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I

“Tek çekincem, bu konunun yeterince ‘insani de-
ğerler’ hakkında olup olmayacağıdır.” Akademik komi-
telerin çalışmalarını bilenler, bu yaklaşım tarzını tanıya-
caklardır. Bu kez masanın çevresinde, Clare Hall (Cam-
bridge) Tanner Konferansları Komitesi oturuyordu. Tan-
ner Konferansları Amerikalı hayırsever ve Utah Üniver-
sitesi eski felsefe profesörü Obert C. Tanner tarafından 
kurulmuş olup, 1 Temmuz 1978’de Clare Hall’da res-
men başlatılmıştır. (Tanner Konferansları, her yıl Har-
vard, Michigan, Princeton, Stanford, Utah, Brasenose 
College, Oxford ve zaman zaman başka üniversitelerde 
de verilmektedir.) Bu konferansların amacı, “insani de-
ğerler ve değerlendirmelere ilişkin akademik ve bilimsel 
öğrenimi geliştirmek ve bu öğrenim üzerinde düşün-
mek” olarak belirlenmiştir. Söz konusu toplantıda 1990 
Tanner Kon feransları’nı sunmak üzere Umberto Eco da-
vet edilmiş; Eco öneriyi kabul ederken, ele alacağı konu 
olarak “Yorum ve Aşırı Yorum”u önermişti. Olası her-
hangi bir güçlüğü önceden belirleme kaygısıyla, yukarı-
da sözlerini aktardığımız komite üyesini, tek çekincesini 
dile getirmeye yönelten bu konu oldu; ancak komite bu 
çekincenin konferansları çok uzun süre geciktirmesine 
izin vermedi.

GİRİŞ:  
SONLU VE SONSUZ YORUM
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Belli ki, konferansları izlemek üzere Cambridge’in 
en geniş amfilerinden birini dolduran yaklaşık beş yüz ki-
şinin paylaştığı bir çekince değildi bu. Belki bazıları daha 
çok, zamanımızın en ünlü yazarlarından birisini görüp 
meraklarını gidermek üzere gelmiş, belki bazıları da yal-
nızca gösterişli bir kültürel ve toplumsal fırsatı kaçırma-
mak arzusuyla hareket etmişlerdi; ancak bu dev dinleyici 
kitlesinin ikinci ve üçüncü konferansları da izlemeye gel-
miş olması, konferansçının çekici nitelikleri kadar başka 
ilgi kaynaklarının da var olduğunu kanıtlamaktadır. Ertesi 
sabah, erken saatlerden itibaren, konferansların ardı sıra 
yapılan semineri dinleyebilmek ve bu seminere katılabil-
mek için kuyruk oluşturan coşkulu kalabalık ise çok daha 
az çekince sergiliyordu; bu kez onları harekete geçiren 
şey, Frank Kermode’un yönetiminde bütün gün sürecek 
oturumda Eco’yu Richard Rorty, Jonathan Culler ve 
Christine Brooke-Rose ile tartışırken görebilmekti. Alfa-
betik olarak sıralamak gerekirse, Isobel Armstrong, Gil-
lian Beer, Patrick Boyde ve Marilyn Butler’ın oluşturduğu 
seçkin bir öğretim üyeleri ve eleştirmenler topluluğunun 
katkılarıyla zenginleşen ve toplantıda hazır bulunan Mal-
colm Bradbury, John Harvey ve David Lodge gibi öteki 
romancı eleştirmenlerin özellikle konuyla ilgili görüşle-
riyle çeşni kazanan tartışma kesinlikle çok canlı geçti.

