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“… Şu Tehlikeli Araç…” : 
Araba Sevdası’nda Dil Durumları

Servet ERDEM 

“Privatio presupponit habitum”1

Recaizade Mahmut Ekrem, Araba Sevdası’nı yazmaya 1889’da başlar; 
buna karşın eser ancak 1896 yılında Servet-i Fünun dergisinde 
tefrika edilince okurla buluşur.  Roman, bu tarihten Jale Parla’nın 

Babalar ve Oğullar: Tanzimat Romanının Epistemolojik Temelleri adlı 
kitabındaki “Metinler Labirentinde Bir Sevda: Araba Sevdası” başlığını 
taşıyan incelemesine kadar -1990’a kadar- neredeyse bir yüzyıl “alafranga 
züppelik” sorunsalı çevresinde okunmaktan kurtulamaz.2 Bihruz’un romanı 
yüzyıl boyunca, tipik bir “alafranga züppe eleştirisi” olarak okunduktan 
sonra Jale Parla, yapıta hak ettiği yeni okumalardan biri ile yaklaşır ve Araba 
Sevdası’nın farklı okumalar üretmek bakımından ne derece zengin bir metin 
olduğunu kanıtlar.

Bu çalışma Araba Sevdası’nı, özelde bir devrin insanının; genelde ise 
insanın “okuma-yazma”, “dinleme-konuşma” üzerinden dille kurduğu 
ilişkinin ne derece tehlikeli olabileceğini anlatan bir metin olarak okumayı 
amaçlamaktadır. Metnin anlam üretme stratejilerinin ele alınmasını, 
dil durumlarının-meselelerinin sorgulanmasını, metne yayılan-dağılan 
anlamların merkezde toplanmasını gerektiren analiz, Araba Sevdası’nın 

1  “Yokluk, varlığı şart koşar”. Çalışmanın ilgili bölümlerinde Araba Sevdası’ndaki varlık-
yokluk oyunları hakkında yazdıklarım boyunca bu sözün ilettiği anlamın etrafında dolaşıp bir 
türlü doğru ifadeyi bulamamıştım. Ezgi Ulusoy Aranyosi’ye, bu sözden beni haberdar ettiği için 
teşekkür ederim.    
2  Romanı “alafranga züppe eleştirisi” olarak okuyanlar, değerlendirenler arasında şu isimler 
sayılabilir: Ahmet Hamdi Tanpınar, Güzin Dino, Cevdet Kudret, Berna Moran, İsmail Parlatır, 
Şerif Mardin, Ahmet Ö. Evin, Robert P. Finn, Fethi Naci…     
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hiç de “tipik” bir roman olmadığını 
kanıtlamaya çalışacaktır. Ancak tüm 
bunların ötesinde, bu çalışma Araba 
Sevdası’ndan hareketle kimi Osmanlı-
Türk metinlerinin Latin harflerine 
aktarımındaki sadakat(sizlik) sorununu 
ve Osmanlı-Türk romanını okuma 
alışkanlıklarının bu metinleri anlamak 
için ne derece uygun/doğru olduğu 
meselesini -bazen açıkça bazen örtük 
bir şekilde- tartışmayı amaçlamaktadır. 
Çalışma, ancak okunması sona erdiğinde 
bu konularla ilgili okurda sorular, 
şüpheler, güvensizlikler oluşturabilirse 
amacına ulaşmış sayılacaktır.  

Yeni Nesil “Bihruzluk”: Literatür 
Değerlendirmesi

Fatih Kız Lisesi Edebiyat 
Öğretmeni Fazıl Yenisey, 1963 yılında 
Araba Sevdası’nı “bugün konuşulan 

Türkçeye” çevirir. Kanaat Yayınları’ndan çıkan kitap uzun süre Recaizade 
Mahmut Ekrem’in romanının en fazla okunan baskısı olarak kalır. Bundan 
yirmi üç yıl önce 1940’ta Kanaat Kitabevi’nden Mustafa Nihat Özön’ün 
ilk defa yeni harflere aktardığı roman gerçekten de Recaizade’nin Araba 
Sevdası’dır. Ancak Fazıl Yenisey’in çeviri metninin Recaizade’nin Araba 
Sevdası olduğunu savunmak güç.  Dolayısıyla Şerif Mardin, Robert P. Finn, 
Ahmet Ö. Evin, Fethi Naci gibi ilgili çalışmalarda Yenisey’in çeviri metnini 
esas alan; eseri “tipik bir alafranga züppe” romanı olarak değerlendirenlerin 
okuduğu yapıt da Recaizade’nin Araba Sevdası değildir.  Araba Sevdası ile 
ilgili yazısında Yenisey’in metnine değinen Berna Moran: “Kısacası Araba 
Sevdası’nın konuşulan Türkçeye çevrilmiş baskısı Recaizade’nin romanı 
olmaktan çıkmış” diye belirtir (85). 

Fazıl Yenisey’in çeviri metnini esas alarak yazılmış incelemelerinde asıl 
metinde hiç olmayan noktalara değinen eleştirmenler, araştırmacılar; ne yazık 
ki Bihruzlaştıklarının, hiç yazılmamış olanı okuduklarının farkında olmaz-
lar. Fazıl Yenisey, romanı neredeyse tekrar yazar. Bihruz kabalaşır, anlatıcı 
yanlılaşır, eser azınlıklara karşı saldırgan bir kimlik kazanır; olmayan diya-
loglar, söylenmeyen sözler, şive taklitleri, yazılmamış şiirler, Yunus’lar, Rıza 
Tevfik’ler, Nedim’ler, Tevfik Fikret’ler girer romana. Tüm bunlardan habersiz 
Recaizade’nin Araba Sevdası’nı okuduğunu sanan okurlar, okuma eyleminin 

Araba Sevdası’nın Ahmet İhsan tarafından 
yayınlanan 1314 baskısı.
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hiç de masum bir eylem olmadığını 
akıllarına bile getirmez; “tipik bir 
alafranga züppe” romanı okudukları-
nı zannederler. Bihruzlaşırlar.  

Bihruz olmayını okur; okuduğu-
nun orada olmadığı, olmayabileceği 
aklına gelmez.  Metinde “okudu-
okuyamadı”, “anladı-anlayamadı” 
ikilikleriyle ortaya konan bu okuma 
tarzı; yazıyla kurulan ilişkinin tehli-
keleri, tuhaflığı kadar her okumanın 
bir yeniden yazma işlemini berabe-
rinde getirdiği gerçeğine de götürecektir bizi.

