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This volume titled “The City: Literary Encounters” aims to examine the relationship
of the city with language and literature from different perspectives and to present
examples of related literary works to the readers. In this book, besides the works
that directly focus on cities, there are also wide-ranging scientific studies that
address the use of the image of the city in literature. The fact that literature focuses
on the image of the city has often turned cities into protagonists of a novel or a
poem. Considering the importance of cities in the art of literature, it is not possible
to think independently Crime and Punishment from St. Petersburg, A Mind at
Peace from Istanbul, and The Miserables from Paris. Although the experience
of the city that people have lived in the last centuries has been the subject of
every art and discipline, it has become one of the subjects mostly studied by
literature. The works in this volume also show that literature has transformed into
a language environment which enable cities that literature deals with as a subject
to speak, in other words, the language of the city. In this book, which focuses on
language studies as well as literary ones, the world’s different cities and cultures
are examined through the image and the language diversity of the city. This work,
based on both literary and philological contexts, deals with different experiences
in the world with various examples and aims to analyze the language of the city.
In this book, which is the product of a collective effort, qualified discussions are
carried out on subjects such as how the city is described and read in different
geographies, different literary traditions, and different literary discourses, and how
the city directs the literary production.

“Şehir: Edebi Karşılaşmalar” başlığını taşıyan bu cilt, şehrin dil ve edebiyatla olan
ilişkisini farklı açılardan incelemeyi ve ilgili edebi eserlerden örnekleri okurlara
sunmayı amaçlamaktadır. Bu kitapta doğrudan şehirleri konu alan eserlerin yanı sıra,
şehir imgesinin edebiyattaki kullanımına değinen geniş çerçevede bilimsel çalışmalar
da yer almaktadır. Edebiyatın şehir imgesine odaklanması çoğu kez şehirlerin bir
romanın ya da bir şiirin başkahramanına dönüşmesini sağlamıştır. Şehirlerin edebiyat
sanatındaki önemi göz önüne alındığında, Suç ve Ceza’yı St. Petersburg’dan, Huzur’u
İstanbul’dan, Sefiller’i ise Paris’ten bağımsız düşünmenin mümkün olamayacağı
görülür. Son yüzyıllarda insanın yaşadığı şehir deneyimi her sanata ve disipline konu
olsa da, en çok da edebiyatın irdelediği konulardan biri halini almıştır. Bu ciltte yer alan
çalışmalar da edebiyatın konu aldığı şehirlere konuşma imkânı veren bir dil ortamına,
bir başka deyişle şehrin diline dönüştüğünü gösterir. Edebi incelemelerin yanı sıra
dil çalışmalarına da odaklanan bu kitapta dünyanın farklı şehirleri ve kültürleri, şehir
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imgesi ve şehrin barındırdığı dil çeşitliliği ile incelenmektedir. Bu eser, hem edebî hem
de filolojik bağlamlardan hareketle, dünyadaki farklı deneyimleri çeşitli örneklerle
konu almakta ve şehrin dilini çözümlemeyi amaçlamaktadır. Kolektif bir çabanın ürünü
olarak meydana gelen bu kitapta, farklı coğrafyalarda, farklı edebiyat geleneklerinde,
farklı edebî söylemlerde şehrin nasıl yazıldığı ve okunduğu, şehrin edebiyat üretimini
nasıl yönlendirdiği gibi konular üzerine nitelikli tartışmalar yürütülmektedir.
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Cities are constantly changing depending on time, like everything else. The
determination of this change in modern times is especially in the field of interest
of social sciences. The constant change of lifestyles, newcomers to the city,
behavior patterns, demographic mobility, micro groups, demands for rights and
freedoms, environmental problems, architecture, city representations in art, etc.
are the first issues and problems that come to mind when it comes to the city
today. Understanding all these and finding solutions to problems requires knowing
what the city is telling us and what messages it gives us. At this point, what is
expected from social sciences is to focus on these issues and problems and to
produce solutions through different disciplines.
This 5 volume series, which we have prepared with the title “The City’s
Language”, consists of books that bring together articles written by scientists who
are competent in their fields around the topics we pointed out above. We hope that
this series, in which the subject is aproached and discussed within the framework
of Literary Science, Philosophy, Semiology, Psychology, Sociology and History,
will contribute to readers, researchers and related fields.

Her şeyde olduğu gibi zamana bağlı olarak şehirler de sürekli değişmektedir. Bu
değişimi modern zamanlarda tespit etmek ise özellikle sosyal bilimlerin ilgi alanına
girmektedir. Hayat tarzlarının sürekli değişmesi, şehre yeni katılan unsurlar, davranış
biçimleri, demografik hareketlilik, mikro gruplar, hak ve özgürlük talepleri, çevre
sorunları, mimarî, sanatta şehir temsilleri vs. günümüzde şehir söz konusu olduğunda
akla ilk gelen konular ve problemlerdir. Bütün bunları anlamak ve problemlere
çözüm üretmek ise şehrin bize hangi yolla neler söylediğini, hangi mesajları verdiğini
bilmekten geçer. Bu noktada sosyal bilimlerden beklenen ise farklı disiplinler
aracılığıyla bu konular ve problemler üzerinde durmak, çözüm yolları üretmektir.
“Şehrin Dili” üst başlığıyla hazırladığımız 5 ciltlik bu seri, alanlarında yetkin
bilim insanlarının yukarıda işaret ettiğimiz konular etrafında yazdığı makalelerin
bir araya getirildiği kitaplardan oluşmaktadır. Konunun Edebiyat Bilimi, Felsefe,
Göstergebilim, Psikoloji, Sosyoloji ve Tarih çerçevesinden ele alındığı ve tartışıldığı
bu serinin okuyuculara, araştırmacılara ve ilgili alanlara katkı yapmasını umuyoruz.