Bu oturumların ana katılımcısı Umberto Eco, öyle 
çok alanda kendini göstermiş birisi ki, kolay bir sınıflan-
dırma kapsamında değerlendirilmesi olanaksız. İtalya’ 
nın Piedmonte bölgesinde doğan Eco, Torino Üniversite-
si’nde felsefe öğrenimi görmüş ve Aquinolu Tommaso 
estetiği üzerine bir tez yazmıştır. Devlet televizyonu 
RAI’nin kültür programlarında çalışmış, daha sonra To-
rino, Milano ve Floransa üniversitelerinde görev almıştır; 
bu arada, Bompiani Yayınevi’ndeki yayın yönetmenliği 
görevini de sürdürmüştür. 1975’ten bu yana, Bologna 
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Üniversitesi’n de Göstergebilim Kürsüsü’nün başkanlığı-
nı yapmaktadır (bu kürsü, türünün herhangi bir üniver-
sitede kurulmuş ilk örneğidir). Onun üzerinde dikkate 
değer kitap yayımlamış, estetik, göstergebilim ve kültür 
eleştirisi alanlarına önemli katkılarda bulunmuştur. Bu 
kitapların birçoğu İngilizceye ve öteki dillere çevrilmiş-
tir; buna karşın, Profesör Eco’nun son çalışmalarından 
bazılarının, özgün metinler İngilizce olarak yazıldığı için, 
İtalyancaya çevrilmesinin gerekmesi, onun bir dilbilimci 
olarak olağanüstü yeteneklerinin bir göstergesidir. Aynı 
zamanda Eco, İtalya’nın önde gelen bazı gazeteleriyle 
dergilerine düzenli olarak ve çoğu zaman çok eğlenceli 
yazılar yazan çok üretken bir gazetecidir; ancak, en azın-
dan İngilizce konuşan dünyada, çok daha geniş bir kitle 
onu 1980’de yayımladığı ve uluslararası bir çoksatar ha-
line gelen Gülün Adı1 romanının yazarı olarak tanımak-
tadır. 1988’de ikinci romanı Foucault Sarkacı’nı2 yazmış, 
bir yıl sonra İngilizce çevirisi çıkan roman büyük bir 
eleştirel ilgiyle karşılanmıştır.

Elinizdeki kitap, Eco’nun 1990 Tanner Konferans la-
rı’nın gözden geçirilmiş metinlerini, seminere katılan üç 
öğretim üyesinin sundukları tebliğleri ve Eco’nun yanı-
tını içermektedir. Katılımcıların tartıştıkları konular, 
alandan olmayan okur için zaman zaman oldukça çapra-
şık ya da teknik görünebileceğinden, katılımcıların bir-
birlerinden ayrıldıkları temel noktaları önceden ana çiz-
gileriyle ortaya koymak ve yirminci yüzyılın son döne-
mindeki birçok kültürel anlama biçiminin merkezinde 
yer alan bir araştırmanın daha geniş imalarına işaret et-
mek yararlı olacaktır.

1. Um ber to Eco, Gü lün Adı, çev.: Şa dan Ka ra de niz, Can Ya yın la rı.
2. Um ber to Eco, Foucault Sarkacı, çev.: Şa dan Ka ra de niz, Can Ya yın la rı.
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II

Elbette, yorum yirminci yüzyıl edebiyat kuramcıla-
rının icat ettiği bir etkinlik değildir. Aslına bakılırsa, bu 
etkinliği nasıl nitelendirmek gerektiği konusundaki mu-
amma ve tartışmaların Batı düşüncesinde uzun bir geç-
mişi vardır; bu tartışmaları her şeyden önce Tanrı Ke la-
mı’nın anlamını belirlemek gibi son derece önemli bir 
uğraş harekete geçirmiştir. Bu tarihin modern aşaması 
temel olarak, on dokuzuncu yüzyılın başında Sch     lei er-
macher’le bağlantılandırılan Kutsal Kitap yorumbilgisi-
nin gündeme getirdiği metinsel anlam sorunu hakkında-
ki yüksek düzeyli özbilince uzanmaktadır; Dilthey, insan 
ruhunun bütün yaratılarını anlamada yorumun mer kezî 
rolünü, on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında Geistes-
wissenschaften kapsamındaki bütün alanları içeren bir 
programın temeli yapmıştır.

