsüsü adaylarından Morris Zapp, Fulvia Morgana, Siegfried von 
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Turpitz, Philp Swallow bu göreve seçilemezler. Morris Zapp anlamsız hırsının farkına 

varır, yapıbozumculuğa olan ilgisini evleneceklerini söylediği sevgilisi Thelma 

Ringbaum’a yönlendirir. Sigfried von Turpitz, Persse’nin elinin gizemini ortaya 

çıkarmasından sonra bir daha edebiyat âleminde görülmez. Philip Swallow artık aşk 

maceraları için çok yaşlı olduğunu ve sadece karısının sevgisine ihtiyacı olduğunu 

fark eder. Persse, Lily ile bekâretini kaybettiği ilişkisinden sonra, birlikte olduğu kızın 

Angelica olup olmadığından emin olamadığından bir düşe âşık olduğunu fark eder. 

Sonuç olarak, bir yergi olarak Small World’ün karakterleri hak etmedikleri arzularına, 

hedeflerine ulaşamazlar. 

 Small World’ün romans geleneği üzerine kurulmuş, komik durumlarla 

örüntülenmiş akademik yergi olduğu söylenebilir. Romans ve yergiyi bir araya 

getirerek, Lodge okunmaya değer düşündüğü bütün kitapların vazgeçilmez özelliğini 

vurgular: 

  Hiçbir kitabın tek başına boşlukta anlamı yoktur. Bir 

kitabın anlamı büyük ölçüde diğer kitaplara benzerliği ya 

da farklılığından doğar. Eğer bir roman diğer romanlarda 

benzerlik taşımazsa, onu nasıl okuyacağımızı bilmeyiz ve 

eğer diğer romanlardan farklı olmazsa onu okumak 

istemeyiz.19  

 
 
 Bu kesişme ve ayrışma Small World’ün yapısını çizer. Paralel, birbiri ile 

kesişen anlatılar, metinlerarası göndermeler, romans parodisi, parodik karakter 

portreleri, birçok üslup ve dilin bir arada kullanılması, dilsel belirsizlik, tartışma 

konularının postmodernizmin muammaları üzerine odaklanması ve ustalıkla 

                                                
19 David Lodge, The Modes of Modern Writing , Cornell University Press, Ithaca, 1977,22-23. 
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tasarlanmış güçlü olay örgüsü bize metnin arkasındaki metnin kurgusallığını 

hissettiren Lodge’un varlığını, eserin üstkurmaca niteliğini gösterir. 

 

 

 



BÖLÜM III 

 

LONDON FIELDS ROMANINDA ÜSTKURMACA TEKNİĞİNİN 

İNCELENMESİ 

 

            Martin Amis 1989 yılında yazdığı London Fields’te anlattığı cinayet 

hikâyesiyle on yıl sonrasının Londra’sında tüm yaşam alanlarına ve insanların üzerine 

çökmüş karamsarlık ruhunu, beklenen ölüm tehditlerini anlatır. Yaşam enerjisini 

kaybetmiş karakterlerin bu umutsuz, kıyamete yaklaşmış dünyayı değiştirebilecek ne 

güçleri ne de arzuları vardır. Romanın anlatıcısı “yazarı” Samson Young dünyanın 

dağılan yok olan durumunu romanında anlatmamayı planlar. Ancak daha sonra tüm 

bedenlere işleyen bu umutsuzluktan kurtulmanın imkânsızlığını fark eder. “Belki 

hava gibidir. Belki onu dışarı çıkaramazsın”1  

  Romanın anlatıcısı Samson Young, tıpkı Samson Agonistes gibi nedeni belli 

olmayan, radyasyon zehirlenmesinden şüphelenilen bir hastalık yüzünden yavaş 

yavaş gücünü kaybeder. Üretkenliğini yirmi yıldan beri kaybetmiş gerçekçi yazılar 

yazan başarısız bir yazardır. Bir süreliğine New York’taki evini Londra’da yaşayan 

oyun ve romans yazarı Mark Asprey’in evi ile değiştirir. Londra’da Black Cross adlı 

bir kulüpte anti-kahraman Nicola Six, ‘kötü, çok kötü adam’ (London Fields, I, 4.) 

Keith Talent ve ‘iyi adam’ (London Fields, III, 27.) Guy Clinch ile karşılaşır. O gün, 

daha sonra Nicola kırmızı kurdeleyle bağladığı günlüklerini, Samson’ın kaldığı evin 

yakınındaki çöp kutusuna atar. Günlüklerinde Nicola’nın 6 Kasım 1999’da otuz 

beşinci doğum gününün gecesinde öldürülmeyi planladığı yazılmaktadır. 

                                                
1 Martin Amis, London Fields, Vintage, London, 2003, 64. 
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Yaratıcılığını kaybetmiş olan Samson, cinayete uzanan süreci ve cinayeti aynen 

yazarak, satacağını düşündüğü inandırıcı bir hikâye yazabileceğini düşünür ve 

okunmakta olan romanı “yazar”. 

  Nicola tıpkı romanda anlatılan postmodern dünya gibi dinamik, değişken bir 

yapıdadır. 

 
Anlatıcının onu ‘türlerin karışımı’ olarak 

betimlemesinin ileri sürdüğü gibi, Nicola dilsel 

kemiklerine kadar edebi bir karakterdir. Üstkurmaca 

kimliklerinden birinde yazarın yazarsal ikinci 

kişiliğidir, yazarın yergi amaçlarının aletidir. Özellikle 

parodide uzmandır. Guy ile olan ilişkilerinde aşkın 

parodisini temsil eder; Keith ile olan ilişkilerinde seksin 

parodisini oynar ve Samson ile olan ilişkilerinde 

postmodern anlatı alışkanlıklarının kurnaz parodisini 

sunar.2  

 

 
 Nicola çevresindeki durum ve kişilere göre hemen kimliğini değiştiren bir 

karakterdir. Guy ile birlikteyken masum bakire kız rolüne, Keith ile birlikteyken 

vamp kadın rolüne, Samson ile birlikteyken de Samson’ın “gerçek” hikâyesinin 

karakteri ve yönlendiricisi rolüne bürünür. Guy, oğlu Marmaduke’ün doğumundan 

sonra kendi evliliğinde yokluğunu hissettiği tutkuyu, Keith vaktinden önce yaşlanan 

karısı Kath ve diğer yüzlerce kızda aradığı pornografik fantazileri, Samson ise 

yıllardır aradığı konuyu Nicola’da bulur. Nicola onların gereksinimlerini karşılayarak 

hepsini planladığı hedefe doğru sürükler. 

                                                
2 James Diedrick, Understanding Martin Amis, University of South Carolina Press, Columbia, 1995, 
148. 
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 Nicola’nın ismi ve onu anlatmak için kullanılan imgeler erkeklerin, kadın 

cinselliğinden korkularını yansıtan kelimelerdir. İsmi şeytanı ‘yaşlı Nick’i anımsatır. 

Samson Young Nicola’nın onu tanımladığını düşündüğü kadın tiplerinin bir karışımı 

olduğunu söyler: “Ve bir Mata Hari de. Ve bir Vamp… Bir Femme Fatale” (London 

Fields, XIII, 260.) Ayrıca soyadı, Six de Keith için seksi ,Guy için hastalığı 

çağrıştırır. Soyadında Nicola’nın sahip olduğu geleceği önceden görebilmesini 

sağlayan altıncı hissine de gönderme vardır. 

 Nicola’nın yaptığı öldürülme planları altıncı hissine bağlı olarak öngördüğü 

sezileriyle şekillenir. Tam güneş tutulmasının yaşandığı günde otuz beşinci doğum 

gününde nerede, nasıl, neyle, kim tarafından öldürüleceğini bilir. Bu yüzden Black 

Cross’a girdiğinde katilini görür görmez tanır. Kendinin ve olacakların farkındadır ve 

bu yüzden duruma ve kişiye göre değişmesi gerektiğini bilir. Bu değişken kişiliğiyle 

‘yazarı’ Samson Young’ı kandırarak romanı beklenmedik sona taşır.  

 Nicola’nın değişkenliğine karşın Keith Talent’ın değişmezliği, tipik 

dolandırıcı, suçlu kimlikleri, pornografik cinsel zevkleri ve dart tutkusuyla kolay 

anlaşılır kişiliği anlatılır. Bir “katilden” çok “parçalamaya, cesedi sürüklemeye… 

yatkınlığıyla” “katilin köpeğine” (London Fields, I, 9.) benzer. Dolandırıcılık yaptığı, 

karısını aldattığı ya da dövdüğü, televizyon karşısında saatler geçirdiği zamanların 

dışında, sürekli gittiği Black Cross’ta ya dart oynar ya da birlikte olduğu kızlarla 

övünür. Köpeği, sigara, içki, seks hayatını anlamlandıran vazgeçemeyeceği şeylerdir. 