Comme dans tout, les villes subissent un changement perpétuel. C’est aux
sciences sociales de repérer ce phénomène pluridimensionnel dans les temps
modernes. Le changement constant des modes de vie, les nouveaux éléments de la
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ville, les modes de comportement, la mobilité démographique, les microgroupes,
les revendications des droits et libertés, les problèmes environnementaux,
l’architecture, les représentations de la ville dans l’art, etc. sont les premiers thèmes
et problèmes qui viennent à l’esprit autour de la ville actuelle. Pour comprendre
tout cela et trouver des solutions adéquates, il est impératif de connaître la forme
et le contenu des messages émis par la ville. A ce stade, les sciences sociales sont
convoquées à étudier ces thèmes et ces problèmes à travers différentes disciplines,
pour essayer de les résoudre.
La collection préparée sous le titre général de « Langues de la ville » est
composée de cinq livres qui réunissent les articles rédigés par les scientifiques
compétents dans leurs domaines autour des sujets cités. Nous souhaitons que
la présente collection qui traite et discute le thème de la ville dans le cadre des
études littéraires, de la philosophie, de la sémiotique, de la psychologie, de la
sociologie et de l’histoire portent une contribution aux domaines cités ainsi qu’aux
chercheurs et aux lecteurs.

Ali Şükrü ÇORUK

General Editor,
Prof., Istanbul University, Faculty of Letters, Istanbul, Turkey
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PREFACE
When the literary accumulation is analyzed over the last centuries, it is apparent that the
city-language-literature relation has spread through an extensive network of texts, and an
unprecedented thematical abundance has been passed onto us in various forms. However,
except for the works written for the cities, it readily appears that many narratives and poems
among the masterpieces today are just barren when they are dissociated from the cities
mentioned in them. Is it possible to imagine Crime and Punishment without Saint Petersburg,
A Mind at Peace without Istanbul, or Les Misérables without Paris? What is left when Cairo
is absent from Naguib Mahfouz? Therefore, world literature renders it inevitable to focus on
cities of literature and city images in the literature regarding the evaluation, interpretation,
and comprehension of literary production as of the nineteenth century. Additionally, cities
being introduced as principal characters in some literary works confirm this focus’s absolute
necessity even more.
In the last centuries, city experience has become an essential matter in every humanistic
art and discipline. City experience has possibly been centered mainly in literature, or the
literature has had the most appropriate conditions for it. As literature evolves into a language
medium, namely into the language of the city, enabling mentioned cities to speak on their
own, world languages further the enhancement of language studies in diverse ways with their
adventures in the cities. Likewise penned regarding both literary and philological contexts,
this literature review is an attempt to analyze the city’s language through various examples
of different experiences in the world. Twenty reviews in this book emerging from a collective
effort cover eligible discussions on how the city has been written and read in different
regions, different literary traditions and different literary discourses, and how the city has led
the literary production.
A literary accumulation has lately started to be formed around Zaza, one of the local
languages still spoken in Turkey. In his study, I. Akman analyzes one of the prominent themes
in literary works written in Zaza, the city-individual relation, by using topics such as city and
others, terrifying cities, city review and aspiration of the countryside, criticism on income
inequality in the cities. Cities in the given works are a total nightmare for individuals and are
identified with cemeteries and curses. Akman explains this contradiction with the aspiration
of country life. Actually, for the author, while the city symbolizes the codes of an artificial
and sinister world, country life is a place of purity and reality. Then again, Akman’s review
points out the existence of an almost-lost language through literature by describing the tense
relationship between Zaza and the city life and referring to a different role of literature in
social life.
Known as “Caput Mundi” in the world owing to its history and glory, Rome is examined
in B. Ayyıldız’s study using Italian crime fiction novelist Giancarlo de Cataldo’s Nero come
il cuore. Emphasizing Italy in the 1980s in this study, Ayyıldız explores the narrative of
opposite worlds in the novel: the world of others, outcasts, and immigrants. In this context,
xi
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it is implied that the African immigrants, the nobles, and the rich have vanquished different
sides of the city. These distinct characters protecting their languages have turned the city
into a Tower of Babel. We realize in the novel that a chaotic order was formed in which
languages, cultures, similarities, and contrasts are tangled. In Ayyıldız’s study, not only the
Italian society of the era and the psychology of the individuals are analyzed, but also the cityindividual relation is evaluated based on Giancarlo de Cataldo’s novel.
In their article compiled together, F. Z. Bilge and Ş. Sunar discuss Berlin as one of the
metropolises which is an attraction center of twentieth-century modernism. Concentrating on
two novels reflecting Germany in the 1930s, Das kunstseidene Mädchen (1932) of Irmgard
Keun in German and Goodbye to Berlin (1939) of Christopher Isherwood in English, Bilge
and Sunar examine the individual under the complex political and social conditions of the
period via two different national literature, German and English literature. In these two
novels, which reintroduce an individual’s conflicts, especially when the identities and the
social roles were obscure, similarities and differences shown through the experiences of a
young German woman and the life of a middle-aged English man paint Berlin’s panoramic
view. Two novelists share their both concurrent and complementary life experiences via their
heroes’ relationships with Berlin. Bilge and Sunar construct the details of this view by the
information of two languages’ literature.
The modern situation generally makes itself evident, with the fractions and disintegrations
in the human mind and experience. From this point forth, T. Budakoğlu suggests in his study
that modernity aims for integrity in contrast to fragmentation when it comes to the place.
Moreover, he explains this differentiation with the concern for creating an open system where
financial circulation never stops. Budakoğlu scrutinizes the relation between the artist and
the city with reference to the philosophers such as Marshall Berman, Zygmunt Bauman,
Marshall McLuhan, and David Harvey, who lately indited best-seller and much-debated texts
about modernity and the city and place experiences, and also claims that embracing a city as
a whole is relatively tricky if not impossible.