Son yirmi otuz yılda bu tartışmanın girdiği belirleyi-
ci evreyi iki geniş ölçekli gelişme bağlamında anlamak 
gerekmektedir. Bu gelişmelerden ilki şudur: 1945’ten bu 
yana Batı dünyasında yüksek öğrenimin olağanüstü öl-
çüde yaygınlaşması, bu tür kurumların genel kültürel 
rolünü etkileyen konulara ve özellikle kurumsal olarak 
tanımlanan “disiplinler”in kimliği ve statüsü hakkındaki 
sorulara yeni bir anlam vermiştir. İngilizce konuşulan 
dünyada, bir disiplin olarak “İngilizce” bu süreç içinde 
kendine özgü bir merkeziliği ve duyarlığı olan bir ko-
num edinmiştir; çünkü İngilizce bölümü, üniversite dı-
şındaki disiplin dışı okurlarla yazarların varoluşsal sorun-
larından en az yalıtılmış disiplindi – bu ise, başka şeylerin 
yanı sıra, meslek içindeki tartışmaların belli aralıklarla 
kamu dikkatinin nesnesi olmayı sürdürdüğü anlamına 
gelmekteydi. Bu konunun taşıdığı önceliğin basit, ancak 
çarpıcı bir göstergesi, 1970 yılında İngilizcenin Ameri-
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kan üniversite ve kolejlerinin üçte ikisinde en geniş li-
sans bölümü olduğu gerçeğidir.1

Bununla birlikte, son on beş yirmi yıldır, gerek gele-
neksel olarak İngilizce disiplininin konusunu oluşturdu-
ğu kabul edilen yazılar “kanon”u, gerek bu inceleme ala-
nına uygun olduğu düşünülen yöntemler daha keskin bir 
irdelemeye tabi tutulmuştur, çünkü bunların dayandığı 
toplumsal ve etnik varsayımlar artık çevrelerindeki dün-
yada kolay bir egemenlikten yararlanamamaktadır. Buna 
ek olarak, Amerikan toplumunun kültürel çeşitliliği ve 
Amerikan akademik yaşamında bireysel başarıyı yönlen-
diren pazar ilkeleri, şimdi “kuram” olarak bilinen ikinci 
düzey düşünceyi, ünlerin kazanıldığı ve iktidar ile mevki 
savaşlarının yapıldığı merkezî entelektüel arena haline 
getirmiştir. Bu kurumsal ortam üzerinde odaklanmak, 
bu tartışmalarda alınan konumların gerçek içeriğini açık-
lama yönünde büyük bir yol kat etmemizi sağlamayabi-
lir; ancak, tutku ile elde edilen sonuç arasında görünür-
deki oransızlığı ya da toplumun böyle önemli konular-
daki tartışmaya gösterdiği dikkatin derecesini anlamak 
istiyorsak elzemdir.

Bu, yorum hakkındaki tartışmalara bir anlam yükü 
yükleyen büyük ölçekli gelişmelerin ikincisine yönelti-
yor bizi: Yani, kökü Kıta Avrupası felsefesinin belirgin 
kaygılarıyla yöntem tarzlarında bulunan bir yazı bütü-
nünün, edebiyat yapıtlarının eleştirel açımlaması ve de-
ğerlendirmesi şeklindeki geniş ölçüde Anglosakson gele-
nekle çatışmasına (daha büyük bir karşılıklı anlama ya 
da iyi niyet çağrıştıran herhangi bir fiil, bu karşılaşmanın 

