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Feminist Edebiyat ve Eleştiri 

Özge Özdemir & Sevcan Tiftik 

Feminist Tahayyül bu sayısında feminist edebiyat ve eleştiri konusuna odaklanıyor. Bu sayı 

için yola çıkarken “edebiyat üzerine yürütülen feminist çalışmaların, dilin, kültürün, tarih 

yazımının ve toplumsal ilişkilerin eril bağlarını görmemize, bunlar arasındaki ilişkileri yeniden 

düşünmemize ve dildeki ayrımcı yapıları çözümlememize olanak sağlayacağına inanıyoruz” 

demiştik. Bu şekilde edebiyatı feminizm için, sosyal bilimler için tali bir yol olarak görmeyen 

bir feminist edebiyat ve eleştirisinin hangi imkânları açtığını görmek istedik. 

Feminist edebiyat ve feminist eleştiri, ayrımcı olmayan söylemleri kurduğu kadar eril, 

cis-heteroseksist, sağlamcı, türcü, insan merkezci, ırkçı gibi pek çok söylemi tuz buz etme 

potansiyeline de sahiptir. Kaynağını feminizmlerin çeşitli perspektifleriyle besleyen edebiyat 

ve eleştiri dünyayı, dilleri, eylemleri, hikâyeleri, anlatıları, kuramları, deneyimleri, normları, 

bedenleri, canlı ve cansız varlıkları ve oluşları muktedir söylemlerin yeknesak anlatı 

evreninden koparır ve başka türlü imkânları dinlemeye, duymaya, okumaya, görmeye, 

anlamaya, hatta tatmaya ve bunlara dokunmaya olanak sağlar. Edebiyat tarihi boyunca 

muktedir söylemleri besleyerek normları, mitleri, kafesleri, sınırları güçlendiren yazın ve 

eleştiriden ziyade, bugün artık feminist edebiyat ve eleştiri; kimliklerin, rollerin, bedenlerin, 

deneyimlerin inşasında ve alımlanışında temsillerin çeşitlendiği, sınırların muğlaklaştırıldığı, 

yekpareliğin parça pinçik edildiği, ikiliklerden ve kafeslerden azad edildiği imkânları çoğaltan 

bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Bu sayıda yüzümüzü feminist edebiyat ve eleştiriden yana 

çevirerek temsillerin, anlatı evrenlerinin ve kategorilerin altının nasıl oyulduğunu veya 

muktedirin çizdiği sınırların sürekliliğini göstermeye çalıştık. 

Diğer sayılarımızda olduğu gibi bu sayıdaki yazılar da kadınlık deneyimlerinin 

çeşitliliğini ve kadınlığın tek tip bir kategoriden ibaret olmadığını görünür kılıyor -ancak bu 
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kez edebiyat aracılığıyla. Yazıları ortaklaştıran noktalardan biri, kadınların yazdıklarını 

sınıflandırmak için kullanılan etiketlerin; “kadın yazını”, “kadın edebiyatı”, -küçük düşürücü 

olması amaçlanarak kullanılan- “piliç edebiyatı” gibi kullanımların, kadınların yazdıklarının 

edebiyat kanonundan dışlanması için nasıl bir araç olarak kullanıldığını göstermeleri oldu. Bir 

başka ortak nokta ise yazıların feminist edebiyat ve eleştirinin güçlendirici etkilerini ortaya 

koymaları. Nihayetinde buradaki yazılarla, türlü deneyimlere sahip kadın ve LGBTİ+’ların 

deneyimlerini, arayışlarını ve tutkularını roman, öykü, günlük gibi çok farklı ve çeşitli türlerde 

yazmalarının herkes için nasıl dönüştürücü ve ilham verici olabildiğini gördük. 

Sayı Tuğba Gökduman’ın “Duygusal Bir Rehber Olarak Kadın Yazını: Chick-Lit 

Örneği Üzerinden Duygular, Cinsellik ve Özgürlüğe Bakmak” adlı makalesi ile açılıyor. 