Yeni nesil Bihruz’lar, olmayanı yazarken yazılmış olmayanın da 
okunmasına neden olurlar. Fethi Naci’nin Recaizade Mahmut Ekrem’in Araba 
Sevdası için yazdığı eleştiri bu bakımdan yazılmış olmayanın okunmasıdır. 
Fazıl Yenisey, Araba Sevdası’nda olmayanı yazar; Fethi Naci yazılmış 
olmayanı okur ve böylece olmayanın okunmasını yazar; biz Fethi Naci’yi 
okuruz. Okuduğumuzun aslında orada olmadığı-olmayabileceği bilgisi, 
şüphesi olmadan okumayı tıpkı Araba Sevdası’nda olduğu gibi anlamsız bir 
eyleme dönüştürürüz.

Bunun bir örneğini vermek amacıyla Fethi Naci’nin Araba Sevdası üze-
rine yazdıklarına bakmakta fayda var.3 Türk romanı incelemelerine yirmi ro-
manla başlayan ve bu çalışmasını zamanla kırk, altmış, nihayet yüz romana 
kadar genişleten Naci; 60 Türk Romanı adlı kitabında Araba Sevdası’na da 
yer verir. İlgili bölümün girişinde: “Biz, Fâzıl Yenisey’in ‘konuşulan Türkçe-
ye çevirdiği’ baskısından yararlandık (Kanaat yayınları, 1979)” diye belirten 
Naci, Bihruz’un en iyi anlatılmış “alafranga züppe”miz olduğunu belirttiği 
yazısının sonunda şunları yazar: “Recaizade de, Ahmet Mithat Efendi gibi, or-
taoyunundaki sözcük oyunlarından yararlanıyor. Hem de oldukça bol.  Bihruz 
Bey déluge der, dadı kalfa ‘deli’ anlar; congédier der, ‘gonce’ diye anlar; mais 
il… der, ‘rezil’ anlar; Bihruz Bey automne der; annesi ‘odun’ anlar, vb.” (25). 
Ne var ki, Recaizade’nin metninde anneyle oğul arasında böyle bir iletişim-
sizlik yoktur. Hatta denilebilir ki romanda Bihruz’un Fransızca konuşmalarını 
herkes yanlış anlarken; bir tek annesi ısrarla ona Türkçe konuşmasını, onu an-
layamadığını söyler. Bunu da “anne dili”nin karşı koyması, direnmesi olarak 

3  Bu bakımdan Robert P. Finn’in Araba Sevdası üzerine yazdıkları da ilginçtir.  Finn, Bihruz’un 
kaybettiği arabayı uşağının yardımıyla yeniden ele geçirdiğini, Periveş’in günlük işine çıkmış 
bir fahişe olduğunu yazar.  Robert P. Finn ve Şerif Mardin, ilgili yazılarında Mustafa Nihat 
Özön’ün yayına hazırladığı baskıdan da yararlandıklarını belirtirler; fakat nedense Yenisey’in 
metninde meydana gelen fark edilmemesi imkânsız olan değiştirmelere değinmezler. 

“Bihruz Bey’in odası”
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okumak mümkündür; ancak 
Fethi Naci’nin aktardıkla-
rı böyle bir okumayı müm-
kün kılmaz.  Recaizade’nin 
metninde mümkün olan bu 
okuma, Fazıl Yenisey’in 
metninde mümkün değil-
dir; çünkü Yenisey esere 
hiç olmayan bir bölüm ek-
lemiştir. Yenisey’in çeviri 
metninde 218-219 sayfaları 
Recaizade’nin metninin ade-
ta katledildiği bölümlerdendir.  
Bihruz ile annesi arasındaki di-
yaloga hiç olmayan sözler ek-
leyen Yenisey, tüm “Frenkçe”leri  “gâvurca”ya çevirir; bununla da yetinmez 
“Türkçe konuş”u “Müslümanca konuş” şeklinde aktarır. Yenisey’in eklemele-
ri ve değiştirmeleri öyle bir noktaya varır ki Bihruz’un Fransızca hocası Mös-
yö Piyer Tevfik Fikret’ten dize okur, Bihruz “hayal” sözcüğünü hep yanlış 
söyler- yazar, durmadan “heyal” şeklinde söyler-yazar (daha doğrusu Yenisey 
bu konuyu bir dipnotta açıklar!), esas metindeki “alafranga beyler” ifadeleri 
“alafranga bozuntusu züppeler” şeklinde aktarılır. Dadı kalfa Bihruz’un yeni 
gelen mendillerini “Gâvur eli değmiştir diye” yıkar (esas metinde sadece 
“Daha yıkanmadı” der), Naim Efendi’nin “Bakar mısınız Bihruz Beyefen-
di!” sorusuna “‘Bakar’ Arapça ‘öküz, sığır’ demektir” şeklinde bir dipnot dü-
şülür; daha da ileri gider Yenisey ve Bihruz’a “Bakarım, bakarım” dedirtir.  
Metni “ırkçı”, “saldırgan” ögelerle doldurmaya doyamayan Yenisey, roma-
nın pek çok inceliğini bozar, metni basitleştirir, hem anlatıcı hem de Bihruz 
hakkında yanlış yorumlar yapılmasına neden olacak değiştirmeler yapar. Bu 
eklemeler-değiştirmeler sayılamayacak kadar çoktur. İncelemenin sonuna ek 
olarak Yenisey’in Araba Sevdası çevirisindeki değiştirme ve ekleme örnekleri 
Recaizade’nin metniyle karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır.

 Yenisey’in yaptıklarından habersiz Recaizde’nin metnini okuyanlar 
farkında olmadan olmayanın okunması-yorumlanması zinciri başlatırlar. Asıl 
metinde geçmediği hâlde Bihruz’un Londra’dan getirttiği mendiller (yalnızca 
“yeni mendiller geldi mi” der Bihruz), Fransa’dan getirtmeyi düşündüğü yeni 
araba (sadece yenisini alırım der Bihruz) Osmanlı ekonomisinin son dönemde 
dışa bağımlı hâle gelmesine kanıt olarak yorumlanır. Böylelikle denilebilir ki 
Araba Sevdası insanın okuma ve yazma ile kurduğu tehlikeli ilişkiyi kendi 
okunması üzerinden bile somutlaştıran bir metin hâline gelir. Bihruzluk, 
okumanın kaçınılmaz hâli olur.