Örneğin Nicola toplum görevlisi kılığında gittiği Keith’in evinde, bütün apartmanı 

saran sigara dumanına bebeğini maruz bıraktığı için Ketih’in karısı Kath’e kızar. Eve 

gelen kişinin Nicola olduğundan habersiz, Keith, Nicola’nın yaptığı aşağılamalara 

tepki gösterir: “Keith buna daha fazla dayanamadı. Koruma İçgüdüleri canlandı. 
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Sadakat: Bu bir sadakat sorunuydu. Hiç kimse Ketih’in köpeği ya da en büyük boyda, 

uluslararası yeri olan sigaraları hakkında böyle konuşamazdı.” (London Fields, XIII, 

258.) Ketih’in dünyası ve sigara markalarının statü sembolü olduğu, erkeklerin bir 

yandan seks maceralarını övünerek anlattığı bir yandan da kadın düşmanı laflar ettiği 

mekan Black Cross ince ayrıntılarla anlatılır. Keith’in statik, değişmez kişiliği, 

Nicola’nın aksine kılıktan kılığa bürünmeyişi, sürekli “modern, modern, modern” 

(London Fields, IV, 59.) diye tanımlanarak vurgulanır. Keith bu modernliği ile 

kendini değiştirme ihtiyacı hissetmez. Ancak ironik olarak değişmezliği onun yok 

olma süreci içindeki Londra dünyasında yerini sağlamlaştırmak yerine güçsüzleştirir. 

Romantik Guy gibi o da Nicola’nın oyunlarına maruz kalır. 

 Keith’in karşıt kişiliği Guy ise hem Keith’in hem de Nicola’nın oyunlarına 

maruz kalır. Guy Clinch zengin, yakışıklı, sağlıklı ama yaşam gücünü kaybetmiş ‘iyi 

bir adam’ olarak anlatılır. “Hiçbir şeye ihtiyacı yoktu ama her şey eksikti.” (London 

Fields, III, 27.) İronik olarak, Hope ile evliliklerini güçlendireceğini düşündükleri 

Marmaduke’ün doğumu tam tersine evliliği dayanılmaz hale getirir. “Amis’in 

Marmaduke betimlemesi ve onun evliliklerine etkisi, bir çiftin ilişkisinde 

ebeveynliğin etkilerinin gülünç komedisini sunar.”3  

 

  Dünyaca ünlü pediyatrisyenler onun hiperaktivitesine 

şaşırdılar… Her yarım saatte bir annesinin ağrıyan 

göğüslerini iştahla kuruturdu, genellikle gece yarısı 

saatlerinde biraz uyuklardı, geri kalan zamanları çığlık 

atarak geçirirdi. Sadece anne-babalardan ve işkence 

yapan kişilerden ve katliam kapıcılarından böylesi insan 

                                                
3 Diedrick,149. 
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acısının sesine katlanmaları istenebilirdi. (London 

Fields, III, 28–29.) 

 
 
Ancak yine de saf sevgiye ihtiyacı olan romantik Guy Clinch, Oedipal davranışlar 

sergileyen oğlunu sevmeye devam eder. Marmaduke  “Zifiri-kara mizahı kabul 

görmüş inançların yok olmasından beslenen romanda, çocuk masumiyetini mitinin de 

yok oluşunun haberini verir.”4 “Eğer odasına girerseniz, onu iki eli birden bezinin 

üzerinde ya da parmaklıklı çocuk parkının arkasında dadılarından birinin ona fırlattığı 

dergilerden birinde mayo reklâmına bakarken görürsünüz… Marmaduke sanki çocuk 

pornografisinde kariyer yapıyor gibi görünür.” (London Fields, IX, 158.) 

 Guy Marmaduke yüzünden cehenneme dönüşen ev ortamından uzaklaştığında 

kendini Nicola’nın etki alanında bulur. Nicola Guy’ı uydurduğu hayali karakterler ve 

hikâyelerle kandırıp yardıma ve sevgiye ihtiyacı olan masum kız rolünü oynar. Nicola 

Guy’ı hayali arkadaşı Enola Gay ve ‘küçük oğlu’nun kayıp olduğuna inandırır. Guy 

Nicola’nın onları bulmasına yardım etmeye çalışır. Nicola ilişkilerini 

sürdürebilmeleri için Guy’dan karısı Hope’un annesine gidip Guy’ın kendisiyle olan 

ilişkisinden bahsetmesini ister. Nicola’nın sevgisi için her şeye hazır olan Guy onun 

isteklerini yerine getirir. Ancak Niola’nın ona okuması için verdiği kitapta Nicola’nın 

Enola Gay hikâyesini uydurduğunu anlar. Böylece Nicola ‘katil’ olarak gösterilen 

Keith cinayeti işlemezse, yerine kendisine nefret duyan Guy’ın işleyeceğine anlatıcı, 

‘yazar’ Samson’u ve okuru inandırır. 

 Postmodern karakter Nicola, modern Keith ve romantik Guy’ı kendi 

yaratıcısı, yazarı olduğu hayatının, oyunlarının içine çeker. Samson Young bu 

karakterlerle ilişkilerini, karakterlerin kendi aralarındaki ilişkilerini, aynen aktaran 

                                                
4 Diedrick, 150. 
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anlatıcı ve ‘yazardır’. Amis karmaşık olan bu ilişkiler ağını, romanda kullandığı 

tekniklerle daha da karmaşıklaştırır, anlatının kurgusallığını öne çıkarır: yazarsal 

belirsizlik (yazar kim?), anlatılanların güvenilmez oluşu (birbirini tekrarlayan 

anlatıların farklı bakış açılarından birbiriyle çelişmesi) beklenmedik son, zaman 

akışının düzensiz oluşu. 

 Amis London Fields’te bir ve üçüncü tekil şahıs anlatımlarını bir araya 

getirerek bakış açılarından doğan farklılıklardan yararlanarak güvenilmez anlatıcı ve 

dolayısıyla güvenilmez bir metin yaratır. Romanda her bölüm ikiye ayrılır. Bölüm 

başlığının altında bulunan kısım üçüncü tekil şahıs bakış açısıyla Samson Young’ın 

yazdığı roman, diğer kısım ise birinci tekil şahıs anlatımıyla Samson Young’ın birinci 

bölümde yazdığı romanın hakkında yaptığı yorumları içerir. Bu da anlatıyı ve 

anlatıcıyı birbiriyle çelişen anlatılar yüzünden güvenilmez ve kurgusal kılar. Ancak 

anlatının kurgusallığını öne çıkaran başka teknikler de kullanılır: anlatıcının 

güvenilirliği konusunda ısrarı, kaygısı ve bunu onaylatmak için okura yönelttiği 

sorular, kurgu ve gerçek arasında sınır yaratamaması, bu sınırların belirsiz oluşu, 

romanın girişinde yer alan yazarın tarafından yazılmış notun yazarın baş harfleri 

‘M.A’ ile bitirilmesi ve romanın ismi London Fields. 

 London Fields, yazarın romanın ismini koyarken yaşadığı kararsızlığı anlatan 

ve kitaba tematik yönden bağlı olan birçok isim arasından (Time’s Arrow, 

Millennium, The Death of Love, The Murderee, London Fields, or The Munderee: 

Final Version) London Fields’i seçme nedenini anlatan bir notla başlar. 

 

  Ama gördüğünüz gibi şüphesiz bana iki tür başlık, 

çeşidi olduğunu hatırlatmaktan memnuniyet duyacak 

anlatıcımla ironik bir inanç içindeyim… Birinci tür 
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başlıklar zaten orada var olan bir şey için isim bulur. 

İkinci tür başlıklar ise hep vardır: her sayfada yaşar ve 

nefes alır ya da buna çalışır. Benim önerilerimin (bunlar 

benim uykuma mal oldu) hepsi birinci türden. London 

Fields ikinci tür başlık. Öyleyse kitabı adlandıralım. 

London Fields. London Fields… M.A. London. 

(London Fields, Note)  

 

Notun sonunda yazılan M.A. kısaltmasının anlattığı kişi tüm kurgu düzeylerinin 

arkasında kalan Martin Amis mi, yoksa romanda anlatılan Samson Young’ın New 

York’taki evi ile kendi Londra’daki evini değiştiren yazan Mark Asprey midir? 