Toponyms appear as one of the significant identity components of places with their
stories’ historical, social, geographical, and philological backgrounds. F. Düzgün, in his work
focusing on toponyms, sheds light on the genesis, historical processes, and current situations
of urbanonyms in Moscow, which has hosted different civilizations throughout history and
is now the capital of the Russian Federation. In this research, urbanonyms belonging to
Moscow are discussed and classified according to naming conventions. The origins of place
names such as Red Square and Arbat in the city’s historical center are explained in regard to
Russian linguists’ analyses and evaluations.
The longest century of the Ottoman Empire had witnessed many economic movements
and discussions for the re-establishment of the empire. The projections of these movements
xii

PREFACE
and discussions in literature also cover a broad spectrum. Ç. Günay-Erkol sheds light on the
labor geography of Istanbul by discussing two stories, “Netice-i Sa’y” and “Kayınvalide”
which have remained in the background until today in the context of literature and economics,
whose author is the Accounting Officer of Custom Administration (Rüsumat Emaneti
Muhasebe Kalemi Kâtibi), Mehmet Tahir Effendi, about whom there is not much known.
As it is seen in this research, Mehmet Tahir has written a pioneering text by emphasizing
that cooperation, solidarity, individual interests, and the effort to make a profit cannot
be considered independently of social relations, and drawing attention to domestic labor
exploitation at a stage where the debates on economic liberalism occupy the agenda.
In his analyses, M. Ilgürel, examining how the city image is handled in Octavio Paz’s
poetry book Vuelta, sets forth a holistic approach. The author draws attention to the
polarization between nature and the city in Paz’s work, and he reveals that nature collects
positive qualities in itself while negative features in many poems represent the city. In the
light of his poetry analyses, Ilgürel concludes that the images of the city used in Octavio
Paz’s this book reflect it as a space that secludes and isolates the human being. In this study,
there are also examples of Paz’s poems that reflect the adverse spiritual effects of the city on
individuals.
M. Kalelioğlu focuses on the formation processes of the semantic universe in Italo
Calvino’s book Invisible Cities and examines these processes systematically under different
sub-titles in the context of literary semiotics. In this study, the author not only tackles
thoroughly with the concept of “city” in Calvino’s work but also examines the contribution
of the mentioned cities to the author’s eloquence. On the one hand, Kalelioğlu touches upon
Oulipo, one of the most noteworthy movements of French literature, in his analysis; on the
other hand, he traces Calvino’s bond as a writer who writes in Italian, established with the
principles of this movement. Pointing out that the author builds the semantic universe of the
narrative on the dichotomy of happy and unhappy cities, Kalelioğlu comprehensively reflects
the narrative value of cities in Calvino’s literature to the reader with this work.
In her research, Ö. Karadağ examines how the English poet T. S. Eliot uses London and
its somber image to backdrop his poetry. Focusing on the poems such as “The Love Song of
J. Alfred Prufrock” and “The Waste Land” by Eliot, Karadağ gradually follows the “London
fog” that personifies the pessimistic face of the streets of London, which is often encountered
in literature. This search, in particular, focuses on examining the ambivalent, contradictory
attitude of the individual, which is depicted in modern literature, in his relationship with big
cities, that is, on the one hand, opposing and conflicting with the city, but on the other hand,
identifying himself with it. Thus, in Karadağ’s analyzes, one of the central themes of modern
literature, “alienation” is presented in the footsteps of Eliot’s verses between the individual
and the brutally industrialized big city London.
xiii
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K. S. Küçük examines two cities, Petersburg and Moscow, which have a significant
role in Russian history and keep a dichotomy between themselves, with their reflections in
Tolstoy’s well-known work War and Peace. Küçük puts the meanings and images attributed
to the cities through the different characters living in the two cities and their attitudes at
the center of his work. The author emphasizes that, in Tolstoy’s work, including historical
information in the background, the westward orientation of Petersburg and the preservation
of Moscow’s essence are transferred through the experiences of these city’s citizens and
underlines that the year 1812 was a turning point for both the cities and the inhabitants of
the city. In his review, the author states that this transformation is observed in traditionalist
Moscow more than Petersburg since the interest for the west, especially for France, has not
entirely disappeared there.
Tatar appears as one of the languages most affected by the political activities and state
policies in the 20th century. As a result of the cultural and language policies implemented
by the Union of Soviet Socialist Republics, the dominance of Russian and the emergence
of bilingualism in the region has brought along many problems for Tatar. Furthermore,
the ongoing dominance of Russian in science, technology, and education causes the Tatar
language to remain in the background among the urban population. In this research, A.
Minsafina questions whether the Tatar language can survive in the city life as of the current
situation.
Cultural conflicts and identity crises coming together with migration are among the issues
that the authors are closely interested in and write about. The phenomenon of migration is a
specific experience in terms of comprehending the reverse side of city life and the nature of
the agonizing relations established with the city. In his analysis, S. Noyan goes through the
novel 4 Hane 1 Teslim by Eyüp Aygün Tayşir in a psychoanalytic way around themes such
as identity representations imposed on cities, the effects of places on identity acquisition and
culture, father-son conflict, East-West duality. Cities lie at the bottom of identity conflicts in
the novel, which has a broad spatial framework stretching from Siirt to Fethiye and Germany.