“Bihruz Bey vapurda gazete okuyor idi.”
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Araba Sevdası’nda Dil Durumları

Çalışmanın asıl kısmını oluşturan dil durumlarının incelenmesi, dört 
bölümde yapılacaktır. Bu amaçla metindeki dil durumları “arayış”, “kopma-
sökülme”, “işlemeyiş” üzerinden incelenecek ve bu dil durumlarının 
yarattığı sonuçlar yorumlanacaktır. Araba Sevdası’ndaki dil meseleleri, sözü 
edilen üç durumdan çok daha çeşitlidir. Buna rağmen tüm dil meselelerini 
incelemek yerine en fazla görülen durumları, ortak nitelikler üzerinden, üç 
başlıkta toplamak ve ardından bu durumların tüm metne yaydığı-dağıttığı 
anlamları incelemek yoluna gitmeyi daha uygun gördük. Araba Sevdası’nın 
dil durumları, meseleleri4 konusunda oldukça zengin bir malzemeye sahip 
olduğu; sözü edilen üç durumun bu malzemenin büyük bir kısmını kapsadığı 
söylenebilir.

Dil Durumları 1: “Arayış” 

Dil durumlarından ilki olarak ele alınacak olan “arayış” durumları, 
“kopma” ve “işlemeyiş”ten farklı bir özellik gösterir. Bir dil sorununa değil; 
anlatım dilinin sorunsallaştırılmasına işaret eder.  Recaizade’nin eseri; nasıl 
anlatacağı üzerine düşünen, farklı durumlar için uygun anlatımı, anlatım dilini 
arayan bir metin olarak çıkar karşımıza.  Metnin bu özelliğine ilk değinen 
Berna Moran’dır. Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış adlı çalışmasının 
“Araba Sevdası” bölümünde Recaizade’nin Bihruz’u daha iyi anlatmak 
amacıyla farklı durumlar için farklı anlatım tekniklerinden yararlandığını, 
bunun da roman kahramanının karakterini anlamak açısından son derece 
amaca uygun işlediğini belirtir.  Recaizade, Moran’ın da belirttiği üzere 
Bihruz’u anlatmak, karakterini yaratmak için iç monolog, bilinç akışı gibi 
yepyeni tekniklerden başarıyla faydalanır. Kimi bölümlerde anlatıcının dili 
bile değişmekte, romanın girişindeki anlatıcı dili roman boyunca faklı farklı 
çehrelere bürünmektedir. Bunu örneklemek adına şu iki duruma bakılabilir: 
Metnin başında Çamlıca Bahçesi hakkında bilgi veren ağır başlı anlatıcı 
dili, Bihruz’un aşk ile konuşmasında bambaşka bir üsluba bürünür ve hatta 
araya girerek alaycı bir tonla yorumlar da yapar: “Ah, la bel blond! El a mort! 
(Çünkü Bihruz Bey’in sevdası Fransızca da öğrenmiş idi.) […]” (152).  Bir 
diğer örnekte anlatıcının Bihruz gibi düşündüğü, anlatıcı sesin Bihruz’un 
sesine dönüştüğü görülür.  Mösyö Piyer, Bihruz’un rüyasında “aşk tanburdur” 
der, Bihruz rüyada söyleneni gerçekte söylenmiş gibi hatırlar; ama aynı 
şeyi Bihruz’un romanının anlatıcısı da yapar.  Sonuçta bu parçada anlatıcı 
ses, en uygun anlatım tekniğini Bihruz’un düşünce şeklini yansıtan iç sese 
yerleşmekte bulur:  

4  Bu çalışmada “arayış” başlığı altında incelenenler dışındaki dil durumları bir soruna işaret 
ettiği için romandaki kimi dil durumları aynı zamanda dil meseleleri olarak da görülebilir.  Bu 
nedenle kimi yerlerde “dil durumları, meseleleri”  -hem durum hem de mesele- demeyi uygun 
gördük. 
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Filhakika aşkın trampet ile hiçbir münasebeti olmadığı hâlde Mösyö 
Piyer cenapları tarafından “Kes kö se lamur? Se tön tambur; se tön tambur!” 
denilmiş olması betizden başka ne olabilir? Hiç olmazsa lir diyeydi. Yine bir 
şeye benzerdi. Sevdaya borudur diyenler var ise de bunlar kanun-ı muhabbeti 
tanımayanlar, rebab-ı aşkı dinlemeyenlerdir! (111)5

Anlatım dilinin sürekli bir “arayış” içinde olması, romanı diğer Tanzimat 
anlatılarından ayıran hususlardan biridir. Baştan sona neredeyse aynı anlatım 
dili ve tekniği ile yazılmış Tanzimat anlatılarının yanında Bihruz’un iç 
konuşmaları, diyalogları, bilinç akışları, aşkla sohbeti, rüyası gibi değişen 
durumlar için farklı farklı teknik ve dil arayan Araba Sevdası ayrıksı bir 
metindir.  Bihruz’un neşesini anlatmak için “Lel lele lel lel.  Lel lele lel lel. 
Lel lel lele!” demeyi yeterli gören; ya da yalnızca “Gırrr!..” diyerek sayfalarca 
anlatıldığında bile aktarılamayacak etkiyi yaratan bir anlatım dilinden söz 
ediyoruz. 

Bihruz’un düşüncelerinin Keşfi Bey, onun uşağı, Andon, araba ve ölmüş 
olduğunu sandığı “siyehçerde” arasında gidip geldiği pasaj, romanın anlatım 
dilinin Bihruz’un zihni olduğu yerlerden biridir. Bu bakımdan Araba Sevdası 
tıpkı Mrs. Dalloway gibi kahramanını bir anlatım tekniğine dönüştürür.  Araba 
Sevdası, bir anlatım biçimi olarak Bihruz’u, onun dünyasını, zihnini, dilini 
kullanır. Yapıtı, “işte yine tipik bir alafranga züppe romanı” diye karşılayan; 
ancak Bihruz’un çok iyi anlatılmış bir züppe olduğunu dile getiren Berna 
Moran, Ahmet Hamdi Tanpınar, Fethi Naci gibi eleştirmenlerin anlatmaya 
çalıştığı budur belki de.   Eser; kahramanını, onun düşüncelerini anlatır ve 
aktarırken roman karakterini bir tür anlatım tekniğine dönüştürür. Bihruz’u, 
Bihruzluğu anlatmak bir bakıma böyle olmayı yaşatmaktır;  bu da yeni bir 
anlatım tekniği, anlatım dili aramayı gerektirir. Bu tekniği ve onun dilini 
somutlaştırmak için iç konuşmadan giderek bilinç akışı tekniğine kayan 
-yukarıda değinilen- şu parçayı alıntılamak yararlı olacaktır.