Romanın başında Samson, Mark’ın odalarını dolaşırken utançla kendi “Cehennem 

mutfağındaki döküntü kulübesini düşünerek” (London Fields, I,2) yaptıkları 

değişimden karlı çıkan taraf olduğunu kabul eder. Ancak daha sonra Mark Asprey’in 

Nicola ile olan ilişkisini fark ettiğinde, bu değişimin kendine kurulmuş bir tuzak 

olduğundan şüphelenmeye başlar. Samson intihar notunda cevabını öğrenemeyeceği 

“Beni bu olayların içine yerleştirmedin, değil mi?” (London Fields,XXIV, 468.) 

sorusunu sorar. Bazen kendini “başka biri tarafından yazılan bir kitabın içinde” 

(London Fields,XXIV, 409.) hisseder. İntihar notunda edebi yapımcısı olarak 

nitelendirdiği Mark Asprey’den kendi yazdığı romanı yok etmesini ister. Mark 

Samson’ın sadece edebi yapımcısı mı yoksa Samson’ın şüphelendiği gibi bütün 

romanın yazarı mıdır? Samson Mark’ın üstkurmaca yaratıcısı ise Mark da Martin 

Amis’in üstkurmaca yaratıcısıdır. Romandaki olayları kontrol eden otoritenin kimliği 

tartışılır konumundadır. Samson Young mı, Mark Asprey mi, Nicola Six mi yoksa 

tüm bunların ötesindeki yazar Martin Amis mi? Bu anlatı boyutlarının birbirine 

karışması kimin gerçek kimin yaratılmış olduğunu belirsizleştirir. 
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            Mark ve Asprey’in hiç yüz yüze gelmemeleri birbirlerine yazdıkları notlarla 

iletişim kurmaları Mark’ın Samson’ı da içine alan tüm kişi ve olayların 

anlatıcısı/yazarı kimliğini güçlendirir. Mark’ın Amerika’dan Londra’ya geldiği süre 

içinde Samson Amerika’ya gittiğini söyleyip Heathrow hava alanında kalır. 

Döndüğünde yazmakta olduğu romanın üzerine Mark’ın bıraktığı notu bulur. Samson 

notta Mark’ın romanından bahsetmemesine şaşırır. “Sayfalar en ufak şekilde 

karışmamış da olsa baktığına eminim.” (London Fields, XXII, 240.) der. Kaldığı süre 

içinde “anlatıcı/ yazar” Samson romanda “MA” olarak yazdığı kişinin Nicola ile 

görüşüp görüşmediğini, onunla birlikte olup olmadığını merak eder. Mark’ın sayfaları 

çevirmeden romanı okuyabileceğini kabullenmesi onun zaten romanı yazmakta olan 

kişi olduğu fikrini öne çıkarır. Ayrıca Samson’ın Asprey’den “MA” diye bahsetmesi 

Amis’in Mark kimliğinde romana gizlice sızdığı düşüncesini akla getirir. 

 Yirmi dört bölümden oluşan romanda Mark’ın altı günlük Londra 

ziyaretinden sonra, Samson’ın eve dönüşü on üçüncü bölümde anlatılır. İlk on iki 

bölüm üçerli gruplar altında toplanır ancak on ikinci bölümden sonra on iki bölümlük 

tek grup düzenlenir. Romanın her bölümünün ikiye ayılması, romanın bütününün iki 

ana bölüme ayrılması, “anlatıcı/yazar” Samson’ın Mark’ın üstkurmaca yaratısı, 

Mark’ın da Amis’in üstkurmaca yaratısı olabileceği fikirlerinin ileri sürülmesi, 

romanın başında yer alan notun sonunda London Fields isminin yinelenmesinin ima 

ettiği gibi çift bakış açısının kitaba hâkim olduğu görülür.  

            Samson Heathrow’da kaldığı sürede gördüğü Amerika rüyasının “öyle inatçı, 

öyle ayrıntlı –öyle gerçek” (London Fields, XXIII, 263.) olduğunu söyler. “Bu 

rüyalardan birinde her şey gerçek hayattaki hızlarında meydana gelir. Geri dönüş 

bölümünde dört saatlik inandırıcı bir bekleyişi” (London Fields, XXIII, 263.) anlatır. 
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Samson gerçekle ayırt edemediği Amerika rüyaları gördüğü Heathrow’dan 

dönüşünde, on üçüncü bölüme kitabın başında olduğu gibi anlatıya önce birinci tekil 

şahıs anlatımıyla başlar. Bu iki bölümün dışındaki diğer bölümler önce bölüm 

başlığının altında yer alan üçüncü tekil şahıs anlatımıyla başlar. “Ben hazırım. Hadi 

Amerika’ya gidelim” (London Fields, XII, 236.) diye biten on ikinci bölümün son 

sayfasında sonra kitabın 237. sayfası boş bırakılıp numaralandırılmayarak 238. 

sayfaya geçilir. Kitabın başlangıcını hatırlatan anlatı sırası sanki yeni bir kitaba 

başlıyormuş izlenimi bırakır. Ancak Samson ilk karşılaştığımızda kendinden, 

yazdıklarının gerçekliğinden emin olan yazarsal her şeyi şekillendirici gücünün 

farkında, yaratıcılık gücünün geri döndüğünden duyduğu şükranla gözyaşı döken 

anlatıcıdan çok farklıdır.  

 

                  İşte buradayım. Buradayım. Altı gündür yoktum. Tek 

kelime yazmadım. Şimdi artık başka bir kelime de 

yazabileceğimi düşünmüyorum. Ama başka var. Ve 

başka. Kaybettim. Başaramadım. Her şeyi kaybettim. 

Uğursuz on üç. Aziz İsa keşke onu yatağa çevirebilsem 

ve gözlerimi bir ayna görmeden kapatabilsem. Lütfen 

kimse bana bakmasın. Birden bire yıkıldım- Gerçekten 

orada dışarıda karma karışık oldum. Ah, rolümü 

yitirdim. (London Fields, 238.) 

 
 
Sürekli anlattıklarının gerçek olduğunu vurgulayan, okuru bu gerçekliğe inandırmaya 

çalışan Samson Young kendi gerçekliğini kaybetmiş görünür. Gerçekle kurgu 

arasındaki sınırları birbirine karışır, ontolojik sancılar çekmeye başlar. Yokluğunu 

yansıtacak aynalardan bu nedenle kaçmaya çalışır. 
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 Tıpkı yazarın kimliğinin belirsizliği gibi kitabın adının da yarattığı belirsizlik 

romanın kurgusal niteliğine dikkat çeker. Samson birçok anlatıda London Fields’e 

atıfta bulunsa da bunun anlamı açık değildir. Samson iki farklı bölüme London 

Fields’i anlatarak başlar. İlkinde çocukken erkek kardeşiyle oynadığı pastoral bir 

ortam olarak betimlediği London Fields’e geç olmadan gitmesi gerektiğini söyler. 

İkinci anlatımında ise yine London Fields’e gitmeliyim diye tekrarlar ama bunu 

yapamayacağını, çok uzak olduğunu belirtir. Anlatılarıyla, yaptıklarıyla ya da 

geçmişini anlatarak bağlantı kurmadığı Amerikalı yazarın “Londra’daki” 

çocukluğuna geri dönme isteğini çağrıştıran  bu kopuk anlatılar romanın her anlatım 

düzeyinde yaratılmaya çalışılan anlam belirsizliğine katkıda bulunur. Yazar kendi 

açıklamasında da belirttiği gibi anlam açıklığından kaçınır: 

 

  Söylemeye çalıştığım şey romanın kendisi 470 sayfalık 

eser. İnsanlar “Bununla ne demek istedin?” diye 

soruyorlar (kitabı göstererek) onu demek istedim. Bir 

rozetin üstüne koyabileceğimiz bir şey söylemek 

istemedim. Bu okumanın önemini bozmaya başlıyor.5  

 
 
Postmodern dünyada Lyotard’ın belirttiği gibi evrensel bilgi, bilimsel doğrular 

yoktur.6 Yok olan, evrensel kavramların yerini göreli ‘gerçeklikler’ alır. Bu nedenle 

romanda anlamın yerini, anlamların aldığı gerçeklik çeşitliliği anlatılır.  

 Anlamın belirsizliği, anlatılanların anlatıda bırakılan boşluklardan dolayı 

anlaşılmazlığı kadar, kullanılan dil ve üslupla da sağlanır. Samson romanın ismine 

atıfta bulunduğu bölümlerde bazı ifadeleri sürekli tekrarlar: “Çok geç olmadan 

                                                
5 Susan Morrison, “The Wit and Fury of Martin Amis”, Rolling Stone, 17 May 1990, 101. 
6 Madan Sarup, Post-structuralism and Postmodernism, University of Georgia Press, 
Athens,1993,132. 
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London Fields’e gitmeliyim. Gözlerimi kapatsam ya da açık bile tutsam…” (London 

Fields, XVIII, 363.) ifadeleri hem aynı anlatı içinde hem de bir sonraki anlatımında 

pastoral doğa betimlemeleriyle birlikte tekrarlanır. Bu betimlemelerde kullanılan 

şiirsel dil ‘kristal gökyüzü’ ‘tropik ağaç yaprakları’ dilin ötesindeki anlamı perdeler, 

ilgiyi dile toplar. 