In another work that brings the East-West duality to the fore, T. Olcay explains how the
plot focusing on the father-son conflict turns into an Asian-European struggle, as much as
the East-West, in Andrei Bely’s novel Petersburg, which puts the “city of white nights” at
the center of his work with its title and theme. The new human type, which is “a part of the
natural integrity of the world as a unit on the cosmogonic plane” presented by Bely, emerges
highly under the influence of Rudolph Steiner’s anthroposophical teaching. The revelation
of Petersburg’s psychological, literary, social, and historical aspects and its occult face, in
the novel, as an inspiration to Steiner, is based on the belief that man is a “hidden entity”
(bıtiye) as one of its two dimensions. Olcay meticulously examines these different aspects of
the novel in terms of form and theme to analyze Petersburg’s image, which Bely repainted.
xiv
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Focusing on Mustafa Reşit’s Penbe Ferace, G. Sezen traces a mind-body route in Istanbul
at the end of the 19th century. Sezen draws attention to the fact that the generation called
“Intermediate Generation” in modern Turkish literature engages in a “rational mind and
controlled body” fiction, especially in the design of male characters, and to how the identity
of the fictional character Server becomes flexible and evolves as she steps through different
districts of Istanbul. As a result of the trips between the Islands, Göksu, and Beyoğlu, Server’s
mind and body control begin to unravel after a while. Different focuses of the city will reveal
different character traits of Server or trigger the emergence of different behavior codes.
Ö. Sönmez analyzes Sisler Bulvarı, a poetry book by Attila İlhan, a significant Turkish
literature poet, by applying literary semiotics. His work is based on the imaginary aspect
of the concept of space. By classifying the words evoking the space within the scope of
meaning, it reveals how the sentence subject is affected and its relations with space. The
research focuses not only on the aesthetics and style of poetry but also on space function.
Ö. Sönmez states that the poet mainly uses real geographical spaces, but plays with the
dimensions of these spaces, adds an animated feature by personalization, and changes the
reader’s perception of what is shown by using different association techniques.
French historian Pierre Nora’s conceptualization of “memory spaces” has opened the
door to new analysis possibilities in the humanities in recent years and has created a basis for
productive readings in literary studies. Z. K. Şerefoğlu-Danış also compares Yahya Kemal
Beyatlı’s poem “Süleymaniye’de Bayram Sabahı” and how Süleymaniye is interpreted as a
place of memory in Orhan Pamuk’s novel The Black Book. While Süleymaniye appears with
a function that reconstructs the collective memory through the “ethereal door to the sky” in
Yahya Kemal, it is fictionalized as an underground corridor devoid of life, harboring hopeless
mannequins, soulless skeletons, and tin soldiers in Pamuk.
Şevki Bey, one of the most important masters of Turkish Classical Music both as a vocalist
and a composer, was one of the most sought-after figures by the city’s people in the postTanzimat period. Şevki Bey, who grew up in a period when the development environment of
Turkish Classical Music began to overflow beyond the palace and the Mevlevi lodges, had a
central role in the spread of the song form. F. Turan focuses on the Persian content of Şevki
Bey’s songs, reflecting the culture, language, themes, and utterances of divan poetry with his
sincere, simple, and somewhat romantic and emotional compositions.
E. Yassıtepe-Ayyıldız focuses on the changes of space and subjects in Koffi Kwahulé’s
play L’Odeur des arbres which brought essential works to modern African literature in
French. While the play focuses on the protagonist’s return to the house he left, the destruction
of the house he lived in, his father no longer living, and his siblings striving for very different
purposes, it also depicts the colonial and poverty-centered change that a small town has
undergone. E. Yassıtepe-Ayyıldız, through this family drama and space transformation,
xv

PREFACE
shows how the author’s discourse against neo-colonialism, the dependency situation that
Africa is exposed to and continues to be exposed, is reflected in the play.
S. Yücedağ and I. Çakır focus on the biographical novel of Olivier Rolin, one of the
essential representatives of modern French literature, Hotel Crystal. In the work in which
the author creates his narrative based on the hotel rooms he stayed in different countries, the
researchers examine the relationship between the subject and space in the light of the French
anthropologist Marc Augé’s concept of “non-place” (non-lieu). Arguing that the author gives
a new dimension to the idea of non-place, especially through language, they argue that hotel
rooms, no matter how ordinary, create a connection with the subject. Based on the novel
in question, the anonymity of non-places has decreased in this sense and has turned into
personal spaces, albeit temporarily.
B. Yücesan deals in this study with Trieste in Italy through the novels A Life and
Zeno’s Conscience by Italo Svevo and studies the city’s multicultural nature. In this review
by Yücesan, attention is drawn to the fact that the city has some features similar to the
prominent characters in Svevo’s works. While Zeno’s Conscience describes the protagonist’s
struggle to survive in a multicultural city like Trieste, A Life describes the experiences and
disappointments of a young man who came to this city from the countryside. Yücesan
emphasizes that Trieste is a city where Central European culture embodies and examines the
city as a suitable ground for reflecting the inner conflicts of the novel’s heroes, with relevant
examples. Throughout the study, it is emphasized that Trieste is not only the name of a city
but also a culture in Svevo’s novels.
We would like to thank Prof. Dr. Hayati Develi, the Dean of Istanbul University Faculty
of Letters, the Head of Turkish Language and Literature Department of the same faculty,
Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk, Russian Language and Literature Department lecturer Dr. Korhan
Korbek, Turkish Language and Literature Association and Istanbul University Press team for
their support in the publishing process of the book in your hand. We hope that this study will
contribute to the literature and pave the way for new research.

Son birkaç yüzyılın yazınsal birikimine baktığımızda şehir, dil ve edebiyat ilişkisinin
oldukça geniş bir metinler ağına yayıldığını ve farklı görünümlerle emsalsiz bir tematik zenginliğin bize miras kaldığını görüyoruz. Doğrudan şehirlere hasredilen eserler bir kenara,
bugün başyapıtlar arasında gösterilen pek çok anlatının ve şiirin, bahse konu ettikleri şehirlerden arındırıldıkları takdirde onlardan geriye pek de bir şey kalmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Suç ve Ceza’yı Petersburg’dan, Huzur’u İstanbul’dan, Sefiller’i Paris’ten bağımsız
düşünmek mümkün müdür? Kahire’yi çıkardığımızda Necip Mahfuz’dan geriye ne kalır?