[…] Ne yalancı zevzektir şu Keşfi. Çok şey. Herif adeta beni kovdu. Öyle 
ya, kapıyı üzerime kapayıverdi. Artık buna sükût edilmez, bir tarziye olsun 
almalıyım. Kimden tarziye istemeli? Mutlak birisini çiğnedi, bu herifi hapse 
tıktılar.  Ne kadar münasebetsizlik!.. On altı yaş ölmek için pek erkendir. Ah, 
malörü kö jö sül!.. Artık vapura gidemem. Yazık!.. Hay terbiyesiz dağ adamı! 
Bu ensült doğrusu unutulmaz!.. Arabacı, sür be herif! Şu Andon’un yaptığı işi 
de görüyor musun? Malör sür malör. Araba ne oldu acaba? Hayvanlar nerede 
kaldı?  Vui, el ave an se biyenin pur murir! Ah, povr fly! (183)

Bihruz’un romanı, Bihruz’un diliyle yazılır. Bihruz’un okuduğunu an-
lamaya çalıştığı bölüm “Bihruzca” yazılır. Kahraman rüyasını kendi dilinde 

5  Bu çalışmada Araba Sevdası’ndan yapılan alıntılar için romanın Özgür Yayınları baskısı, 
1896’da yayımlanan eski harfli metinle karşılaştırılarak kullanılmıştır.
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görür, iç konuşmalarını yine 
kendi dilinde yapar. Yapıt 
tüm bu sahneler için en iyi 
anlatım dilini ararken yeni 
teknikleri de dener – belki 
de yaratır demek daha doğru 
olur; çünkü Berna Moran’ın 
belirttiği üzere romanda kul-
lanılan tekniklerden bazıları 
dünya yazınında dahi yeni-
dir-. “Bihruzca” denilebile-
cek bu dil, yazınımızda da 
kendine özgü bir anlatım di-
lini bulmuş ilk kahramana, ilk 
metne işaret eder. “Alafranga züppe”ler dâhil, Bihruz’a kadar roman kahra-
manlarının kendi dili ile konuştuğu söylenemez; ama Araba Sevdası’nın kah-
ramanı “Bihruzca” konuşur.

Araba Sevdası, yalnızca sonu düşünüldüğünde bile, diğer Tanzimat 
romanlarından ayrıksı bir metindir. Akabi’nin Hikâyesi, Talat ve Fitnat’ın Aşkı, 
Felatun Bey ile Rakım Efendi’nin sergüzeştleri, Ali Bey’in son pişmanlığı 
birer kitaptır. Bütünlükleri ve sona ererken tüm kapıları kapatmalarıyla bu 
eserler, iki kapak arasında tamamlanmış, sona ermiş kitaplardır. Eksikler, 
yokluklar taşımazlar. Bu nedenle herhangi bir arayış söz konusu değildir bu 
kitaplarda. Başı, gelişmesi ve kapıların kapatıldığı sonu ile belli bir olayı 
anlatır, geliştirir, sonlandırırlar. Araba Sevdası’nı çağdaşı olduğu eserlerden 
ayıran ne anlatacağından çok nasıl anlatacağı üzerine düşünen bir metin 
olması, bütünlüksüz yapısı, “arayış”ı izleksel olarak da dilsel olarak da yapıtın 
tümüne yayması ve net bir sona bel bağlamadan kesilivermesidir.  Bihruz’un 
romanı bitmez; kesilir. İşte, bu nedenlerle Araba Sevdası bir kitap olmaktan çok 
bir metindir.  Derrida’nın belirttiği üzere “kitabın sonu metnin başlangıcıdır” 
ve Araba Sevdası tam da bunun kavşağında yer alır. Recaizde’nin yapıtı; 
Bilge Karasu, Sevim Burak gibi yazarların ürettiği eserler kadar “metin” 
değildir; ancak Tanzimat romanları gibi “kitap” da değildir. Arayışlar onu 
kitap olmaktan uzaklaştırır; metin olmaya yaklaştırır. Kitaplar --ölüm, intihar, 
evlilik- son bulur; metinler bir son arar, kesilir.  Araba Sevdası, hiçbir şeyin 
herhangi bir “son”a kavuşamadığı bir metindir. Devamlı “arayış”lar bir “son” 
ile buluşmadan sürüp gider; metin içinden çıkılmaz bir döngüye girdiğinde 
kesilir. Mektupların sonu, aşkın sonu, orucun sonu, Bihruzluğun sonu, 
okumanın sonu, yazının sonu ve tüm bunların sonucunda metnin sonu yoktur.  
Romanda her şey birdenbire kesiliverir. Bunlardan hareketle denilebilir 
ki Araba Sevdası, Sartre’ın “ ‘Aminabad’ or the Fantastic Considered as a 

“Bihruz Bey Çamlıca Bahçesi’nde 
bulunuyor idi.”
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Language” adıyla İngilizceye çevrilen yazısında dile getirdiği anlamda 
“absürd” bir metindir. Sartre, bu metinde: “absürdlük, sonların bütünüyle 
kayıp olmasıdır” der. Hiçbir şeyin sona kavuşmadığı bu kayıp sonlar romanı, 
“absürd” bir metin olarak da okunabilir mi?6   

Dil Durumları 2: “Kopma” ve/veya “Sökülme”

Felatun ve Şöhret’in pantolonları yırtılır, sökülür; Bihruz’un göstergeleri.  
Araba Sevdası, gösterenler ve gösterilenlerin bir türlü buluşamadığı bir 
metindir. Gösterenler ile gösterilenler arsındaki bu tuhaf ilişki, tüm esere bir 
dil durumu olarak “kopma”nın ve “sökülme”nin dağılmasına-yayılmasına 
neden olur. “Kopma” bir taraftan da “sökülme” şeklinde gösterir kendini. 
Dilin dokunmuşluğu sökülür.  Recaizade bir yandan yazıyı, dili sökerken 
kahramanı okumayı sökmeye çalışır; ama bu da okuma eylemini uyguladığı 
yazıyı sökmesine neden olur. Okurken uyumak anlamında “uykumak” 
kelimesi uydurulur -burada sökülen dilin yeniden dikilmesi de söz konusudur- 
, Bihruz Lamartin’in şiirini söke söke okur.   