1. Ric hard Oh mann, Eng lish in Ame ri ca: A Ra di cal View of the Pro fes sion (New 
York, 1976), s. 214-215. Oh mann, bu ge niş le me nin çok bü yük öl çü de, “bi-
rin ci sı nıf kom po zis yon” der si nin müf re dat ta ki ki lit ro lü ne bağ lı ol du ğu nu 
vur gu lar. Da ha uzun bir ta rih sel pers pek tif için bkz. Ge rald Graff, P ro fes sing 
Li te ra tu re: An Ins ti tu tio nal His tory (C hi ca go, 1987). (Y.N.)
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doğasını haksız yere yanlış yansıtırdı). Bu gelişmeyi de 
daha uzun bir tarihsel perspektif içinde görmek gerekir. 
Yirminci yüzyıl boyunca İngiltere ve Amerika’da edebi-
yat incelemelerinin hedeflediği profesyonelleşmeye doğ-
ru uzanan istikrarsız yolda belirleyici bir geçiş, on doku-
zuncu yüzyılın başat “bilimsel yöntem” kavrayışına uyum 
sağlama girişiminin mirası olan edebiyat üzerine tarihsel 
araştırmacılıktaki yoğunlaşmaya meydan okunduğunda 
ve onun yerine önemli ölçüde, “büyük edebiyat”ın ka-
non yapıtlarının sözel ayrıntıları üzerinde ödünsüz bir 
dikkatle duran bir eleştiri pratiği getirildiğinde meydana 
gelmiştir. Bu pratik İngiltere’de I.A. Richards’ın Practical 
Criticism adındaki yapıtıyla (daha karmaşık ve daha uzak 
yollardan, T.S. Eliot, F.R. Leavis ve William Empson’un 
eleştirel çalışmalarıyla) bağlantılandırılır, Amerika’da ise 
“Yeni Eleştirmenler”in, öncelikle John Crowe Ransom, 
R.P. Blackmur, Robert Penn Warren, Allen Tate, Cleanth 
Brooks ve W.K. Wimsatt’in çalışmalarıyla. Bu pratik za-
manla, özellikle Amerika’da, kendi haklılık öğretilerini 
üretmiştir; bu öğretilerin temelinde, estetik bir nesne 
olarak edebiyat yapıtı kavrayışı bulunmaktaydı – kendi 
başına var olan, amacı kendi içinde olan bir estetik nes-
ne; eleştirmenin görevi bu estetik nesnenin kendine ye-
terli anlamını açımlamaktı. Bu ilk dogmadan doğan ikin-
cil bir öğreti, intentionalist fallacy adı verilen tutumun, 
yani edebiyat yapıtı olan “sözel ikon”un (Wimsatt’ın de-
yişiyle) “anlam”ını belirlemede yazarın metin öncesi ni-
yetlerini bilmenin önemli olabileceğine inanma yanlışı-
nın yadsınmasıydı. (İlke olarak, bu öğretilerin bütün 
edebiyat türlerine uygulanabileceği varsayılmıştı; ancak 
bu öğretilerin geniş ölçüde, önde gelen Yeni Eleştirmen-
lerin belirlemede özellikle güçlü oldukları “gerilimler” ve 
“belirsizlikler” açısından zengin, kısa lirik şiirin eleştiri-
sinden geliştiği ya da en çok bu edebiyat türüne uygun 
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olduğu açıklık kazanalı çok olmuştur.)
Bu akımın teşvik ettiği ve 1950’lerle 1960’larda İn-

gi liz-Amerikan edebiyat bölümlerinde tekelci bir ko-
numda olmasa da ağırlıklı bir konumu bulunan edebiyat 
ve edebiyat eleştirisi tutumlarının, önceden kestirilebile-
ceği üzere, anlam hakkında Kıta Avrupası felsefi gele-
nekleri kapsamında gelişen ve kaynağını özellikle yo-
rumbilgisi, fenomenoloji ve yapısal dilbilimden alan he-
terodoks fikirleri dışladığı ortaya çıkmıştır. Özellikle 
Saussure’ün dil kuramlarından kaynaklanan temel fikir-
lerinden bazılarının yaygınlık kazanması ve bunların 
Lévi-Strauss’un antropoloji kuramlarıyla kısmen bağdaş-
ması, 1950’lerden başlayarak birçok araştırma sahasında 
insan etkinliğinin her alanında altta yatan derin yapılar 
ve yinelenen örüntüler arayışının yaygınlaşmasına yol 
açmıştır. Bu, bir etkinliğin olanaklılığının koşullarının aş-
kınsal irdelemesi şeklindeki Kant-sonrası mirasla birleş-
tiğinde, anlam, iletişim ve benzeri konuların doğası üze-
rine çok genel kuramların geliştirilmesi sonucunu getir-
miştir. (Eco’nun yakından bağlantılı olduğu göstergebi-
lim ya da göstergelerin bilimi bu daha geniş eğilimin bir 
parçasını oluşturuyordu; felsefe ve toplum bilimleri ala-
nında eğitim görmüş kişiler kadar, ana uğraşı alanları 
öncelikle edebiyat incelemesi olanlar da göstergebilimi 
çalışma alanı olarak seçmiştir.) Böyle bir kuramsallaştır-
manın bir sonraki aşamasının “yapısalcılık sonrası” ola-
rak betimlenmesi, kısmen gazeteciliğin etiketlere olan 
ge rek siniminden kaynaklanmaktadır; ancak, Saussure’ün 
gösterenin nedensizliği üzerindeki ısrarının, yazıdaki 
her tür anlamın belirsizliği hakkında –özellikle Jacques 
Der rida’nın şaşırtıcı bir ustalıkla öne sürdüğü– daha ya-
kınlardaki iddiaların çıkış noktasını nasıl oluşturduğunu 
da göstermektedir.

