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Hiçbiri, tüm o gecelerin içindeki büyülü 602. gece 
kadar altüst edici değildir. Bu garip gecede sultan, Şeh
razat’ın dudaklarından kendi hikâyesinin döküldüğünü 
duyar. Tüm diğer hikâyeleri ve dolayısıyla ken disini de 
kapsayan o hikâyenin başını duyar. Aca ba okur bu iç 
içe geçmenin taşıdığı geniş olasılıkları ve tehlikeyi açık
ça hisseder mi? Eğer Şehrazat anlatmayı sürdürürse, 
bin bir gecenin sonsuz ve döngüsel hale gelmiş olan 
hikâyesinde kısılı kalan sultan, ebediyen masalını dinle
meye devam edecektir... Binbir Gece Masalları’nda Şeh
razat birçok hi kâye anlatır; bunlardan biri, adeta Binbir 
Gece Ma salları’nın kendisidir.1

Kurmacanın sınırları üzerine hayaller kurmayı se-
ven biri olarak bu satırları okuduğumda önemli bir bu-
luş yapmış bilimci gibi heyecanlandım. Oysa ortada bir 
buluş varsa sahibi de kuşkusuz Borges’ti. Her büyük 
yazarın okurun üzerinde oluşturduğu etkinin şekli fark-
lıdır, kendine özgüdür. Borges’in metinleri beni zihinsel 
olarak uyarmakla kalmaz, aynı zamanda çocuksu mace-
ra duygumu da körükleyen konular ve atmosferler içerir. 

1. JorgeLuisBorges,“WhenFictionLives inFiction”,Selected Non-Fictions,
PenguinBooks,NewYork,2000,s.161-163.

602. GECE: KENDİNİ FARK EDEN 
HİKÂYE
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İşte yine ilginç bir örnekle zihnimin içinde ne zamandır 
uyandırılmayı bekleyen Sherlock Holmes’tan mülhem 
araştırmacı-yazarı harekete geçirmeyi başarmıştı. Hemen 
kitaplığıma koştum, Binbir Gece Masalları’nın Türkçe çe-
virisinden 602. Gece’yi aramaya koyuldum. Sonuç, tam 
bir hayal kırıklığıydı. Diğer masallar gibi bir masal anla-
tıyordu, bendeki 602. gecede Şehrazat. Kendi hikâyesine 
de uzaktan yakından benzemiyordu. Yani, Borges’in de-
diği gibi o büyülü gecede, kendi hikâyesini anlatarak Bin-
bir Gece Masalları’nın kendi üzerine kapanmasına neden 
olmuyordu. Kitabı kapattıktan sonra, saflığıma hayret et-
tim. Böyle bir şeyin gerçek olması mümkün müydü? Eğer 
602. gecede bir kırılma yaşanıyor olsaydı, 603. gecede 2. 
gecenin hikâyesi, 604. gecede 3. gecenin hikâyesi olma-
lıydı ve kitabın sonuna kadar (ki artık kitabın bir sonun-
dan söz etmek olanaksızdı) bu böyle gitmeliydi. Böyle bir 
kitap ancak Borges’in hayallerinde var olabilirdi. Okudu-
ğunuz sayfayı bir daha asla bulamadığınız gizemli “Kum 
Kitabı” gibi hayalî bir kitap olmalıydı bu yazıda sözü edi-
len Binbir Gece Masalları. Ama kendime de çok haksızlık 
etmemeliyim. Beni şaşırtan bu yazının içinde bulunduğu 
kitabın kapağında yazan “Seçilmiş Kurmaca Olmayan Ya-
zılar” ibaresi olmuştu. Yayınevi ve kitabın editörü üzerine 
basa basa bu metinlerin kurmaca olmadıklarını kapaktan 
duyuruyorlardı okurlarına. O halde?

O halde Borges bendeki Binbir Gece Masalları’ndan 
başka bir Binbir Gece Masalları’ndan söz ediyor olma-
lıydı. Bilindiği gibi, Binbir Gece Masalları antik Doğu 
coğrafyasının çeşitli yerlerinden; Arap, İran, Mısır, Hint 
ve hatta Orta Asya kültürlerinin masallarından yüzyıllar 
içinde farklı yazarlar tarafından derlenmiş geniş bir ko-
leksiyondur. Belki de Borges XVIII. ve XIX. yüzyıllarda 
yayımlanmış farklı bir versiyonundan söz ediyordu. 