“Birinci rögre. Acayip. Rögre.  Jö rögret. Tü rögret. Il röret..” Teessüf 
ederim.  Teessüf edersin. Teessüf eder. Demek ki ilk yahut birinci teessüf. 
Güzel, çok güzel! Benim için ne kadar uygun. Sonor, sonor. Ses çıkaran deniz 
kenarında ki oraya Sorrant denizi mavi dalgalarını portakal ağacının altında 
açar. Vardır.  Ne vardır? İnce yolun kurbunda (der- kurb Çamlıca-i Sagir gibi) 
kokulu çit duvarının altında vardır. Ne vardır? Bir adet ufak ve dar, yani ensiz 
ve yabancının dalgın ayaklarına eniferan, yani ilişiksiz bir taş vardır. (174)    

Roman, “özelde” bir devrin insanları arasındaki iletişimsizliğe, “genelde” 
ise insanın dil üzerin-
den kurduğu ilişkinin 
tehlikelerine gönderir 
okuru. Bu dil durumu-
nun özelde bir devrin 
insanları için ifade 
ettiği şey, Fransızca 
sözleri moda olarak 
kullanmakla ortaya 
çıkan anlaşma sorun-
larıdır; çünkü Bihruz- 
Dadı Kalfa, Bihruz- garson, Bihruz- Mişel arasındaki iletişimsizlik tabloları 
Osmanlı insanının son dönemde yaşadığı dil sorunlarını imler. Fransızcayı 
6  Nurdan Gürbilek, “Dandies and Originals: Authenticity, Belatedness, and the Turkish 
Novel” adlı yazısında Araba Sevdası’nın “yanlış anlaşılan sözler hakkında komik bir roman” 
olduğunu yazar. Bu çalışmanın sınırlarını aştığından gerek Gürbilek’in iddiasını -ki romanın 
yapmaya çalıştıklarının çoğunu kaçırıyor gibidir- gerekse de yukarıda sorulan soruyu -“absürd” 
bir metin olarak da okunabilir mi?- tartışamayacağız.
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bilir bilmez, doğru yanlış kullanan “alafrangalık sevdalılarının” yarattığı bu 
tür sorunlara Akabi Hikâyesi, Felatun Bey ile Rakım Efendi gibi romanlarda 
da yer verilmiştir.  Akabi Hikâyesi’nin Hagop aġa’sı, Felatun Bey ile Rakım 
Efendi’nin Meraki Efendisi ve oğlu Felatun Bey çevreleriyle iletişimlerinde 
bu tür sorunlarla karşılaşırlar. Akabi Hikâyesi’nde sahilde gezenler arsındaki 
diyaloglarda bu tür dil durumlarına rastlanır. Bunlardan hareketle denilebilir 
ki, çok dilli imparatorluğun sorunlarından biri hâline gelen iletişimsizliği ese-
re yansıtması bakımından Araba Sevdası hiç de yeni bir şey yapmaz. Ne var 
ki dikkat edilirse Recaizade’nin romanında kimse kimsenin dilinden konuş-
maz. Eser, çoğu zaman bir “sağırlar orkestrası”na dönüşür. Bu açıdan roman 
“genelde” insanın insanla anlaşmasının zorlukları üzerine de çokça şey söyler. 
Periveş ile Çengi, Bihruz ile Keşfi, Mösyö Piyer ile Bihruz, Bihruz Bey’in 
dairesindeki kalem arkadaşları gibi aynı dilde konuşmaları beklenen kişiler 
arasında da sağlıklı iletişimler görülmez. Tüm bu iletişimsizlik tablolarında 
gösterenler ve gösterilenler arasında aşılmaz bir kopma vardır.  

Metinde gösterenler ve gösterilenler arasındaki bu “kopma” ve/ veya 
“sökülme”lerin bir zincir şeklinde gerçekleştiği durumlardan biri Periveş 
ile Çengi arasında Çamlıca Parkı’ndaki “lak”ın başında görülür. Buradaki 
tabloda; yer aynasından yer elmasına, balıktan Amasya elma’sına, Amasya 
elma’sından İngiltere elmas’ına, İngiltere elmas’ından Avrupa’dan henüz 
dönmüş bir beyin şıklığına geçilir. Hiçbir gösteren göstermeye niyetlendiği 
gösterilenle buluşamaz. Zincir şeklinde gelişen bu kopmalar giderek dilin 
sökülmesine yol açar. Gösterenler ve gösterilenler arasındaki kopma bu 
örnekte, “özelde” bir devrin, Jale Parla’nın ifadesiyle “karşıt epistemolojilerin 
buluşma noktasındaki boşluk”larına işaret eder; Periveş ile Çengi arasındaki 
diyalogda geçen İngiltere göstereni, alafrangalık sevdalısı Bihruz tarafından 
kendi şıklığına bir gönderme olarak okunur. Örnekteki kopma “genelde” 
ise insanın dil üzerinden kurduğu ilişkinin tehlikelerine işaret eder; çünkü 
Periveş ile Çengi gibi aynı dil düzleminde olması gerekenlerin de gösterenleri 
göstermeye niyetlendikleri gösterilenle buluşmazlar.  

Dildeki kopmaların en iyi örneklerinden biri de, “bir siyeh” ve “çerde” 
sözlerinin okunması üzerine olan kısımdadır. Bihruz, Vasıf’ın şarkısında yer 
alan “bir siyeh” gösterenini okumaya çalışır ve bunu “bersiye” diye okur. Ne 
var ki “bersiye”nin de ne demek olduğunu bilmez.  Sözlüklere başvurur; ama 
orada da bulamaz. “Çerde”yi ise “cerde” diye okur; fakat bunun da ne demek 
olduğunu bilmez. Sonunda Redhouse’da karşılığını bulur; ama eksik okur.  
Daha doğrusu okumak istediğini okur. Okuduğunun orada olamayabileceği 
bilgisinden, şüphesinden mahrum olan kahramanımız “okuma”yı sökmeye 
çalışırken, dili söker. Gösteren yanlış-olmayan bir gösteren olur; ama zaten 
bu yanlış gösteren bile doğru gösterilenle buluşamaz. Üstelik gösteren doğru 
okunsa ve gösterilenle buluşsa bile; sözü edilen sarışın değil; esmer, kara 
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yağız biridir ve bir genç kız için değil bir erkek için yazılmıştır yazı. Bunu bir 
tablo ile göstermeye çalışalım.

Gösteren Bihruzca gösteren-gösterilen aslında gösterilen

“    ”   

  “ ” 

bersiye- ------ bir siyeh

 

“    ”   

  “ ” cerde -  sarı, sarışın (kız) çerde: renk/cerde: sarı renk at

    Böylece tüm metinde dil kullanımları, bir “araç” olarak dilin amaçlara 
baş kaldırmasına dönüşür. Tam da bu yüzden dil, Sartre’ın fantastik tanımı 
düşünülürse, “fantastik”leşir.7  Araba Sevdası’ndaki dilin bu derece gerçek 
dışı olması biraz da bundandır.  