 Nicola’nın karşılaştığı durumlar ve kişilere karşı sergilediği farklı tutum ve 

davranışlarda sergilediği üslup öne çıkar. Nicola ile ilk karşılaştığımız sahnede 

Nicola, hatırlamadığı, neredeyse hiç tanımadığı eskiden çalıştığı antikacı dükkânının 

sahibinin cenaze törenine hazırlanır. “Bu törene katılmasının teklif edilmesi için 

telefonda usandırıcı bir şekilde yarım saat konuşmuştur.” (London Fields, II, 19.) 

Samson, Nicola için kimin törenine katıldığının önemsiz olduğunu belirtir. Sanki tek 

amacı büyük bir özen ve abartıyla hazırlandığı cenaze töreni kostümüne girmek gibi 

görünür. “Gösterişli iç çamaşırları siyahtı; jartiyerindeki klipsler siyah, siyahtı.” 

“Çorapları siyahtı ve ölüm için giyindiğinde siyah taksiyi çağırdı ve iki fincan kara 

kahve içti ve büyük bir iştahla siyah Fransız sigarasını içine çekti.” (London Fields, 

II, 19–21.) Nicola için önemli olan özden çok dış görünüm gibidir. Böyle bir tutum 

romanda da anlamdan çok üslubun, dilin öne çıkmasıyla sağlanır. 

 Keith’in düşüncelerinde Nicola “Aktris gibi. Gerçek profesyonel: Ne yaptığını 

biliyor. Diğerleri: amatör” (London Fields, XV, 289.) şekilde anlatılır. Keith’in 

diğerlerinden kastı birlikte olduğu diğer kızlar olsa da Nicola’nın, yazarın da 

profesyonel oyuncusu olduğu açıktır. Keith ve Guy’ı ölümcül istekleri doğrultusunda 

yönlendirdiği gibi Samson’ı da kontrolü altında tutar ve yönlendirir. Görünürde 

seksten bahsettikleri bir sahnede aslında Nicola kendi hazırladığı kaçınılmaz sonu, 

Samson’a cinayet işlenirken nasıl davranılması gerektiğini anlatır. “Kolay… 
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Endişelenme. Ben ayarlarım. Her şeyi ben yapacağım. Sevgiyi deneme, düşünme 

bile.” (London Fields, XIX, 391.) Samson anlatıcısı/yazarı olduğu romanda, Samson 

yazacağı olay örgüsünün romandaki başrol karakteri tarafından belirlenmesi, 

Nicola’ya yazarsal otorite kazandırır. Anlatıcı/yazar Samson ise yazarının çizdiği 

yolda ilerleyen çaresiz bir karakter gibi görünür. Samson, Mark’ın çekmecesinden 

bulduğu Nicola’ya ait fotoğrafları ona verirken, Mark’ın Londra ziyareti sırasında 

onunla görüşüp görüşmediğini sorar. Nicola cevapsız bıraktığı sorunun ardından bazı 

ilişkilerin hiç bitmeyeceğini söyler. (London Fields, XVI, 305.) Romanda yaratılmış 

bir karakter olan Nicola’nın tıpkı Samson gibi yaratıcısı Mark’la ilişkilerini 

sonlandırabilme özgürlüğü yoktur. 

 Nicola kendi sonunu belirlediği, anlatıcı/yazar Samson’ı bu yönde yönlendirdiği 

planıyla özgürlük arayışı içinde görünür. Ancak bu plan da romanda oynadığı farklı 

farklı roller gibi onun için hazırlanmış yazgının bir parçasıdır. Yazarı olduğu 

hikâyenin aslında kendini de bir karakter olarak içeren bir üst hikâyenin parçası 

olduğunu hisseden Samson, Nicola ile aynı umutsuz çıkmaz içindedir. Kendi 

şekillendirdiklerini düşündükleri hayatları kendilerinin dışında şekillendirilmektedir. 

Bunu değiştirebilecek yazarsal güçleri yoktur, çünkü onlar yazarları oldukları 

sandıkları hayatlarının ya da hikâyelerinin sadece kurgusal yaratılarıdır. “Açıkça ta en 

başından beri her şey umutsuzdu. Nasıl olduğunu anlamadım. Herkesi hatta sizi bile 

kullandığıma dair bir his vardı. Ve hala kaybettim… Kendimi bir yaratı gibi boş ve 

hayali hissediyorum. Sanki birisi beni para için yaratmış gibi.” (London Fields, 

XXIV, 470.)Samson on üçüncü bölümde yaşadığı ontolojik sancıların aksine kitabın 

son sahnesinde bu durumu kabullenmiş, umursamaz, duygusuzlaşmış bir 

anlatıcı/yazar/karakter olarak anlatılır. 
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 Samson kendi gerçekliğini, güvenirliğini doğrulama adına sürekli anlattıklarının 

gerçek olduğunu söyler. Kitabın birinci bölümünden önce yazdığı birinci şahıs 

anlatısında anlattıklarının gerçek olduğunu iddia etse de bir yandan da tüm ‘bunların 

yaşanıyor olduğundan’ (London Fields, 1.) emin olamaz. Hikâyeyi, katili, 

öldürebilecek kişiyi, nedeni açıklanmasa da öldürülme arzusunun nedenini, cinayet 

şeklini, yerini yazarsal bir güçle bildiğini iddia eder. “Kız ölecek. Bu onun hep 

dilediği şey. İnsanlar başladıklarında, onları durduramazsınız. İnsanlar yaratmaya 

başladıklarında onları durduramazsınız.”(London Fields,1.) ancak bu ifadeleriyle bir 

yaratıcıdan çok, kendi için yazılanlara uymaya mahkûm bir karaktere benzer. 

Nicola'nın günlüklerini ve Nicola’nın önceden yazdığı hayatını anlatacak oluşu, kendi 

anlatısının zaten yazılmış bir metni tekrar ettiği hissini uyandırır. “Bir şeyler 

yaratamıyorum. Bu doğama aykırı. Güvenilir bir anlatıcı mıyım?” (London Fields, V, 

78.) Bu ifadelerle romanın on üçüncü bölümünde Samson’ın kaybettiği ontolojik 

‘varlığının’ yokluğu vurgulanır. Samson’ın buna benzer varlık kaygılarını, sadece 

anlatıcı olabileceğini gösteren ifadeler romanda sık sık yer alır. “Ben o bir şeyler 

yaratabilen heyecanlı tiplerden biri değilim. Gerçeklik üzerine bir şeyler 

geliştirebilenlerden. Anlatıyı süsleyebilirim, bazı özgürlükler tanıyabilirim kendime. 

Ancak (örneğin) hayatın yalın gerçeklerini yaratmak benim güçlerimin çok ötesinde”. 

(London Fields, III, 39.) Samson Nicola’nın günlüğünün, Keith’in yaptığı işleri 

anlatan broşürünün, Guy’ın öykülerinin yazılarına belgesel kanıt oluşturduğunu 

düşünür. “Sanatsal yeteneğe gelince, hayatın yaratıcı şekillendirilmesinde, Nicola 

kazanır. Onun yazıları bizimkilerin önüne geçer.” (London Fields, III, 43.) Samson’ın 

okuru gerçekliğine ve güvenirliğine inandırma çabaları ‘varlığında’ hissettiği yokluğa 

dikkat çeker. 
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  Samson’ın anlatılarında London Fields’in kurgusal niteliğini vurgulanır. 