İlk hayal kırıklığı ânında yürüttüğüm düz mantık 
böyle bir şeyin olamayacağını söylüyordu bana ama 
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araştırmaya başlayınca Borges’in ortaya attığı bu “602. 
Gece” meselesinin başkaları tarafından epeyce ciddiye 
alındığını gördüm. Birkaç örnek vermek gerekirse... 

Todorov, kurmacada karakter ile olay örgüsünün 
ve hikâyenin ilişkisini irdelediği ilginç makalesi “Anlatı-
Adamlar”da1, her karakterin potansiyel bir hikâye oldu-
ğunu söyler. Binbir Gece Masalları’nda karakter derinliği 
olmadığını söyleyenlere karşı farklı bir açıdan metni in-
celeyerek, karakterlerin ortaya çıktıklarında kurmacanın 
akışını iç içe geçmelerle nasıl belirlediğini anlatırken, 
Borges’in 602. Gece’sine değinir. Bu gecenin bu türden iç 
içe geçmelerin zirvesini oluşturduğunu belirtir! Todorov 
gidip 602. Gece’yi aramak yerine Borges’in söylediğinin 
doğru olduğu kabulüyle bu saptamaları yapmış olmalı. 
Ya da o da metni Evelyn Fishburn gibi Burton’un versi-
yonundan okumuş ve ikna olmuş  olabilir. 

Evelyn Fishburn, Borges’in yapıtlarında Binbir Gece 
Masalları’nın izini sürdüğü makalesinde2 yazarın edebi-
yatını anlamak için “sonsuzluk, labirent, aynalar, ikizlik, 
iç içe geçme ve merkezilik” gibi anahtar kelimeler tanım-
lar. O da Borges’in bu gizemli gece hakkında söyledikle-
rine Todorov gibi inanmaktadır. Üstelik Fishburn maka-
lesinde, 602. Gece’ye denk gelen hikâyeyi de irdeler ve 
bu hikâyenin (Burton’un versiyonunda bir genç kız onu 
hapsetmiş olan ifrit uyurken kendisiyle sevişmesi için 
bir prense şantaj yapar, eğer kendisiyle birlikte olmazsa 
onu baştan çıkarmakla suçlayacağını söyler) Şehrazat’ın 
ana hikâyesiyle benzer bir olay örgüsü taşıdığını iddia 
eder. Bu hikâyedeki genç kız karşısına çıkan erkeklerle 
yatarak kendisini hapseden ifritten intikam almaktadır. 

1.TzvetanTodorov,“Narrative-Men”,Arabian Nights Reader(Ed.UlrichMar-
zolph),WayneStateUniversityPress,2006,s.226-238.
2. Evelyn Fishburn, “Tracesof theThousand andOneNights inBorges”,
Middle Eastern Literatures,Cilt7,No2,Temmuz2004,s.91-101.
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Bu hikâyenin Şehrazat’ın çerçevedeki hikâyesinin tek-
rarı olduğunu söylemek bence oldukça zorlama bir yo-
rum ama Fishburn (Borges’e hak vererek) bu hikâyenin 
çerçeve hikâye içindeki Şah Şehriyar’ın başından geçmiş 
olan bir olaya atıfla bunun bir mise en abyme1 olduğu-
nu söyler. Mümkün tabii ama ben sanırım Şehrazat’ın 
bakış açısından okumaya eğilimliyim ve çerçeve hikâye 
denilince “canını kurtarmak için sabaha kadar masallar 
anlatan ve en heyecanlı yerinde kesen Şehrazat”ı görme-
yi beklemiş olmalıyım. Ancak Fishburn ve Todorov gibi 
düşünmeyenler de var, John Barth gibi.

John Barth, postmodern edebiyat söz konusu oldu-
ğunda hemen adı sayılan yazarlardandır. “Yorgunluğun 
Ede biyatı”2 adlı makalesinde Barth, artık XIX. yüzyılın 
temsil yöntemlerinden beslenen geleneksel edebiyat tek -
niklerinin (realizmin) kullanıla kullanıla tükenmiş (yo-
rulmuş) olduğunu söyler. Joyce, Kafka, Beckett ve Borges 
gibi modernist yazarların yapıtlarınınsa heyecan vermeyi 
sürdürdüğünü, ortamlararası (intermedia, mixed media) 
sanatın ümit vaat ettiğini savunur. Postmodern edebiya-
tın manifestosu olarak kabul edilen bu makalenin bir ye-
rinde Barth, sözü tekrar en sevdiği yazar olan Borges’e 
getirir. Hem de yazımın girişinde alıntıladığım 602. Gece 
meselesinden söz açarak... Şehrazat’ın bu büyülü gecede 
Binbir Gece Masalları’nın çerçeve hi kâ yesini anlatmaya 
başladığını, ortaya çıkan sonsuz metnin Şehrazat’ın ha-
yatını kurtardığını büyük bir zevkle Borges’ten aktarır. 