Gösterenler ile gösterilenler arasındaki kopmalar, sökülmeler gitgide 
araçlar ve amaçlar arasında kopmaya dönüşür. Dil bir araç olarak amaca 
hizmet etmez, baş kaldırır. Dilin bu “fantastik” kullanımı, bir bakıma,“Büyülü 
Gerçekçilik”te olduğu gibi bir olgunun özsel niteliklerini vurgulamak, 
alışkanlık nedeniyle unutulan-fark edilmeyen gerçekleri, “yadırgama” - 
“yabancılaştırma” teknikleriyle hatırlatma işlemine benzer.8 Alışkanlığın-
alışılmışlığın unutturduklarını bir anda “yadırgatma” – “yabancılaştırma” 
aracılığıyla vurgulamaktır burada söz konusu olan. Nasıl ki bir odanın 
ortasında yerde duran bir halıdan ziyade uçan bir halı, halının özsel niteliklerini 
hatırlatırsa; Araba Sevdası’ndaki dil durumları da gösterenle gösterilen 
arasındaki ilişkinin, bu ilişkinin tehlikelerinin, okuma-yazma işlemlerinin 
tuhaflığının ve sonuçta dilin ne derece tehlikeli bir araç olduğunun altını çizer. 
Dilin iletişim aracı olmaktan çıkması, hiçbir amaca hizmet etmemesi onun 
özsel niteliklerini daha iyi hatırlatır. Okunmayan mektuplar, okunanlardan 
çok daha fazla düşündürür bizi bir mektubun ne olduğu-olmadığı hakkında. 

Metindeki “kopma”ların bir çeşidi de “var olan” ile “dildeki”-“hayaldeki” 
arasında meydana gelir. Gerçekte var olan, Bihruz’un dilinde “olduğu şeyden” 
kopar. Görülen, var olan sadece bir landodur; ama Bihruz bu landoyu kendi 
dilinde, hayalinde öyle bir doldurur ki Periveş’in kiraladığı araba birden iyi 
bir aileye, “nobl” olmaya, mükemmel bir “edükasyon”a dönüşür. Var olan, 
Bihruz’un ilgisine kayıtsız bir kadın iken dildeki müthiş bir aşkın nişanlısı olur. 
Var olan, kanıyla canıyla yaşayan Periveş iken dildeki önce mezarlığı aranan 
ölü sevgili olur ardından da Periveş’in hemşiresi olur. Karadeniz’e giden gemi 

7  Sartre’a göre “fantastik”, araçların amaçlara baş kaldırmasıdır. Sartre’ın bu konudaki 
yazısının künyesi kaynakçada verilmiştir.
8  Rus Biçimcileri’nin “yabancılaştırma”, “yadırgatma” teknikleri ile dile uyguladıkları “örgütlü 
şiddet”e de benzetilebilir metindeki bu dil durumları.  Bir iletişim aracı olarak dil ve amaçları 
arasındaki kopmanın dili fantastikleştirdiği yönündeki yorum, “Büyülü Gerçekçi” yazarların 
Rus Biçimcilerinden aldığı “yabancılaştırma”- “yadırgatma” tekniklerinin kullanımını da 
andırmaktadır.
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İzmir vapuru olur; İzmir vapuru olmayan vapurda İzmir’e gitmeyecek olan 
Keşfi aranır.

Var olan ile dildeki- hayaldeki arasındaki kopmalar, Bihruz’u Berna 
Moran’ın ifade ettiği üzere “Donkişot”laştırır.  Robert P. Finn, ise roman üzerine 
yazısında Bihruz’u “okuduğu romanları, gerçeğin tıpatıp çizimleri olarak 
yorumlar ve tepkileri ona göre ayarlar; sonuçta, yaşamın sanata öykünmesi 
gibi garip bir durum çıkar ortaya “ şeklinde anlattığı Emma Bovary’e benzetir. 
(91)9 Bihruz’un yaşadıkları ile hayalindekiler arasındaki kopukluğun bir 
nedeni okuduklarını yaşamaya çalışması (Periveş’e duyduğu aşk, sufranlar, 
mezarı arayış) ise bir diğer nedeni de yaşadıklarını doğru okuyamamasıdır. 
Okumayı burada metaforik bir anlamda, Derrida’nın sözünü ettiği şekliyle 
doğayı, yaşamı, her şeyi bir okuma-yazma10 olarak yorumlamasından 
hareketle kullanıyoruz. Bihruz yaşadıklarını doğru okuyamadığı için her 
defasında Keşfi’ye inanır, arabayı kaybeder, lando üzerine yanlış okumalara 
gider, Periveş’in hâl ve tavırlarını yanlış yorumlar.  

Dil Durumları-Meseleleri 3: “İşlemeyiş”   

Bu yan başlıkla kastedilen Araba Sevdası’nda bir türlü doğru ya da 
olması beklendiği gibi işlemeyen “soru-cevap diyalektiktiği”dir. Soru-cevap 
diyalektiğiyle, hem gerçek anlamıyla sorulan sorunun cevapla buluşmasını 
hem de belli bir etki özelliği taşıyan durum, olgu, eylem, tasarı…’ların 
bir tepkiyle karşılanması yani cevaplanması kastedilmektedir.  Mektup 
bir soru ise bu sorunun cevabı mektubun okunmasıdır. Gazete almak bir 
soru ise cevabı gazetenin okunmasıdır. Okumak bir soru ise bunun cevabı 
okunanın anlaşılmasıdır.  Dondurma sipariş etmek bir soru ise cevap gelen 
dondurmanın yenmesidir. Bunun gibi sıralanacak daha pek çok örneğin 
nihayetinde denilebilir ki “gösteren” bir soru ise “gösterilen” onun cevabıdır. 
Oysa Recaizade’nin romanında sorular da cevaplarla buluşmaz.  Soru-cevap 
diyalektiği ya sağlıksız işler ya da hiç işlemez.

En açık sorular bile metinde cevapsız kalır. Soru-cevap diyalektiğinin 
işlemeyişi eseri cevaplanmayan, sorulmayan, sorulamayan sorular (yokluk) 
ve sorulan sorunun yanıtı olmayan cevaplar (değillik) ile doldurur. Bihruz’un 
romanı eksiklerin doldurduğu bir metin hâline gelir.  Soru vardır; ama sorunun 
yanıtı yoktur. Soru olmalıdır; ama soru yoktur (sorulmaz-sorulamaz). Soru-
cevap diyalektiğinin ilk düzleminde, sözün gerçek anlamıyla sorular sorulur; 
ama bu sorular bir türlü cevaplarla buluşamaz. Romanda bununla ilgili altı tür 
durum vardır:
9  Bu konuda daha ayrıntılı psikolojik çözümlemeler için Şeyda Başlı’nın Osmanlı Romanının 
İmkânları Üzerine adlı çalışmasında Araba Sevdası üzerine olan bölüme ve Nurdan Gürbilek’in 
Kör Ayna Kayıp Şark adlı kitabının ikinci bölümü olan “Kadınsılaşma Endişesi”ne bakılabilir.
10  Of Grammatology’de okuma ve yazmayı çok geniş anlamlarda kullanır Derrida.  Bununla 
ilgili olarak Of Grammatology’nin “The Signifier and Truth” başlığı altındaki bölüme bakılabilir.   
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1: Soru sorulur; ama karşıdaki bunu duymaz ya da duymazdan gelir; yanıt 
vermez [Bihruz, Keşfi’nin evinde kapıyı açan uşağa Keşfi’yi sorar, uşak onun 
dün gittiğini söyler.  Bihruz, uşağın yalan söylediğini anlar; “Bugün gidecek 
değil miydi?” diye sorar fakat uşak soruyu duymazdan gelir, yanıt vermez 
(182). ] 