“Hayatımı ya da hayatımın kalanını bu alçak romana adadım ama hiç teşekkür alıyor 

muyum?”(London Fields, VIII, 137.) London Fields’ten bir roman olarak bahsetmesi 

romanın kurgusal doğasını ortaya koyar. London Fields bir kurgu olduğuna göre 

karakterler de onları anlatan roman kadar kurgusaldırlar. Samson’ın da romanın bir 

parçası olduğuna göre, yalnızca olayları gözlemleyip, aynen yazdığını söyleyerek 

kabullenmek istemediği yaratı rolünün ötesine geçemez. Anlatıcısı olduğu ‘yazdığı 

roman’ kadar kurgusaldır. Samson’ın romanın görünürde yazarı olduğu Amis’e 

kurgunun niteliğine ve amacına yönelik sorular sormasını sağlayan üstkurmaca bir 

tekniktir.7 Samson’ın yazdıklarını düzeltebilecek gücü yoktur. “Politik durumdan 

dolayı onlar ve sevdiklerinin bir anda yok olabilecekleri gerçeğinin dışında (bu 

cümlenin yeniden yazılması gerekiyor ama artık çok geç) kahramanlarım neşeli 

görünüyorlar.” (London Fields, 238.) Samson’ın yazılanları değiştiremeyişi onun 

üstkurmaca kimliğini ortaya çıkarır. Anlatının görünürde yazarı ve üçüncü şahıs 

anlatıcısı olması onu anlattığı metinden uzaklaştırmaya yetmez. 

 Romanda birçok anlatı, Samson’ı, dolayısıyla metni güvenilmez yapar. 

Samson romanın başında ilk bölüm başlığı “katil”in altında Keith’i, onun 

dolandırıcılıklarını, işlediği suçları anlatarak, okuru katilin Keith olduğunu 

düşünmeye yöneltir. Ancak asla Keith’in katil olduğunu söylemez. Hatta “bir katilden 

çok, katil köpeğine benziyor.” (London Fields, I, 9.) sözleriyle katil olmadığını, 

olamayacağını ima eder. Romanın ikinci bölümünde Nicola, Black Cross’a girdiğinde 

katilini ilk defa gördüğünde düşündükleriyle, Keith ve diğerlerinin onu gördüklerinde 

verdiği tepkiler anlatılarak, okurun katilin Keith olduğu şüphelerinin artması sağlanır. 

                                                
7 Diedrick,160. 
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 Ketih, Nicola Six’i gördüğünde –üçüncü dartını 

düşürdü. Ve küfretti… Nicola Six’in Ketih’te 

uyandırdığı duygular arzu değildi… Öncelikle hırs ve 

korku hissettiğini söyleyebilirim. Guy Clinch çok 

büyük para risk ettiği tilt masasında donup kaldı: topun 

deliğe hızla düşüşünü duyabilirdiniz. Sonra sessizlik. 

(London Fields, II, 23.) 

 

 
Guy’ın verdiği tepkiler anlatılarak onun Keith’in karşıtı oluşu, Keith cinayeti 

işlemediğinde onun işleyeceği şüpheleri yaratmak için anlatılır. Bu düzenlenen 

belirsiz kumpas okuru yanıltmayı, okurun metni kolaylıkla anlamlandırmasını 

engellemeyi amaçlar. Londan Fields postmodern bir eser olarak sürekli okurun 

kafasını karıştırır ve anlam belirsizliği yaratır.  

 Belirsizlik yaratmak için Samson romana Keith’in katil olmayabileceğini 

gösteren birçok ayrıntı ekler. Örneğin, Nicola’nın anlatıldığı ikinci bölümün başı 

roman sona ulaşıncaya kadar birçok kere tekrarlanan romanın doruk noktası cinayet 

sahnesiyle başlar. “Öne eğilerek. ‘Sen’ diyecek çok iyi tanıyarak: ‘Hep sen.’ ” 

(London Fields, I, 15.) Bu anlatı da Nicola katilini gördüğünde sanki beklediği katil o 

değilmiş gibi şaşırır. Bu şaşkınlık okurda katilin Keith dışında Guy ya da başka biri 

olabileceği belirsizliğini yaratır. Ayrıca ikinci bölümün sonundaki birinci şahıs 

anlatımında, Nicola’nın Black Cross’a girdiğinde karşılaştığı diğer kişi olan Samson 

kendisinin verdiği tepkiyi de anlatır. Yani aslında üç tane katil adayı vardır. “Sahne 

ilerledikçe arka planın şeklini aldım. Tabi önümde oluşmakta olan şeyler hakkında bir 

fikrim yoktu. Hiç fikir? Tamam, bir sezgi, belki. Buradaki an, bu kulüp anı, sürekli 

ona geri dönmek zorunda kalacağım.” (London Fields, II, 23.) Nicola katilini 

bulduğunda anlatı üçüncü şahıs bakış açısıyla yazıldığından Samson’ın olaylarla bir 
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ilişkisi olmadığı hissini verir. Dolayısıyla şüpheler diğer karakterle yönelir. Son 

sahneyi kelimesi kelimesine yazan anlatıcının önünde neyin şekillendiği konusunda 

fikrinin olmayışı mümkün görünmemektedir. Başta iddia ettiğinin aksine 

olacaklardan habersiz görünerek, sanki cinayete uzanan süreci olaylar meydana 

geldikten sonra anlatabilen bir yazar belki de daha çok olayları kaydeden anlatıcı 

rolünü oynar. 

 Samson üçüncü şahıs her şeyi bilen anlatıcı bakış açısıyla olayları, 

karakterlerin düşüncelerini anlatır. Ardından birinci şahıs bakış açısıyla bu olay ve 

düşünceleri, bunların kendi üzerindeki etkilerini üçüncü şahıs anlatılarıyla yazdığı 

roman hakkındaki düşüncelerini, yorumlarını yazar. Bu nedenle romandaki birinci 

şahıs anlatımlarda üstkurmaca özellikler daha açık bir şekilde ortaya çıkar. Samson’ın 

romanı iki farklı bakış açısıyla yazması roman içinde başka bir roman oluşturur. Aynı 

olayların farklı bakış açılarından tekrar anlatıldığı bu bölümler arasında romanın 

anlam belirsizliğini, güvenirliğini bozan uyumsuzluklar vardır. Örneğin, Nicola’nın 

Guy’dan “tam saat 6’da” (London Fields, IX, 154.) kendisini aramasını istediği 

telefon görüşmesi farklı bakış açılarından farklı saatlerde yapıldığı öne sürülerek 

anlatılır. Keith ve Nicola konuşurlarken, Nicola’nın planladığı gibi telefon çalar. 

Nicola saatine bakar ve telefonu açar. Keith’in gözünden anlatılan bu bölümde saat 

belirtilmez. Bir süre sonra, aynı sahne Nicola’nın gözünden anlatılırken “saat tam 

altıdaydı ve telefon çaldı, tam vaktinde.” (London Fields, XXI, 190.) şeklinde 

anlatılır. Nicola’nın bant kaydının cevapladığı bu telefon konuşması otuz dört sayfa 

önce Guy’ın Nicola’yı aradığını gösteren sahnede kısaltılmadan yazılmıştır. Ancak bu 

anlatı ise Guy’ın Nicola’yı “saat tam yediyi vurduğunda” (London Fields, IX, 156.) 



 88 

aradığını söyler. Bu bölümler arasındaki uyumsuzluk sonda ortaya çıkan okurun 

Samson ile birlikte tuzağa düşürüldüğü, kandırıldığı noktasında sona erer. 

 Beklenilenin aksine Nicola’nın katili ‘kötü adam’ Keith ya da ‘iyi adam’ Guy 

değildir. Olaylara, kişilere, tarafsız kişi, üçüncü şahıs anlatıcı Samson katildir. Nicola 

kurgusal bir karakter olarak düşünüldüğünde ona hayat verebilecek de onu 

öldürebilecek de yaratıcısı yazarıdır. Samson Nicola’nın yazdığı hayatının, kendi 

yazdıklarının önüne geçtiğini söyler. 

 

  Kitabın başına şöyle bir baktım kim bilir belki de biraz 

çalışmayla yeni bir son yazılabilir. Peki, ne gördüm? 

Bölüm 1. Katil. ‘Keith Talent kötü bir adamdı… Hatta 

en kötü adam olduğunu söyleyebilirsiniz.’ Hayır. Ben 

en kötü adamım… Nicola benim kitabımı alt üst etti. 

Bir vandal memnuniyeti hissediyor olmalı. Tabi ki, 

‘sürpriz’ sonu Guy’a yaptırabilirdim. Ama 

yapmayacağımı biliyordu. O kadar günahkar 

olmadığımı biliyordu. Gerçek hayattan aşırdığım, bu 

kötü şeyi, yazmaya çalıştığım bu kötü kitabı kurtarmaya 

değer bulmayacağımı biliyordu. (London Fields, XXIV, 

466–467.) 

  

 Samson’ın yazmakta olduğu romanın kurgusu hakkında Nicola ile tartışması 

onun yazarsal “güçlerinin” Nicola’nın kontrolünde olduğunu gösterir. Samson 

Nicola’dan büyük geceye kadar Keith’in onun yanına taşınmasına izin vermesini ya 

da orada çok vakit geçirmesini sağlayıp Keith’i mutlu etmesini ister. Nicola bu plana 

Keith’le uyanmak istemediği ve bu planın Guy’ı uzaklara gönderme anlamına 

geleceğini düşünerek reddeder. Ancak yine de Guy’ı bir süreliğine Hope’un annesinin 
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yanına, Amerika’ya göndererek oradan uzaklaştırır. Nicola’nın öne sürdüğü America 

fikri Samson’ı farklı düşüncelere daldırır. 