Dolayısıyla 19. yüzyıldan itibaren dünya edebiyatının sunduğu manzara, edebî üretimi dexvi
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ğerlendirme, yorumlama ve anlamlandırma bakımından edebiyatın şehirlerine ve edebiyattaki şehir imgelerine odaklanmayı kaçınılmaz kılmaktadır. Şehirlerin kimi edebiyat eserlerinde
başrol konumunda olması bu odaklanmanın zaruretini daha da pekiştirmektedir.
Son yüzyıllarda şehir deneyimi insana dair her sanatın ve disiplinin başlıca meselelerinden biri oldu. Belki de en çok edebiyatın gündemi oldu şehir deneyimi ya da edebiyat
bunun için en elverişli zemine sahipti. Edebiyat burada, bahsettiği şehirlere konuşma imkânı
veren bir dil ortamına, başka deyişle şehrin diline dönüşürken, dünya lisanları da şehirdeki
sergüzeştleri ile dil çalışmalarının farklı yollarda ilerlemesini teşvik etmektedir. Nitekim hem
edebî hem filolojik bağlamlardan hareketle oluşturulan elinizdeki derleme, dünyadaki farklı
tecrübelerden çeşitli örneklerle şehrin dilini çözümleme gayesinin bir ürünü. Kolektif bir
çabanın ürünü olarak vücut bulan bu kitaptaki yirmi incelemede, farklı coğrafyalarda, farklı
edebiyat geleneklerinde, farklı edebî söylemlerde şehrin nasıl yazıldığı ve okunduğu, şehrin
edebiyat üretimini nasıl yönlendirdiği vb. konular üzerine nitelikli tartışmalar yürütülüyor.
Türkiye’deki yaşayan yerel dillerden Zazaca etrafında son yıllarda bir edebiyat birikiminin oluşmaya başladığı görülmekte. İ. Akman çalışmasında Zazaca kaleme alınmış edebî
eserlerde öne çıkan temalardan şehir-birey ilişkisini, şehir ve ötekiler, korkutucu şehirler, şehir eleştirisi ve köye duyulan özlem, şehirlerdeki gelir adaletsizliğinin eleştirisi gibi başlıklar
etrafında tahlil ediyor. Ele alınan eserlerde şehirler bireyler için bir kâbustur, mezarlıkla ve
lanetle özdeşleştirilmektedir. Bu çatışık durumu Akman, kır hayatına duyulan özlemle açıklamakta. Nitekim yazara göre, şehir yapay ve tekinsiz bir dünyanın kodlarını temsil ederken
köy hayatı saflığın ve sahihliğin mekânıdır. Akman’ın incelemesi bir taraftan da Zazacanın
şehir hayatıyla gerilimli ilişkisini tasvir edip edebiyatın toplumsal hayattaki bir başka rolüne
atıfta bulunarak kaybolmak üzere olan bir dilin edebiyat vasıtasıyla varlığını sürdürmesine
dikkat çekiyor.
Tarihi ve görkemi ile tüm dünyada “sonsuz şehir” olarak bilinen Roma, B. Ayyıldız’ın çalışmasında İtalyan polisiye yazarı Giancarlo de Cataldo’nun Nero come il cuore adlı romanı
aracılığıyla mercek altına alınıyor. Bu çalışmada 1980’li yılların İtalyası’na odaklanan Ayyıldız, romanda karşıt dünyaların anlatılmasını irdeliyor: Ötekilerin, dışlanmışların ve göçmenlerin dünyası. Bu bağlamda Afrikalı göçmenlerin, aristokratların ve zenginlerin şehrin farklı
kesimlerinde hakimiyet kurduğuna ve kendi dillerini koruyan bu farklı karakterlerin şehri bir
Babil Kulesi’ne dönüştürdüklerine işaret ediliyor. Böylece romanda dillerin, kültürlerin, benzerliklerin ve zıtlıkların harmanlandığı bir kaos düzeninin oluştuğunu görüyoruz. Ayyıldız’ın
bu çalışmasında, Giancarlo de Cataldo’nun eserinden yola çıkılarak hem dönemin İtalyan
toplumu hem bireylerin ruh halleri incelenmekte, hem de şehir-dil ilişkisi hakkında değerlendirmeler yapılmaktadır.
F. Z. Bilge ile Ş. Sunar birlikte telif ettikleri makalelerinde 20. yüzyıl modernizminin
cazibe merkezi büyük kentlerinden biri olarak Berlin’i ele alıyorlar. 1930’lu yılların Almanxvii
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yası’nı yansıtan biri Almanca diğeri İngilizce yazılmış iki romana –Irmgard Keun’un Das
kunstseidene Mädchen’ı (1932) ile Christopher Isherwood’un Goodbye to Berlin’i (1939)–
odaklanan Bilge ile Sunar, devrin karmaşık siyasi ve sosyal koşullarındaki bireyi iki farklı ulusal edebiyatın, Alman ve İngiliz edebiyatlarının penceresinden inceliyorlar. Özellikle
kimliklerin ve sosyal rollerin silik bir görünüm kazandığı bu dönemde bireyin çelişkilerini
gündeme getiren bu iki romanda sırasıyla genç bir Alman kadının tecrübeleri ve orta yaşlı bir
İngiliz erkeğinin yaşantılarının sunduğu benzer/farklı yanlar bir araya geldiğinde Berlin şehrinin panoramik bir resmi çiziliyor. İki romancı, kahramanlarının Berlin’le kurdukları ilişki
aracılığıyla hem birbirleriyle kesişen hem de birbirlerini tamamlayan yaşam deneyimlerini
okura sunuyorlar. Bilge ve Sunar, bu resmin ayrıntılarını iki dilin edebiyatlarının sunduğu
vukufla ortaya koyuyorlar.
Modern durum ekseriyetle, insan bilincinde ve deneyiminde yarattığı kırılmalar ve parçalanmalar eşliğinde kendini görünür kılıyor. Bu noktadan hareketle bir tartışma yürüten T.