1.(Fr.)Sonsuzluğadüşüşanlamınagelenbirdeyiş.Kalkanlarınüzerineyapılan
işlemelerdenbazenenortadakikısma tüm işlemeninküçükbirkopyasıda
işlenirmiş,budurumubetimlemekiçinkullanılanterimiAndréGideedebiyat-
takibütünükendiiçindetemsiledenyapılariçinkullanıyor.İlerleyensayfalar-
dadahaayrıntılıincelemeyeçalışacağımbukavramı.
2.JohnBarth,“TheLiteratureofExhaustion”,Atlantic Monthly,Ağustos1967,
s.29-34.
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Ancak Barth bir parantez açıp bütün bunları Borges’in 
uydurduğundan kuşkulandığını; çünkü bildiği hiçbir ver-
siyonunda böyle bir gece olmadığını ama Binbir Gece 
Masalları’nın belki de Borges’in “Tlön, Ukbar, Orbis Ter-
tius” öyküsündeki ansiklopedi gibi olduğunu, dolayısıyla 
arada sırada kitabı kontrol etmek gerektiğini şakacı bir 
üslupla ekler! O halde meseleyi kapanmış sayabilirdim: 
Evet, bilinen hiçbir Binbir Gece Masalları çevirisinde be-
nim ya da John Barth’ın beklediği gibi Şah Şehriyar-Şeh-
razat çerçevesini tekrar eden böyle bir büyülü sonsuzluğa 
düşüş durumu yoktu. Zaten gerçek dünyada böyle bir şe-
yin olması mümkün değildi. Ama içimdeki huzursuzluk 
bir türlü dinmek bilmiyordu.

Çünkü Borges, yukarıda sözünü ettiğim yazısında 
böyle bir metnin varlığından söz etmekle kalmıyor, ma-
kalesinde savunduğu sonsuzluğa düşme meselesinin en 
iyi örneği olarak gösteriyordu 602. Gece’yi. Gerçi Borges 
her zaman olmayan, hatta olması imkânsız kitaplardan, 
kitaplıklardan, haritalardan, ülkelerden ve insanlardan 
söz ederdi. Tıpkı “Tlön, Ukbar, Orbis Tertius” öyküsünde 
sözünü ettiği Britannica cildi gibi. Ama o türden düşünce 
deneyleri öykü olarak kurmaca yapıtları arasında okura 
sunuluyor ve biz okurlardan anlatılanların kurmaca ol-
duğunu akılda tutarak okumamız bekleniyordu. Son dö-
nemde artık bayağı bir klişe halini almış olan “kurmaca 
ile gerçekliğin sınırlarında” gezinen metinlerdir bunlar. 
Ama yine de, son kertede bunların kurmaca olduğunu 
biliriz. Örneğin, sonsuz bir mekâna yayılan, rafları tüm 
harf kombinasyonlarının oluşturduğu kitaplarla dolu fan-
tastik bir kütüphanenin anlatıldığı “Babil Kitaplığı” gibi 
bir Borges öyküsünü bir düşünce deneyi olarak okuruz. 
Bilimcilerin sıklıkla kullandığı bir yöntem olan düşün-
ce deneyleri gerçekleştirilmesi çok güç ya da imkânsız 



20

birtakım durumları varsayımsal olarak gündeme getirip 
tartışmaya olanak tanır... Modernist edebiyat bu türden 
düşünce deneyleriyle doludur, hatta birçok bilimkurgu 
ve fantastik edebiyat yapıtı bu bağlamda incelenebilir.1 
Bunlara alışıktım. Dediğim gibi Borges’i keşfettiğim sek-
senli yıllarda bu yöntemi zevkle benimsemiştim ve ede-
biyata ilişkin bakış açım başka bir yörüngeye oturmuştu. 
Ama bu sefer, ters giden bir şeyler vardı. İçimde çalan 
alarm zilleri bir tek ismi fısıldıyordu: Sokal.