 

“Amerika?” derin bir iç çektim… Ben de oradaydım. 

Ama ben herhangi bir yerde miyim? Uzattığım elime 

baktım ve onun yok olmasını, ekrandan yavaş yavaş 

kaymasını bekledim. Bir şeylerin içine girip çıkıyorum. 

Kendi rüyamda bir seyirciyim. Parmak uçlarını öpen, 

kendimin hayaletiyim.” (London Fields, XIX, 389.) 

 
Amerika düşüncesi Samson’ın tekrar ontolojik varlığından şüphe duymasına neden 

olur. 

 Samson kitabın kontrolünün kendi elinde olamadığını, her şeyin Nicola’nın 

etkisi altında şekillendiğini belirtir. Bu sürpriz son kendi eseri değil, Nicola’nın ve 

aslında da her şeyi Nicola ile işbirliği yaparak planlayan Mark’ın eseri olduğunu 

kabullenir. Ancak Samson anlattıklarının “gerçek hayattan aşırılmış” (London Fields, 

XXIV, 467.) “doğru bir hikâye” (London Fields, I, 1.) olduğunu iddia etmeyi 

sürdürür. Samson’ın gelenekçi bir yazar gibi sürekli yazdıklarının ‘doğruluğunu’ 

iddia etmesine postmodern bir tutum sergileyen Martin, kendi yazdığı Crossbone 

Waters’daki her şeyin uydurma olduğunu söyleyip karşı çıkar. “Anlamıyorsun değil 

mi, yeteneksiz arkadaşım? Kıskançlıktan ölüp çürürken bile. Artık kimin ne yazdığı 

önemli değil. Bunun sorun olduğu zamanlar geride kaldı. Gerçek artık önemli değil 

ve zaten istenmiyor da .” ( London Fields, XXII, 452.) İronik olarak Samson’ın daima 

gerçekliğini iddia ettiği romanda, kendisi ve romanı, Nicola ile işbirliği içinde 

olduğuna inandığı Martin tarafından yazıldığına şüphelendiği bir üst anlatıya konu 
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olur. Martin’in ise daha bir üst anlatı, Amis’in romanın anlatıcısı olduğunu 

söyleyebiliriz. 

 Nicola’nın bütün kitap boyunca Guy ve Keith’i onu öldürmeye yönlendirmesi, 

öldürmeleri için nedenler hazırlaması ‘sürpriz’ bir sonla cinayeti Samson işlediğinde 

anlamını yitirir. London Fields birinci ve üçüncü şahıs anlatıları arasında kendini 

anlatan bir kitaba dönüşür. Samson’ın anlattıkları iddia ettiğinin aksine ‘gerçekleri’ 

düz bir anlatıyla sunmaz. Samson metnin içinde hem karakter, hem yazar, hem 

yorumlayıcı, hem de okur olarak bulunur. Kendini olay örgüsünün hikâyenin bir 

parçası yaparak kendini anlatır. “Yazar kendini metne ne kadar dâhil ederse, metin o 

kadar kendine dönük olur.”8 Tersine çevrilerek kullanılan cinayet gizem öyküsü- 

katilin kurbanı değil, bir karakterin katil araması- metinde anlam belirsizliği 

yaratmaktan öteye gitmez. Çünkü asıl anlatılmak istenen metnin, kurgunun 

kendisidir. 

 

Kitap kurgunun duvarlarının asla sağlam olmadığı 

birçok karakterin yazarın sözcüsü olabileceği, yazarın 

karakterlere, anlatıcının olaylara, önceden planlanmış 

olay örgüsünün sonuca olan ilişkilerinin sorgulanabilir 

olduğu postmodern kanıya dayanır. Hikâyeler 

çerçevelerden sıyrılır ve “zaman’ın oku” bu Amis’in 

kitap için düşündüğü birçok başlıktan biridir-birçok 

yöne doğrultulabilir.9  

 

 

                                                
8 Richard Todd, “The Intrusive Author in British Postmodernist Fiction: The cases of Alasdair Gray 
and Martin Amis,” Exploring Postmodernism, Ed.Matei Calinesco , John Benjamins, Philedelphia, 
1987, 134.  
9 Malcolm Bradbury, The Modern British Novel, Penguin, London, 1994, 429. 
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 London Fields birbirine geçmiş anlatı, yazar anlatıcı boyutlarıyla, neden sonuç 

ilişkisi içinde devam etmeyen dağınık olay örgüsüyle gerçekçi gelenekleri yıkar ve 

gerçekle kurgu arasındaki belirsizleşmiş sınırlar arasında dolanır. Birinci ve üçüncü 

şahıs anlatımlarının, karakterlerin, yazarların, gerçek ve kurgunun karşıtlıklar olarak 

yerleştirilmeleri neredeyse her şeyin en az bir defa tekrarlandığı London Fields’te çift 

bakış açısı ve dolayısıyla belirsizlik yaratır. 

 Amis’in bu romanda yarattığı karakterler gerçekçilikten uzak karikatür 

tiplerdir. Nicola’nın neden ölümünü planladığı açıklanmaz. Büyük bir tutkuyla 

ölmeyi ve bunu gerçekleştirecek katilini arar. Postmodern dünyada her şey gibi 

sevginin de öldüğünü düşünür. Ancak onu bu düşüncelere sevk eden aşk 

hikâyelerinden, yaşadığı ilişkilerden, Mark’la yaşadıklarından hiç bahsetmez. 

İlişkilerinde sevginin yerini cinsellik almış görünür. Ancak Nicola cinsel yaşamında 

da cinsel kimliğini yitirmiştir. “Nicola güzel bir hayat yaşadı, ama ilke olarak, 

özgürlük, ruhsal bağımsızlık ve erkeklerden bağımsızlık ifadesi olarak cinsel 

hayatında ayrım gözetmedi…yatakta tutkusuz parıltısıyla gurur duyuyordu.” (London 

Fields, V, 68.) Nicola cinselliği ve güzelliğiyle erkekleri cezbeden ‘erkek fantezi’ 

figürüdür. Karşılaştığı erkekleri onların ihtiyaçlarını karşılayarak istediği gibi 

yönlendirme gücüne sahiptir. 

 Nicola’nın aksine Keith’in karısı Kath ise kötü yaşam şartları yüzünden 

vaktinden önce yaşlanmış bir kadındır. Keith’in kalbini ona okuma yazma öğreterek 

kazanır, evlenirler ama evliliklerinde aradıklarını bulamazlar. Keith sürekli onu 

başkalarıyla aldatarak, aşağılayıcı sözler söyleyerek ve kullandığı kaba kuvvetle 

hayatını cehenneme çevirir. Kızları Kim, doğduğunda da Keith ona kendi adını hatta 

köpeğinin adını vermek istemiş birkaç hafta kocası Keith’le boğuştuktan sonra Kath 
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ona Kim adını kabullendirebilmiştir. Keith bebekleri Kim’e de sevgi göstermez, hatta 

sevgi bir yana onu da annesi gibi hırpalar, döver. Keith köpeğine bile kızından daha 

çok ilgi ve sevgi gösterir. Bu nedenle Kim romandaki en masum savunmasız 

karakterdir. 

 Romanda anlatılan diğer evlilik ise Guy ve Hope’un evliliğidir. Oldukça 

zengindirler. Büyük bir konakta lüks içinde yaşarlar ama onlar da mutsuzdur. 

Evliliklerini güçlendirmek için dünyaya getirdikleri bebek Marmaduke hayatlarını alt 

üst eder, bütün bebeklerin en zararlısıdır. Keith’in aksine Guy oğlunu kucağına 

aldığında gözü morarsa, suratında çizikler içinde kalsa da onu sevmeye devam eder. 

Ancak evlilikleri mutsuzdur. Aile bağları da Keith’in evliliğinde olduğu gibi 

kopmuştur. Guy aradığı sevgiyi evde bulamadığından Nicola’nın sevgisine ihtiyaç 

duyar. 

 Çağdaş toplumun her alanında evliliklerde, ilişkilerde, sevgide, bebeklik 

masumiyetinde bile tükenmişlik vardır. “Romanın ölümü. Canlılığın ölümü, masum 

gerçekliğin ölümü…gezegenin ölümü. Tanrının ölümü.” (London Fields, XV, 296.) 

postmodern dünyadaki bu yok oluşlar romanda da hâkim görünür. London Fields’te 

farklı alanlardaki anlatıları, karakterleri, Londra atmosferini bir araya getiren şey bu 

tükenmişlik hissidir. “Oldukça garip, güneşin yeni yörüngesi, sürekli alçalıyor.” 