İngiliz ve Amerikan üniversitelerinde edebiyat öğ-
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retmekle görevli kimseler arasında, her zaman çok iyi 
anlaşıldığı söylenemeyecek bu felsefi gelenekler küme-
sinden kaynaklanan fikirlere yönelik coşkunun yaygınlık 
kazanmasının sonucu, edebiyat araştırmalarının doğası 
ve amacı üzerine hararetli, karışık ve artık gereğinden 
çok uzayan karşıtlık oldu. Bu tartışma sürecinde, bir 
edebiyat metninin “anlamı”nı belirlemenin, eleştirel ir-
delemenin meşru bir amacı olabileceği fikri oldukça ağır 
eleştirilere uğradı. Anlamı sağlayan, doğrudan ilintili [rel
 evant] bağlamların kapsamını sınırlama ya da yazının 
sonsuzcasına sergilediği istikrarsızlıklarını durdurma gi-
rişimi, “yetkeci” olarak nitelendirildi – suçlamanın ken-
disi, karmaşık kuramsal sorunlarla daha geniş siyasal tu-
tumlar arasında bağlantı kurmanın nasıl kolayca gerçek-
leştiğinin bir örneğini oluşturmaktadır. Bunun aksine, 
farklı soyutlama düzeyleri arasında fazlaca kolay hareket 
etme olarak gördükleri şeyden sakınanlar, Derrida’nın 
epistemik “kesinlik”i yadsımasının Descartes-sonrası fel-
sefe geleneğine bağlı olduğunu ve bu tutumun yazılı her 
tür metnin uzlaşımsal olarak kabul edilmiş anlamlarını 
belirleme olasılığına kuşku düşürmesine izin verilme-
mesi gerektiğini öne sürmekte, kendi bakış açılarını, ya-
pısalcılık sonrası eleştirmeni şununla suçlayarak destek-
lemektedirler: “[Yapısalcılık sonrası eleştirmen], ikili bir 
oyun oynamakta, başkasının metnini okurken kendi yo-
rum stratejisini işin içine katmakta, ancak kendi yorum-
larının yöntemlerini ve sonuçlarını kendi okurlarına ile-
tirken sessizce cemaat normlarına dayanmaktadır.”1

Bu nedenle, Eco bu konuyu konferanslarının konu-
su olarak seçerken, anlamın doğası ve yorumun olanak-
larıyla sınırları hakkında hızla ilerleyen uluslararası bir 

1. M.H. Ab rams, “How to do things with texts”, Doing Things with Texts: Es
says in Cri ti cism and Cri ti cal Theory (New York, 1989), s. 295. (Y.N.)



23

tartışmada ya da birbiriyle bağlantılı tartışmalar grubun-
da belirli bir konum almayı üstleniyordu. 1960’lı ve 
1970’li yıllarda, anlam “üretme” sürecinde okurun rolü-
ne dikkati çeken en etkili kişilerden biri olarak Eco son 
çalışmalarında, çağdaş eleştirel düşüncenin önde gelen 
çizgilerinden bazılarının –özellikle Derrida’dan esinlen-
miş olup, kendini “Yapıçözüm” olarak adlandıran ve ön-
celikle Paul de Man ile J. Hillis Miller’in yapıtlarıyla bağ-
lantılandırılan Amerikan eleştirisi üslubunun– okura sı-
nırsız, denetlenmesi olanaksız bir “okumalar” sağanağı 
yetkisi vermesi olarak gördüğü tarzından duyduğu ra-
hatsızlığı dile getirmiştir.1 Eco’nun bu kitaptaki konfe-
ransları, “sınırsız semiosis” fikrinin yanlış temellük edilişi 
olarak gördüğü anlayışa karşı bu protestoyu geliştirerek, 
kabul edilebilir yorumlar yelpazesini sınırlamanın, dola-
yısıyla bazı okumaları “aşırı yorum” olarak belirlemenin 
yollarını araştırmaktadır.