Budakoğlu, söz konusu mekân olduğunda ise modernitenin, parçalılığın aksine bütünlüğü
amaçladığını öne sürüyor ve bu farklılaşmayı parasal döngünün hiç kaybolmayacağı açık
bir sistem kurgulama kaygısına bağlıyor. Budakoğlu çalışmasında sanatçı ve şehir ilişkisini
Marshall Berman, Zygmunt Bauman, Marshall McLuhan, David Harvey gibi son dönemde
modernite, şehir ve mekân deneyimlerine dair çok okunan ve tartışılan metinler kaleme almış
düşünürlerden hareketle irdeliyor ve şehrin bütün olarak kavranmasının imkânsız olmasa da
oldukça güçleştiğini ileri sürüyor.
Toponimler (yer adları), öykülerinin tarihsel, toplumsal, coğrafi ve filolojik arka planlarıyla mekânların önemli kimlik bileşenlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. F. Düzgün,
toponimlere odaklanan çalışmasında tarih boyunca farklı milletlere ev sahipliği yapmış, günümüzde ise Rusya Federasyonu’nun başkenti olan Moskova’daki urbanonimlerin (bölge
adları) oluşumuna, tarihsel süreçlerine ve şimdiki durumlarına ışık tutuyor. Düzgün’ün bu
araştırmasında Moskova’ya ait urbanonimler adlandırma prensiplerine göre gruplandırılarak
ele alınıyor ve şehrin tarihî merkezinde bulunan Kızıl Meydan, Arbat gibi mekân adlarının
kökenleri Rus dilbilimcilerin incelemeleri ve değerlendirmeleri ekseninde açıklanıyor.
Osmanlı’nın en uzun yüzyılı, imparatorluğun yeniden ayağa kaldırılması için yürütülen
iktisadi tartışmalara çokça şahitlik etmişti. Bu müzakerelerin edebiyattaki izdüşümleri de
geniş bir yelpazeyi kaplamakta. Ç. Günay-Erkol, hakkında çok fazla malumat bulunmayan
Rüsumat Emaneti Muhasebe Kalemi Kâtibi Mehmet Tahir Efendi’nin bugüne dek perde arkasında kalmış iki hikâyesini, “Netice-i Sa’y” ile “Kayınvalide”yi edebiyat ve iktisat bağlamında değerlendirerek İstanbul’un emek coğrafyasına ışık tutuyor. İncelemede görüldüğü
üzere Mehmet Tahir, iktisadi liberalizm tartışmalarının gündemi meşgul ettiği bir evrede
yardımlaşmaya, dayanışmaya, bireysel çıkarların ve kâr etme çabasının toplumsal ilişkilerden bağımsız düşünülemeyeceğine vurgu yapmakla birlikte ev içi emek sömürüsüne dikkat
çekerek öncü bir metne imza atmıştır.
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Octavio Paz’ın Vuelta adlı şiir kitabında şehir imgesinin ele alınış biçimini irdeleyen M.
İlgürel, çözümlemelerinde bütünlüklü bir perspektif ortaya koyuyor. Yazar, Paz’ın eserinde
görülen doğa-şehir kutuplaşmasına dikkat çekerken, pek çok şiirde doğanın olumlu nitelikleri kendinde topladığını, şehrin ise olumsuz özelliklerle temsil edildiğini ortaya koyuyor.
İlgürel, gerçekleştirdiği şiir incelemeleri ışığında, Octavio Paz’ın bu kitabında kullandığı
kente dair imgelerin, onu insanı tecrit eden ve yalnızlaştıran bir uzam olarak yansıttığı sonucuna varmakta. Bu çalışmada Paz’ın şehrin bireyler üzerindeki olumsuz ruhsal etkilerini
yansıtan şiir örneklerine de yer veriliyor.
M. Kalelioğlu, Italo Calvino’nun Invisible Cities adlı eserinde anlamsal evrenin oluşum
süreçlerine odaklanıp, bu süreçleri edebî göstergebilim bağlamında, farklı alt başlıklar altında sistematik bir biçimde inceliyor. Yazar, bu çalışmasında Calvino’nun eserindeki “şehir”
kavramını derinlemesine ele alırken, söz konusu edilen şehirlerin yazarın anlatım gücüne
olan katkısını da irdelemekte. Kalelioğlu çözümlemelerinde, Fransız edebiyatının önemli
akımlarından olan Oulipo’ya değinirken, bir yandan da İtalyanca eser veren bir yazar olarak
Calvino’nun bu akımın ilkeleriyle kurduğu bağın izlerini sürüyor. Yazarın anlatının anlamsal
evrenini mutlu ve mutsuz şehirler ikilemi üzerine inşa ettiğine de dikkat çeken Kalelioğlu,
bu çalışmasıyla Calvino’nun yazınında şehirlerin taşıdığı anlatısal değeri okura kapsamlı bir
biçimde yansıtıyor.
Ö. Karadağ, İngiliz şair T. S. Eliot’ın Londra’yı ve onun kasvetli görüntüsünü kendi
şiirinin zemini olarak nasıl kullandığını ele alıyor. Eliot’ın “The Love Song of J. Alfred
Prufrock” ve “The Waste Land” şiirlerine odaklanarak sunduğu incelemede Karadağ, Londra’nın sokaklarının edebiyatta sıklıkla karşılaşılan karamsar yüzünü kişileştiren “Londra sisi”ni aşama aşama takip ediyor. Bu takibi özellikle modern edebiyatta açıkça resmedilen
bireyin büyük şehirlerle kurduğu ilişkideki ikircikli, çelişkili tavrı, yani bir yandan ona karşı
gelen, onunla çatışan ancak öte yandan kendisini onunla özdeşleştiren tutumu incelemeye
yöneliyor. Karadağ’ın tahlillerinde, modern edebiyatın merkezî temalarından biri olan “yabancılaşma”, birey ve vahşi bir şekilde sanayileşmiş büyük şehir arasındaki Londra Eliot’ın
dizelerinin izinde ortaya konuluyor.