Makale kadın yazınına ait bir alt-tür olarak çepere itilen chick-lit edebiyatını tarihsel gelişimi 

içerisinde ele alıyor. Bunu yaparken türün öncüsü sayılan Bridget Jones’un Günlüğü 

üzerinden, türün genç ve kentli kadınlara duygusal açıdan nasıl rehberlik ettiğini tartışıyor. Bu 

bağlamda chick-lit edebiyatına getirilen eleştirileri sorunsallaştıran yazı, türün zaman içinde 

yaşadığı dönüşüme ışık tutuyor. 

“Adalet Ağaoğlu’nun Üç Beş Kişi Romanına Feminist Bir Bakış” adlı makalesinde 

Merve Çopuroğlu, Ağaoğlu’nun romanını feminist edebiyat eleştirisi ile incelemeyi amaçlıyor. 

Kadınların, hayatı erkeklerden ve birbirlerinden nasıl farklı deneyimlediklerini geleneksel-

modern, kent-taşra gibi ikilikler üzerinden anlamayı deneyen makale, romanda farklı toplumsal 

bağlamlardaki kadınların farklı baskı tiplerine karşı geliştirdikleri stratejilere de yakından 

bakıyor.  

“Kazuo Ishiguro ile İnsan sonrası Tahayyül ve İnsan sonrası Feminist Eleştiri: Beni 

Asla Bırakma” adlı makalesinde Feyza Toprak, ele aldığı romanı insan sonrası perspektifle 

inceliyor ve insan-merkezci düşüncenin ötekileştirici etkilerine odaklanıyor. Toprak, romanın, 

insan sonrası öznenin queer doğasını ve imkânlarını nasıl ortaya koyduğunun izini sürerek 

insan sonrası edebiyatın feminist eleştiriye katkılarını gösteriyor. 
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Sayımızın “Araştırma Notu” bölümünde Merin Sever’in “Annie Ernaux’nun 

Babasından Kalan İzlerde Büyüyen Tutkusu” isimli yazısı yer alıyor. Sever, yazısında kendine 

has diliyle Ernaux’nun okuyucuda bıraktığı “his”sin izini sürüyor. Ernaux’nun tutkularını, 

arzularını ve utançlarını yazmasını bir cesaret olarak okurken, bize yanlış ve yalnız 

olmadığımızı hatırlatarak, başka bir dünya için bir “seçeneğimiz var” diyor. 

Kitap Değerlendirmesi bölümünde Duygu Çayırcıoğlu’nun Kadınca Bilmeyişlerin 

Sonu: 1960-1980 Döneminde Feminist Edebiyat başlıklı kitabına ilişkin bir değerlendirmeye 

yer veriyoruz. Değerlendirmenin yazarı Sezen Kutup “Kadınca Bilmeyişlerin Sonu Geldi mi?” 

başlıklı yazısında kitabın kapsamlı bir değerlendirmesini yaparken, Çayırcıoğlu’nun bıraktığı 

yerden kadınca bil(e)meyişlerin imkânlarını kucaklıyor. 

Söyleşi bölümümüzde Umami Kitap’ın kurucuları ve editörleri Seçil Epik, Bike Su 

Öner ve Büşra Mutlu ile yaptığımız söyleşi yer alıyor. Söyleşimizde queer feminist yayıncılık, 

çeviri ve Türkiye’deki yayıncılık politikaları üzerine konuştuk. 

Sayımızda son olarak, “Harabelerin Hizmetçisi” başlıklı öyküsüyle Tuğba Doğan’ı 

okuyoruz. Bizi ses çıkarmaya ve adım atmaya çağıran bu öykü; dili, kurgusu ve anlatımıyla 

içinden geçtiğimiz bu dar zamanlarda bize ferahlık getirdi. Sizlerin de “Harabelerin 

Hizmetçisi”ni beğeneceğinizi umuyoruz. 

Feminist Tahayyül’ün bu sayısına katkı veren tüm yazarlara, hakemlere ve yayın 

kuruluna teşekkür ediyor, iyi okumalar diliyoruz.