Bu amaçla, ilk konferans, sırlara vâkıf birkaç kişinin 
dışında herkesin dikkatinden kaçacak biçimde kodlan-
mış “gizli” anlamlara ilişkin fikirlerin Batı düşüncesinde-
ki uzun tarihini anlatır. Bu tarihçenin ana amacı, çağdaş 
kuramın, çok eskiden beri bilinen hamlelerin yeniden 
oynanması olarak, neredeyse hermetizm ile gnostizmin 
dolambaçlı tarihinde yeni bir evre olarak görünmesini 
sağlamaktır – hermetizm ile gnostizmde, bir bilgi biçi-
minin ne kadar batıni olduğu gösterilebilirse, o bilgi bi-
çimi o kadar değerli bulunur ve açılan her katmanın ya 
da kodu çözülen her gizin olsa olsa daha ustalıkla gizlen-
miş hakikatin bir dış odası olduğu ortaya çıkar. Bu yo-
rum geleneklerinin ortak bir psikolojik öğesi, belirgin 
anlama, bu anlamın erişilebilirliğine ve onun statüsünü 

1. Ö zel lik le şu ya pıt ta bir ara ya ge ti ri len ya zı la ra ba kı nız: Um ber to Eco, I li mi ti 
dell’in terp re ta zio ne (Bom pia ni, Mi la no, 1995). (Y.N.)
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Giz Yan daşları’nın gözünde kaçınılmaz olarak mahkûm 
eden sağduyuyla görünüşteki uyuşumuna kuşku ya da 
küçüm semeyle bakma tutumunda yatar.

Eco ikinci konferansında, tek bir yorumun doğru yo-
rum olduğunu kanıtlamamız, hatta doğru tek bir okuma 
olduğu yolundaki herhangi bir inanca bağlanmamız ille 
de gerekmeksizin, bir metnin aşırı yorumunu ayırt ede-
bileceğimizi ve ettiğimizi ısrarla belirterek, yukarıda sözü 
edilen eğilimin modern biçiminden daha da uzaklaşır. 
Eco’nun buradaki argümanı, temel olarak, eğlendirici ör-
neklerden yararlanarak gerçekleştirilir, özellikle görece az 
bilinen on dokuzuncu yüzyıl İngiliz-İtalyan şairi Gabriele 
Rossetti’nin saplantılı Gül-Haç Dante okumalarından ör-
neklerle. Eco’nun, aynı yaklaşımla, Amerikalı eleştirmen 
Geoffrey Hartman’ın bir Wordsworth şiiri yorumunu tar-
tışmasının amacı, makul yorumun sınırlarını aşmanın bir 
başka biçimini göstermektir, ancak olasılıkla birçok okur 
Hartman’ın okumasını aşırı olmaktan çok, aydınlatıcı bu-
lacaktır. Bu argümanda, metin öncesi intentio auctoris’e 
(yazarın niyeti) indirgenemese bile, intentio lectoris’in 
(okurun niyeti) özgür oyununa sınırlama getiren bir an-
lam kaynağı olarak kışkırtıcı intentio operis (yapıtın niyeti) 
kavramı önemli bir rol oynar. Göründüğü kadarıyla, bu 
intentio operis’in doğasının, statüsünün ve nasıl belirlen-
diğinin daha ayrıntılı olarak geliştirilmesi gerektirmekte-
dir. Ancak Eco daha önceki yapıtlarında ortaya koyduğu 
Ampirik Okur, Örtük Okur ve Örnek Okur ayrımlarına 
dayanarak, bu kavramı büyük bir ustalıkla, metnin ama-
cının Örnek Okur’u üretmek olduğunu ima edecek şekil-
de yorumlar; Örnek Okur, metni, bir bakıma okunması 
tasarlanan –bu tasarı, çoğul yorumlara elverecek şekilde 
okunma olasılığını içerebilir– biçimde okuyan okurdur.

Eco üçüncü konferansında, yukarıda sözü edilen ko-
nuyla bağlantılı bir sorunu ele alır: Ampirik Yazar “kendi”  
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