K. S. Küçük, Rus tarihinde çok önemli yere sahip olan ve kendi aralarında bir karşıtlık
oluşturan iki şehri, Petersburg ve Moskova’yı, Tolstoy’un Savaş ve Barış adlı eserindeki yansımalarıyla inceliyor. Küçük, iki şehirde yaşayan farklı karakterler ve onların tutumları aracılığıyla şehirlere yüklenen anlamları ve imgeleri çalışmanın merkezine koyuyor. Arka planda
tarihî bilgilerin bolca yer aldığı Tolstoy’un eserinde, Petersburg’un batıya yönelmesinin ve
Moskova’nın kendi özünü korumasının bu şehirlerdeki vatandaşların yaşadıkları üzerinden
aktarıldığını belirten yazar, 1812 yılının hem şehirler hem de şehrin sakinleri için bir dönüm
noktası olduğunun altını çiziyor. Yazar incelemesinde, bu dönüşümün gelenekçi Moskova’da
daha fazla olduğunu, Petersburg’da ise batıya, özellikle Fransa’ya olan ilginin tam olarak
ortadan kalkmamasından dolayı daha sınırlı olduğunu belirtiyor.
xix
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Tatarca, 20. yüzyıldaki siyasal hareketlenmelerden ve devlet politikalarından en çok etkilenen dillerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği tarafından uygulanan kültür ve dil politikaları sonucunda bir taraftan bölgede Rusçanın hakimiyet
kurması bir taraftan da iki-dillilik olgusunun oluşmaya başlaması Tatarca için pek çok sorunu
beraberinde getirmiştir. Bilim, teknoloji ve eğitim alanlarında Rusçanın süregelen hakimiyeti, şehirli nüfus arasında Tatarcanın geri planda kalmasına sebep olmakta. A. Minsafina,
gelinen son durum itibariyle Tatarcanın şehir hayatı içerisinde ayakta kalıp kalamayacağını
sorguluyor.
Göç olgusunun beraberinde gelen kültürel çatışmalar ve kimlik krizleri, yazarların hayli
ilgisini çeken ve üzerinde çokça kalem oynatılan konular arasındadır. Göçler, şehir hayatının öteki yüzünü ve şehirle kurulan sancılı ilişkilerin mahiyetini kavramak açısından özgül
deneyimlerdir. S. Noyan incelemesinde Eyüp Aygün Tayşir’in 4 Hane 1 Teslim romanını,
şehirlere yüklenen kimlik temsiliyetleri, mekânların kimlik edinme ve kültür üzerindeki etkileri, baba-oğul çatışması, Doğu-Batı ikiliği gibi temalar etrafında psikanalitik bir okumaya
tabi tutuyor. Siirt’ten Fethiye ve Almanya’ya uzanan geniş bir mekânsal çerçeveye sahip
romanda şehirler kimlik çatışmalarının zeminini teşkil ediyor.
Doğu-Batı ikiliğini gündeme getiren bir diğer çalışmada T. Olcay, Andrey Belıy’ın başlığıyla ve temasıyla yapıtının merkezine “beyaz gecelerin şehrini” koyan Petersburg romanında baba-oğul çatışmasına odaklanan olay örgüsünün –Doğu-Batı kadar– nasıl bir Asya-Avrupa mücadelesine dönüştüğünü ele alıyor. Belıy’ın sunduğu “kozmogonik planda bir birim
olarak dünyanın doğal bütünselliğinin de bir parçası” olan yeni insan tipi büyük ölçüde Rudolph Steiner’in antroposofi öğretisinin etkisinde ortaya çıkıyor. Petersburg’un psikolojik,
edebî, sosyal, tarihsel yönlerinin yanı sıra okült yüzünün de romanda açığa çıkması Steiner’den mülhem bir şekilde insanın iki boyutundan biri olarak bir “gizli varlık” (bıtiye)
olduğu kanaatine dayanıyor. Olcay, Petersburg şehrinin Belıy tarafından yeniden resmedilen
görüntüsünü çözümlemek üzere gerek biçim gerek tema yönünden romanın bu farklı veçhelerini ayrıntılı bir şekilde ele alıyor.
Mustafa Reşit’in Penbe Ferace’sine odaklanan G. Sezen, 19. asır sonu İstanbulu’nda bir
zihin-beden rotasının izlerini sürüyor. Modern Türk edebiyatında “Ara Nesil” olarak adlandırılan kuşağın bilhassa erkek karakterlerin tasarımında “rasyonel zihin ve kontrollü beden”
kurgusuna girişmelerine dikkat çeken Sezen, roman kahramanı Server’in İstanbul’un farklı
semtlerini adımladıkça kimliğinin nasıl esnekleştiğine ve evrildiğine dikkat çekiyor. Adalar,
Göksu ve Beyoğlu arasındaki salınımları sonucunda Server’in zihin ve beden kontrolü bir
süre sonra çözülmeye başlar. Şehrin farklı odakları, Server’in farklı karakter özelliklerini
ortaya çıkaracak yahut farklı davranış kodlarının açığa çıkmasını tetikleyecektir.
Ö. Sönmez, Türk edebiyatının önemli bir şairi olan Attila İlhan’ın Sisler Bulvarı isimli şiir kitabını yazınsal göstergebilim yöntemini uygulayarak inceliyor. Çalışmasında uzam
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kavramının imgesel yönünü temel alıyor. Mekânı çağrıştıran kelimeleri anlam alanı kapsamında sınıflandırarak, öznenin nasıl etkilendiğini ve uzamla arasındaki ilişkileri ortaya
koyuyor. Araştırmada sadece şiir estetiği ve biçemine değil, aynı zamanda uzamın işlevine
de odaklanılmakta. Ö. Sönmez, şairin daha çok gerçek coğrafi uzamları kullandığını ancak
bu mekânların boyutlarıyla oynadığını, kişiselleştirme yaparak canlı bir özellik kattığını ve
farklı çağrışım teknikleri kullanarak okuyucunun gösterilen algısını değiştirdiğini belirtiyor.