(London Fields, XVI, 309.) Güneşin azalan parlaklığı altında anlamlar, gerçekler, 

kabul görmüş toplumsal değerler yavaş yavaş belirsizleşir ve gerçekliklerini 

kaybederler. Londra atmosferinin anlatıldığı bölümlerde kullanılan şiirsel dil felaket 

ve tükenmişlik imgeleriyle bezenmiştir. “Bahçelerin ve konakların çatılarının 

üzerinde panjurların ve tv antenlerinin üzerinde, Nicola’nın tepe penceresinin ve 

Keith’in gökyüzünden düşmüş metal desteği olan bir bacak gibi korkunç görünen 
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karanlık kulesinin üzerinde, hava tükenmiş ve arınmış nefes aldı.” (London Fields, 

XXII, 229.) Bu tükenmişlik durumu yaşanılan mekanların ve eşyaların 

betimlemelerinde de görülür. “Her gün önünde çift koruma bulunan bulaşık makinesi, 

su arıtıcısı, havuç soyacağı, hamur şekillendiricisi kaos yaratarak yavaş yavaş makine 

ölümlerine yaklaşırlar. Her gün temizlikçi kadın eve daha yorgun, daha yaşlı ve daha 

hasta gider…”( London Fields, XIV, 276.) 

            Samson’ın yirmi yıldır yazı yazamayışı, yirmi yıldan sonra yazmaya başladığı 

anlatıcısı olduğu romanda da yaratıcılığını kullanamayışı, olayları olduğu gibi 

aktarması, başka bir anlatıcı Nicola’nın kontrolünde bulunması metaforik olarak 

postmodern dünyada “romandaki tükenmişliği”10 yansıttığı söylenebilir. Samson 

“yazarların her zaman çağdaş biçimsizliğin arkasına saklanıp eski gerçeklikleri 

onlardan daha da eski dili kullanarak” (London Fields, XXII, 238.) anlattıklarını bu 

nedenle kurguya inanmadığını söyler.  

 

“Kurguda (oldukça doğru adlandırılmış) insanlar 

anlaşılır ve tutarlı olurlar-ama öyle değillerdir. Hepimiz 

olmadıklarını biliriz. Hepimiz bunu kişisel 

deneyimlerimizden biliriz. İnsanlar? İnsanların her biri 

tek başına bir mağarada yaşayan karmaşık varlıklardır. 

Vakitlerini aşk kıskançlıkları ve düşünce-deneyleri 

içinde geçirirler.” (London Fields, XXII, 240.)  

 

London Fields’te Nicola’nın duygusal ve cinsel arzusuzluğu onu her şeyin yok 

olduğu bir dünyada sadece ölümü arzulamasına ve bu amaca yönelik planlar 

kurmasına neden olur. “Ve 20.yüzyıl tükendi ve birçok deneme ve test-sürüşünden 

                                                
10 Diedrick,159. 
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sonra yeni şaşırtıcı bir teklif sundu: Herkes için, her şey için ölüm.” (London Fields, 

XV, 297.) Amis romanında 20.yüzyılın, milenyumun sonunu anlatarak çağdaş 

toplumda hızla yok olan olgular, değerler ve hatta sonuna yaklaştığı düşünülen 

gezegen, dünyayı da anlatır. 

 London Fields’te birçok yazar ve şaire gönderme yapılır: Saul Bellow, 

Wilfred Owen, W.B.Yeats, Vladimir Nabokov, Ernest Hemingway, Jorges Luis 

Borges, James Joyce, Leonard Chesire’ın Hiroşima ve Nagasaki’yi bombalanmaya 

götüren olaylar ve onların bombalanmasını anlattığı The Light of Many Suns: The 

Meaning of the Bomb. Bu göndermelerde birçok anlatı boyutunda olduğu gibi 

postmodern dünyadaki yok oluşları anlatmaları bağlamında kullanılmışlardır. Samson 

Kim Talent’a yazdığı veda mektubunda Wilfred Owen’ın Strange Meeting şiirine 

atıfta bulunur. Ölümle şair arasında garip bir kesişme olduğunu söyler. “O gençti ve 

gençlerin ölümü anlaması- ona hazır olmaları beklenmiyordu. Ama o anladı.” 

(London Fields, XXIV, 469.) Tıpkı şair gibi Samson “zorunlu bir kesişmeye” 

(London Fields, XXIV, 469.) boyun eğmek zorundadır çünkü yazgısını değiştirmeye 

gücü yetmez. Bu veda mektubunda Nez Perce’nin lideri Hint Şefi Joseph’in teslim 

olma konuşmasına da atıfta bulunur. “Savaşmaktan yoruldum…çocuklarımla 

ilgilenecek zaman istiyorum ve kaçını bulabileceğimi görmek istiyorum. Belki onları 

ölülerin arasında bulurum… Güneşin şimdi yükseldiği yerden, artık sonsuza dek 

savaşmayacağım.” (London Fields, XXIV, 469.) Samson Hint kabile şefi gibi 

savaşmaktan yorgun düşmüş görünür. Onun da geleceğe yönelik tek ümidi sürekli 

ilgilendiği, geleceği için planlar yaptığı Keith’in kızı Kim Talent’ta 

yaşayabilmektedir. “Çocuklar ebeveynlerini yaşatırlar. Sanat eserleri yaratıcılarını 

yaşatırlar. Ben başaramadım, sanatta ve sevgide. Bu nedenle senden beni yaşatmanı 
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istiyorum. (London Fields, XXIV, 469.) Amis Samson’ın bu dileğini Time’s 

Arrow’da anlatıcıyı “Çocuk gibi bir varlık” kılarak bir anlamda gerçekleştirir.”11  

 Diedrick’e göre London Fields’in yapısı kullanılan farklı biçimlerle; “cinayet 

gizemi, şehir yergisi, kıyamet feryadı ve aile farsı, mutanttır.”12 Amis, postmodern 

dünyayı anlattığı bu romanda savaş-sonrası endüstri toplumu gibi eski anlatı 

biçimlerinin tükendiğini, bu nedenle çağdaş kurguya uygun bir form yaratılması 

gerektiğini düşünür. Bunun da farklı anlatı biçimlerinin bir araya getirilmesiyle 

sağlanabileceğini düşünür. Bu nedenle Amis’e göre postmodern eserler hem eskimiş 

biçimlere tepki göstermeli, hem de eskimiş biçimlerin birçoğunu aynı eserde yan yana 

getirerek kullanmalıdır. Bu durum ise yazılan metnin London Fields’te olduğu gibi 

kendine dönük, kendini anlatan bir yapıya dönüşmesini sağlar. Postmodernizmin 

yabancılaşma, tükenmişlik temalarının ötesinde yine asıl anlatılmak istenen romanın 

kurgusal varlığıdır. 

 Romanın birinci ve üçüncü şahıs anlatılarının roman ve bu roman üzerine 

yorum tarzında bir araya getirilmesi London Fields’in biçiminin üstkurmaca özellik 

taşımasını sağlar. Biçimin kendinin farkındalığı, romanda neden-sonuç ilişkisi içinde 

çizgisel bir yapıda ilerlemeyen belirsiz olay örgüsü, tekrarlar, şiirsel dil kullanımı, 

farklı başlangıç ve son, yazarın kendini metne gizlice dâhil etmesi, güvenilir 

olamayan anlatıcı ve “okurun karakterlerle özdeşleşmesini engelleyen farklı bir tür 

gerçeklik”13 kurulması ile de güçlenir.  

 

                                                
11 Diedrick, 161. 
12 a.g.e., 147. 
13 J.A. Cuddon,Dictionary of Literary Terms and Literary Theory,Penguin, London, 1982, 48. 



SONUÇ 
  
 

              Postmodern çağ olarak adlandırılan toplumsal ve kültürel anlamda 

kanıksanmış bütün değerlerin sorgulandığı günümüz dünyasında, romanın da durup 

kendini sorgulaması kuşkusuz kaçınılmazdır. Rönesans ve hümanist yaklaşımlar 

üzerine temellenen insan merkezli ideolojileri, kurumları, eserleri inceleyen 

düşünürler, bunların dil, söylem ve olgu düzeyinde kendilerini yansıttıklarını kendi 

gerçeklikleri dışına çıkamadıklarını gösteririler. İnsan ve akıl merkezli değer ve 

yöntemlerin kendilerinden başka, kendilerinin dışında veya üstünde bir gerçeği 

yansıttıkları kanısının yanlışlığını ve yanılgısını gösterirler. Pozitivist yaklaşımın, 

kesin doğru ve gerçeğinin yerini artık doğrular ve gerçeklikler almıştır. 