2: Soru sorulur; ama bir nedenle soruya yanıt verilmez-verilemez [Bihruz, 
Periveş ile Çengi’nin kendi aralarında konuşurken haftaya da bahçeye 
gelmeye karar verdiklerini duyar, “A kel ör?..  Pardon efendim, saat kaçta?” 
diye sorar, tam o anda Keşfi’nin “Haset!..  Haset!.. avazesi soruyu bastırır ve 
soru gülüşmeler arasında cevapsız kalır (39).]

3: Soru sorulur; ama karşıdaki sorunun sorulduğu dili bilmemektedir 
[“Mon ekipaj” dedi ve muhatapları tarafından bir hareket-i seriaya muntazır 
oldu. Fakat herifler bundan bir şey anlamadıklarından mütehayyirane 
birbirlerine bakmaktan başka bir şey yapamadılar (40).]

4: Soru sorulur; ama karşıdaki soruya doğru-gereken cevabı vermez: 
[Bihruz’un Periveş hakkında Keşfi’ye sordukları ve Keşfi’nin uydurduğu 
cevaplar (26). Yalanların tümü bu durumu örnekler.  Eserde Keşfi Bey’in 
yanında onun uşağı, kayıkçılar, Mösyö Piyer yalanlar söylerler ve bu nedenle 
Bihruz’un soruları esas yanıtlarla buluşamaz. Yalan bir anlamda romanın kısır 
döngüsünün başlıca nedenlerindendir.]

5: Soru sorulmak istenir; ama bir türlü sorulamaz [Bihruz, Periveş’in 
mezarının yerini sormak ister; ama soramaz. Keşfi yeni yalanlar söyledikten 
sonra Bihruz’un onunla yürümek istemesinin önüne geçer, hemen uzaklaşır. 
Oysa Bihruz mezarın yerini sormayı düşünmektedir (169).]

6: Soru sorulması gerekir; ama bu soru sorulmaz [Vapurun İzmir vapuru 
olup olmadığını gittiği vapurdaki görevlilere sormadığı için İzmir vapuru 
olmayan bir vapurda, zaten İzmir vapurunda olmayan dolayısıyla İzmir 
vapuru olmayan vapurda da bulunmayan Keşfi Bey’i arar (191-92).]

Soru-cevap diyalektiği bir bakıma gösteren-gösterilen diyalektiğini de 
kapsamaktadır.  Her göstereni bir soru olarak düşünürsek, gösterilen de bu 
sorunun yanıtı olacaktır. Romanda gösterenler ve gösterilenler arasındaki 
kopukluğa bir önceki dil durumuyla ilgili olarak değinildi. Gösteren-
gösterilen arasındaki kopukluk, soruların bir türlü cevapla-doğru cevapla 
buluşamadığı örneklerle birlikte düşünülürse; durum tam da Derrida’nın 
Of Grammatology’de göstergelerin doğası üzerine söylediklerini anıştırır: 
“Göstergenin yarısı her zaman ‘orada değil’dir ve orada olan yarısı da her 
zaman ‘o değil’dir.11

11  Such is the strange “being” of the sign: half of it always “not there” and the other half 
always “not that.” (XVİİ).
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Soru-cevap diyalektiğinin işlemeyişinin ilk düzleminde, gerçekçi düzeyde, 
örnekleri her durum için çoğaltılabilir. Cevaplanmayan, cevap bulamayan ya 
da yalan-yanlış ile cevap bulan sorular, yapıttaki “yokluk” ve “değillik”i daha 
da güçlü kılar. Soru-cevap diyalektiğinin bir düzeyi de yukarıda açıklandığı 
üzere etki-tepki arasında görülür. Her olguyu, eylemi, başkasına söylenmiş 
sözü bir “etki”/soru olarak kabul edip bu etkinin bir “tepki”yle cevaplanması 
üzerinden Araba Sevdası’na bakıldığında; soru-cevap diyalektiğinin bu 
düzeyinin de sağlıklı işlemediği veya hiç işlemediği görülür. Bihruz’un aşkı 
karşılıksız kalır.  (Oysa Periveş, Tanzimat anlatılarında görülen Felatun Bey 
ile Rakım Efendi’deki Polini gibi zengin avcısı hafif meşrep kadınlar gibi 
bir kadın olarak sunulmasına karşı Bihruz’dan faydalanmayı, onun parasını 
sömürmeyi düşünmez. Bu amaçla bile olsa Bihruz’un aşkına yanıt vermez.) 
Bu da Bihruz’un aşkını cevabını bulmayan bir çeşit soruya dönüştürür.  

Bihruz’un bir metin yaratmaya çalışmasının adım adım izlenilebildiği 
mektup yazma tablolarında, onca uğraşa karşın yazılan mektuplar soru olarak 
kalır; çünkü okunmazlar.  Bihruz Bey, “Katr paj dö kompliman. Safi amur! 
Safi santiman! Yazık! Çok yazık ki yerine gitmedi.” (107) der, anlatıcı hemen 
bunun ardından şunları dile getirir: “[…] mektup pek yerine gitti ki iki parça 
edilip büküldükten sonra Bağlarbaşı’ndan Bülbülderesi’ne inerken solda 
kalan metruk kabristana fırlatılmakla hamil olduğu esrar-ı garabet-medar-ı 
aşk ve muhabbet mevdu-ı mahremiyet-i hamuşan edildi.” (109) Mektup/ 
yazılmış olan, yerine gitmez, bir mezarlığa atılır. Yani yazılmış olanın 
okunmasının mümkün olamayacağı; ama yazılmış şekliyle de kalıp duracağı 
yere atılır. Bununla da yetinmez anlatı, yazılmış olanın okunmasını daha da 
imkânsızlaştırır; mektup metruk bir mezarlığa atılır. Dikkat edilirse, mektup 
yakılmaz, parçalanmaz; yazılmış olan yok edilmez. Yazılmış olan, asla 
okunmayacak bir yere atılır: yazının cehennemine, yazılmış olanın mezarlığına. 
Sonuçta mektup/yazılmış olan bir soru ise cevap bunun okunmasıdır; ama bu 
soru da cevapsız kalır.   