Fransız tarihçi Pierre Nora’nın “hafıza mekânları” kavramsallaştırması son yıllarda beşeri bilimlerde yeni analiz imkânlarına kapı araladı ve edebiyat araştırmalarında da verimli
okumalara zemin oluşturdu. Z. K. Şerefoğlu-Danış da çalışmasında Yahya Kemal Beyatlı’nın
“Süleymaniye’de Bayram Sabahı” şiiri ile Orhan Pamuk’un Kara Kitap romanında Süleymaniye’nin bir hafıza mekânı olarak nasıl yorumlandığını karşılaştırmalı olarak ele alıyor.
Süleymaniye Yahya Kemal’de “gökyüzüne açılan uhrevi kapı” aralığından, kolektif hafızayı
yeniden inşa eden bir işlevle karşımıza çıkarken Pamuk’ta ise umutsuz mankenlere, ruhtan
arınmış iskeletlere, kurşun askerlere yataklık yapan, hayattan yoksun bir yeraltı dehlizi olarak kurgulanıyor.
Klasik Türk müziğinin hem hânende hem de bestekâr olarak en önemli ustalarından Şevki Bey, Tanzimat sonrası dönemde şehirli ahalinin sanatına en çok rağbet ettiği isimlerden
biriydi. Klasik Türk müziğinin gelişme ortamının artık sarayın ve Mevlevi dergâhlarının dışına taşmaya başladığı bir dönemde yetişen Şevki Bey, şarkı formunun yaygınlaşmasında da
merkezi bir role sahipti. F. Turan, divan şiiri kültürünü, dilini, tema ve söyleyiş üsluplarını
samimi, sade ve oldukça romantik ve duygulu bestelerle yansıtan Şevki Bey’in şarkılarının
Farsça içeriklerine odaklanıyor.
E. Yassıtepe-Ayyıldız, Fransızca modern Afrika yazınına önemli eserler kazandıran Koffi
Kwahulé’nin Ağaçların Kokusu isimli tiyatro eserinde işlenen mekânın ve öznelerin değişimleri üzerine odaklanıyor. Oyun, başkahramanın terk ettiği eve dönmesi, yaşadığı evin yok
olması, babasının artık yaşamaması ve kardeşlerinin çok farklı amaçlar için çabalamalarına
odaklanırken, küçük bir kasabanın maruz kaldığı sömürge ve yoksulluk merkezli değişimi
de tasvir ediyor. E. Yassıtepe-Ayyıldız, bu aile dramı ve mekânın dönüşümü üzerinden yazarın yeni sömürgecilik anlayışına karşı oluşturduğu söylemin, Afrika’nın maruz kaldığı ve
kalmaya devam ettiği bağımlılık durumunun oyun içerisinde nasıl yansıtıldığını gösteriyor.
S. Yücedağ ile İ. Çakır, Modern Fransız edebiyatının önemli temsilcileri arasında yer alan
Olivier Rolin’in Sırça Otel’de Bir Oda isimli biyografik romanına yoğunlaşıyorlar. Yazarın
farklı ülkelerde kaldığı otel odaları üzerinden anlatısını oluşturduğu eserde, araştırmacılar Fransız antropolog Marc Augé’nin “yok-yer” (non-lieu) kavramı ışığında özne ile mekân arasındaki
ilişkiyi irdeliyorlar. Yazarın yok-yer düşüncesine özellikle dil kullanımı sayesinde yeni bir boyut kazandırdığını savunarak, otel odalarının ne kadar sıradan olursa olsun özne ile bir bağlantı
oluşturduğunu ileri sürüyorlar. Söz konusu roman üzerinden yok-yerlerin anonimliğinin bu anlamda azaldığı ve geçici de olsa kişisel alanlara dönüştüğünü temellendiriyorlar.
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B. Yücesan çalışmasında İtalya’nın Trieste şehrini Italo Svevo’nun Hayat İşte ve Zeno’nun Bilinci romanları aracılığıyla ele alıp şehrin çok kültürlü yapısını ele alıyor. Yücesan’ın bu incelemesinde şehrin, Svevo’nun eserlerinde öne çıkan karakterlerle benzeşen
birtakım özelliklere sahip olduğuna dikkat çekiliyor. Zeno’nun Bilinci’nde başkahramanın
Trieste gibi çok kültürlülüğün hüküm sürdüğü bir kentteki yaşam mücadelesi anlatılırken,
Hayat İşte’de ise bu şehre kırsaldan gelen bir gencin deneyimleri ve hayal kırıklıkları konu
ediliyor. Yücesan, bu çalışmasında bir yandan Trieste’nin Orta Avrupa kültürünün vücut
bulduğu bir şehir olduğunu vurgularken bir yandan da kentin roman kahramanlarının içsel
çatışmalarının yansıtılması için uygun bir zemin oluşunu ilgili örneklerle inceliyor. Çalışma
boyunca Trieste’nin Svevo’nun romanlarında yalnızca bir şehrin değil, bir kültürün de adı
olduğu vurgulanmaktadır.
Elinizdeki kitabın yayımlanma sürecindeki desteklerinden dolayı İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayati Develi’ye, aynı fakültenin Türk Dili ve Edebiyatı
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk’a, Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Dr.
Öğr. Üyesi Korhan Korbek’e, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği’ne ve İstanbul Üniversitesi
Yayınevi ekibine teşekkürlerimizi sunarız. Bu çalışmanın, literatüre katkı sağlamasını ve
yeni araştırmalar için ön açıcı olmasını diliyoruz.

Erman GÖREN, Ebru YENER GÖKŞENLİ, Şerif ESKİN, Bülent ÇAĞLAKPINAR
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