              Benzer bir şekilde roman türü de bu sorunları içselleştirmiş, dogmatik 

doğrunun romandaki ifadesi geleneksel anlatı tarzları ve yöntemlerine gerçekliğin 

yanılgısını gösteren anlatı biçimiyle karşı çıkmıştır. Eserler her türlü ayrıma ve 

sınıflandırmaya karşı çıkan çoğulcu bir üslupla nitelendirilmişlerdir. Eserlerde 

parodi, metinlerarası ve metin dışındaki dış dünyaya göndermeler yapılarak anlam 

birliğini yadsıyan, anlam kayganlığını vurgulayan göstergelere yer verilmiştir. 

Metnin kurgusal niteliğine dikkat çeken bu yöntemler kullanılarak metnin kendi 

gerçeklikleri sorgulanıp metnin ötesinde bir gerçekliğin olmadığı ileri sürülmüştür. 

Böylece metnin kurgulanış süreci, kurgusallığı anlatılarak metin insan merkezli tüm 

değerler sistemi, kurumlar, anlatılar için paradigma niteliği oluşturur. Metnin kendi 

iç gerçekliği, işleyişi sorgulanarak insanın yarattığı tüm yapıların kurgusallığı 

vurgulanır. Bu şekilde eleştirel düzeyde geleneksel sistemlerinin çelişkileri ve 

yapaylığı sergilenenerek,  bu sistemlerin sorgulanıp değiştirilebilir niteliğine dikkat 
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çekilir. Bu nedenle kendine dönük görünen üstkurmaca eserler aslında kendilerinin 

dışındaki dünyaya yönelerek dinamik ve özgürleştirici bir tavır sergilerler. 

             Bu bağlamda ilk ele alınan eser Waterland tarih yazınbilimini 

sorunlaştırarak, tarihin iddia edilenin aksine nesnellikten uzak insanın şekillendirdiği 

bir kurgu olduğu görüşünü öne sürer. Tarih öğretmeni Tom Crick tarihin büyük 

anlatılarını anlatmak yerine kendi tarihini, çocukluk mekânı Fens’in doğa tarihini 

anlatarak postmodernizmin tarihi artık büyük olaylar dizisi olarak algılamayışını 

yansıtır. Tarih öğretmeninin geçmişle “şimdi ve burada” arasında dolambaçlı 

anlatılarıyla ilerleyen yapısıyla tarihsel metinlerin neden sonuç ilişkisi içinde 

ilerleyen anlatısı ve nesnel anlatıcısı sorunsallaştırılır.Waterland kurgusal-tarihsel, 

öznel-nesnel, şimdi-geçmiş paradokslarını bir araya getirerek tarihin de bir anlatı 

olarak sorgulanabilir kurgusal niteliğine dikkat çeker. 

            İkinci olarak incelenen eser Small World ise sunduğu edebiyat ve eleştiri 

dünyası ile edebi kuramları ve edebiyat ortamını özbilinç taşıyan, birçok anlatı 

boyutunda komik bir yapı çizen romans ve yergi çerçevesinde irdeler. Karşıt olarak 

yan yana getirilen kuramsal yaklaşımlarla bilginin bilinemezliği tartışılır. Anlatı 

genel olarak eser içinde gerçeklik hissi uyandırır. Bu hissi romana ruhunu ve şeklini 

veren romans yapısı bozar. Eserin temeline parodik olarak romansın 

yerleştirilmesiyle Small World kendine dönük üstkurmaca bir yapı sergiler. 

            İlk iki eserden yapısal ve tematik bakımdan daha çok kendinin bilincinde bir 

anlatı sunan London Fields farklı bir cinayet romanı çerçevesinde romanın kendisini 

ve roman yazımını sorunsallaştırır. Bir eserin içinde kurgusal bir karakter mi yazar 

mı oluşundan emin olamayıp ontolojik sancılar çeken anlatıcısıyla, yaratılan anlam 

belirsizlikleriyle eserin kurgusal niteliği öne çıkar. Kurgu ve gerçek arasındaki 



 98 

sınırların alt üst edildiği London Fields böylece postmodern yaklaşımın temelini 

oluşturan ontolojik kuşkuyu betimler. Anlatıcının her bölümde romanım dediği 

bölümleri yazması ardından bu bölümler hakkında yorumlar yapması bir anlamda 

eserin konusunun romanın kendisine, yazılma sürecine dönüşmesine neden olur. 

            Bu eserlerde kurmaca ile gerçeklik arasındaki ilişki metinlerarası ve gerçek 

yaşam ile metin arası göndermelerle, hem geleneksel anlatı tarzlarına karşı duruşla 

hem de onları benimseyerek, mimesis geleneğinin oluşturduğu beklenti ve 

varsayımları alt üst eder. Eserlerde gerçek olaylar ve kişilere göndermeler yapılarak 

okuma ve yazın gelenekleri içselleştirilerek gerçek-kurmaca paradoksu 

sorunsallaştırılır. Geleneksel kuramların öne sürdüğü görüşler yazın metninin içinde 

parodik bir biçimde yeniden sunularak gerçeklikleri sorgulanır. Paradoksal olarak 

metnin tek emin olabildiği gerçeklik metnin kendi kurgusal varlığıdır.   
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ÖZET 
 
 
 

GRAHAM SWIFT’İN WATERLAND, DAVID LODGE’UN SMALL WORLD 

VE MARTIN AMIS’İN LONDON FIELDS ADLI ROMANLARINDA 

ÜSTKURMACA TEKNİĞİNİN İNCELENMESİ 

 
 
         Bu tez üstkurmaca kavramını ortaya çıkaran toplumsal, kültürel, edebi 

gelişimlerin anlatımı ile başlamıştır. Postmodern dünyada her alanda meydana gelen 

değişimler roman türünü de etkiler. İnsan merkezli tüm toplumsal ve kültürel 

olguların, gerçekliklerin sorgulandığı postmodern dünyada roman da kendi 

kanıksanmış geleneklerini yazın metninin içinde alaylı bir dille yeniden inceleyerek, 

kendi kurgusal varlığını sorgulamaya yönelir. Her türlü ayrıma karşı çıkan 

postmodern yazarlar eserlerinde metnin kurmaca niteliklerini sergileyebilmek için 

farklı anlatı yöntemleri benimserler.  

          Bu bağlamda ele alınan Waterland, Small World ve London Fields 

romanlarının üstkurmaca özellikleri anlatılmıştır. Waterland romanında eserin 

kurmaca niteliğini öne çıkaran kurgusal-tarihsel, öznel-nesnel, şimdi-geçmiş 

paradoksları incelenmiştir. Small World romanında romans ve yergi çerçevesi içinde 

biçimlendirilmiş özbilinç taşıyan anlatı irdelenerek metnin üstkurmaca özellik 

taşıyan parodik yapısı gözler önüne serilmiştir. Son olarak, London Fields romanının 

bütün anlatı geleneklerini alt üst eden gerçekle kurmaca arasındaki ontolojik sınırları 

belirsizleştirip yok eden kurgusu açıklanmıştır. Tezin bütününde üstkurmaca kavramı 

ele alınıp romanların üstkurmaca özellikleri anlatılmıştır.  

 



ABSTRACT 
 
 
 

INVESTIGATION of METAFICTION TECHNIQUE in GRAHAM SWIFT’S 

WATERLAND, DAVID LODGE’S SMALL WORLD and MARTIN AMIS’S 

LONDON FIELDS 

 
 
            This thesis begins with an investigation of the social, cultural and literary 

forces which bring forth the metafictional technique in the novel. In postmodern age 

the changes that have occured in every field of study create changes in the forms of 

the novel, too. The novel begins to problematize its fictional status as all the man-

centered social and cultural systems come to realize their fictional quality. The 

postmodern authors employ different methods to portray this metafictional quality in 

their novels. 

 In this respect the metafictional devices in Graham Swift’s Waterland, David 

Lodge’s Small World and Martin Amis’s London Fields are studied. In Waterland, 

fictional-historical, subjective-objective, present-past narrative paradoxes are 

portrayed. In Small World, in a romance and satire framework, parodic structure of 

hte novel which reveals its metafictional status is presented. Finally, the structure of 

London Fields which upsets the conventional fictional modes by obscuring the 

ontological levels in the novel is investigated. As a whole metafiction and its uses in 

these three novels are portrayed. 