Özellikle postmodernlik tartışmalarında birçokları-
na göre kilit bir isimdir Alan Sokal. Hatırlamakta yarar 
var: New York Üniversitesi’nde fizik profesörü olan Alan 
Sokal, 1996 yılında tamamen keyfî ve spekülatif savlarla 
dolu bir makale kaleme aldı.2 Bu savları bilimsel jargon-
la süslemekle kalmadı, aynı zamanda bilimsel kaydırma-
larla dönemin ruhuna uygun bir hale getirdi. Sokal bu 
makaleyi, Duke Üniversitesi yayını postmodern kültürel 
çalışmalar dergisi Social Text’e gön derdi. Yazı, hakem in-
celemesinden geçirilmeden ya yımlandı. Eşzamanlı olarak 
Sokal, başka bir dergide3 yazının içeriğinin tamamen uy-
durma olduğunu açıklayan; postmodern sosyal bilimcile-
rin yazıları yayımlarken uzman görüşüne ihtiyaç duyma-
dıklarını çünkü yazıların kimin tarafından yazıldığına ve 
içeriklerinin kendi dünya görüşlerine yakın bir his verip 
vermemesine baktıklarını savunan bir yazı yayımladı.4 Ta-

1.AllenThiher,Fiction Refracts Science, Modernist Writers from Proust to Borges,
UniversityofMissouriPress,Columbia,2005.
2. Alan Sokal, “Transgressing the Boundaries: Towards a Transformative
HermeneuticsofQuantumGravity”,Social Text,DukeUniversityPress,No:
46/47,1996,s.217-252.
3.AlanSokal,“APhysicist’sExperimentwithCulturalStudies”,Lingua Franca,
Mayıs/Haziran1996,s.62-64.
4.Sokal’ınbumeseleyiayrıntılarıylaanlattığıvesonmodapostmoderndüşü-
nürlerin bilimsel söylemi keyfî bir şekilde kullanarak kimi zaman inanılmaz
saçmalıklarürettiklerini savunduğukitapTürkçededeyayımlandı.Postmo-
dernizm tartışmaları sırasındabaşucundabulundurulması gerekenbir eser:
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bii büyük tepkiler aldı. Kimileri onu etik dışı davranmakla 
suçladı kimi sosyal bilimciler de Sokal’a destek verdiler. 
Bence işin ilginç yanı, bu tuhaf yazı bilimsel bir makale 
olarak değil de postmodern söylemin parodisi olarak ya-
yımlansaydı gerçekten de zevkle okunabilirdi. 

Postmodern düşünürlerin anlaşılması zor ama havalı 
üsluplarıyla dalga geçmek için bilgisayar programları bile 
yazıldı. Örneğin, Postmodern Yazı Üreteci adı verilen bir 
program her tuşa bastığınızda karşınıza “postmodern” bir 
metin getirmektedir. Dilbilgisel açıdan hatasız, kullandığı 
üslup ve terminolojinin etkisiyle çok önemli bir şeylerden 
söz ettiği hissi uyandıran ama aslında hiçbir anlamı olma-
yan makaleler.1 Bu sayfaya en son girdiğimde karşıma çı-
kan başlıklardan bazıları şöyleydi: Sosyal Realizmi Yeniden 
İcat Etmek: Stone’un Çalışmalarında Diyalektik Öncesi 
Kuram; Anlatısallık Türü: Yapısalcılıköncesi Kapitalist Ku-
ram, Rasyonalizm ve Diyalektik Ataerkillik; Kapitalizm ve 
Mutabakatın Kültüröncesi Paradigması... Tabii bu türden 
tepkilerin bizatihi kendilerini de eleştirmek mümkün. 
Çünkü anlaşılmadığı iddia edilen metinleri kimin anla-
madığı da ayrı bir sorundur. Çizgi dışı denemelerin üzeri-
ni kolayca çizmek çarçabuk bir entelektüel düşmanlığına 
evrilebilir. Kimi postmodern akademisyenlerin kerameti 
kendinden menkul felsefelerini pazarlamak için bilim jar-
gonunu yağmalamalarına karşı çok önemli bir çıkış olarak 
değerlendirilebilecek Sokal vakasının aklıma gelmesi bel-
ki de Borges’e bir parça haksızlık. Çünkü Borges ne bir 
felsefeci olarak ortaya çıktı ne de bir bilimci olarak. 

Alan Sokal, JeanBricmont,Son Moda Saçmalar, Postmodern Aydınların Bilimi 
Kötüye Kullanması,İletişimYayınları,İstanbul,2002.
1. Postmodern Essay Generator: http://www.elsewhere.org/pomo/ adresine
ulaştığınızdakarşınızaAndréwC.Bulhaktarafındantasarlanmışolanbilgisa-
yar programının ürettiği birmakale çıkacak. Sayfaya her girdiğinizde ya da
sayfanınaltındakibirbağlantınoktasınaherbastığınızdafarklıbirmakaleüre-
tenbuprogramsonyıllardagördüğümenyaratıcımetinselçalışmalardanbiri.
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