Araba Sevdası’nda yazılmış olanın okunması-okunmaması-okunamaması 
(Nuvel Eloiz’in ilk mektubu- Bihruz’un ilk mektubu- verilemeyen ikinci 
mektup); yazılmış olmayanın okunması-okunmaması-okunamaması (bersiye- 
cerde - Lamartin’in ikinci, üçüncü, dördüncü Rögre’si) eseri yazma-okuma 
bağlamında doğru işlemeyen bir diyalektik ile doldurmanın yanında Bihruz’un 
romanını Jale Parla’nın belirttiği üzere “yazma okuma eylemi parodisi”ne 
dönüştürür.

Soru-cevap diyalektiğinin düzgün işlememesi yahut hiç işlememesi diğer 
dil durumlarıyla birleştiğinde Araba Sevdası, olmayan bir anlatıya dönüşür.  
Jale Parla, buna “hiçlik” der ve “Araba Sevdası’nın konusu hiçliktir” diye 
belirtir(129). Bu konuda Jale Parla’nın doğru kavramı seçmemiş olduğunu 
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düşünmekteyiz. Gerek dil durumlarının sonuçlarını gerekse de Jale Parla’nın 
kullandığı kavram üzerine görüşleri tartışmak için çalışmanın inceleme 
kısmında son bölüme geçilebilir. 

Dil Durumlarının Sonuçları: “Yokluk” ve “Değillik”

Araba Sevdası patlamayan tüfeklerle doludur. Anton Çehov’un edebi 
metinlerin tümü için bir kaideye hatta teoriye dönen sözünün parodisi gibidir 
Recaizde’nin romanı. Mektuplar okunmaz, dondurmalar yenmez, arabalar 
hiç bitmeyecek bir devr-i daime girer, vapurlara yetişilmez, sevgili parol 
tutmaz, lando kaybolur, kimse kimseyi anlamaz. Tanpınar, roman üzerinde 
yazdıklarında gerçi bir türlü kurtulamadığı mütekerrir düaliteye saplanıp bir 
yandan eseri överken diğer yandan birkaç başarılı sayfa dışında “şöyle böyle” 
bir roman olduğunu belirtir; ama Bihruz’un romanı hakkında ilk önemli 
tespiti yapar. Tanpınar’a göre” bütün roman bir şakaya benzer” (494). Ona 
göre Araba Sevdası, “köksüz gölgeler kitabı”dır (492).  Romandaki büyük 
boşluğu gören; ancak her zaman olduğu gibi tespitlerinin üzerine gitmeyen 
Tanpınar, bir anlamda Jale Parla’nın “hiçlik” dediği şeyi öncelemiş olur.  

Çalışmada dil durumları olarak incelenen meselelerin esere yaydığı-
dağıttığı anlam, Tanpınar ve Jale Parla’nın sözünü ettikleri “şey”dir.  Ancak 
biz bu “şey”i “yokluk” ve “değillik” olarak adlandırmanın daha doğru olduğu 
görüşündeyiz. “Hiçlik” ilk bakışta yerinde bir adlandırma gibi görünse de 
eserin yaptığı-yapmaya çalıştığı şeyi kaçırmaktadır. Araba Sevdası, yokluğu 
var olanlar ve kendiliği de değillik üzerinden göstermeye çalışır. Hiçliğin 
anlamsal olarak yankısı-yansısı yoktur; üstelik hiç olanı ontolojik olarak 
göstermek imkânsızdır. Oysa yokluk, var olanlar üzerinden gösterilebilir. 
Araba Sevdası’nda yapılan tam da budur. Tıpkı bunun gibi “değillik” de 
“kendilik” üzerinden gösterilebilir. Epigraftaki sözde bu durum açıkça dile 
getirilmiştir. “Yokluk, varlığı şart koşar”, Araba Sevdası’nda bunca varlığa 
karşın eseri dolduran bir yokluk vardır. Bu hiçlik değildir; çünkü bir şeyin 
yokluğu bizi onun var olduğuna, olabileceğine gönderir (hiçliğine göndermez; 
varsa yok olabilir ve yoksa demek ki bir zamanlar vardı ya da var olabilir). 
Oysa bir şeyin hiçliğinin bizi gönderdiği yine hiçliktir. Kendilik konusu da 
tıpkı varlık gibi işlenmiştir. Onu karşılayan kavramla: “değillik” ile.12  

Bihruz’un romanında “kendi” olan, olması gerektiği gibi olan hemen 
hiçbir şey yoktur. Hoca, hoca değildir; anne, anne değildir; sevgili, sevgili 
değildir; âşık, âşık değildir; aşk, aşk değildir; dil, dil değildir… Bunların 
yanında bir de “gerçekteki” ile Bihruz’un bildiği arasındaki değillikler 
vardır: lando Periveş’in değildir, Periveş nobl bir aileden değildir; Periveş ölü 
değildir; gördüğü kadın Periveş’in hemşiresi değildir; vapur, İzmir vapuru 

12  Romandaki kendilik (self) meselesini farklı açılardan da ele alan bir yazı için bakınız 
Nurdan Gürbilek, “Dandies and Originals: Authenticity, Belatedness, and the Turkish Novel”.
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değildir; Çengi’nin gördüğü Amasya elma’sı değildir; balık Amasya elma’sı 
değildir; Bihruz’un konuştuğu dil Fransızca değildir, Türkçe değildir; aşk, 
tanbur değildir; tanbur, trampet değildir…  

Anlamsal olarak yapıta en fazla dağılan-yayılan kimi sözcükler bile bir 
çözümleme işlemine tabi tutulduğunda görülecektir ki Bihruz’un romanı en 
fazla kendi olduğunda bile kendini değillemekten kurtulmaz. Roman baştan 
sona temaşayla doludur: temaşa yerleri, temaşacılar, temaşa edilenler, temaşa 
devirleri. Temaşa’nın sözlük anlamlarından hiçbiri uymaz oysa bu temaşaların 
niteliklerine.  

“Temaşa”nın ilk anlamı, “bakıp seyretmek”tir ki bu da görmeyi gerektirir; 
oysa Bihruz’un derdi görmek değil, görülmektir. “ Bihruz Bey, her nerede 
bulunsa maksadı görünmekle beraber görmek değil, yalnız görünmek idi” 
diyor romanın anlatıcısı.(21) Bihruz, bakmıyor, seyretmiyor; bakılmak, 
seyredilmek istiyor. Kendini ötekileştiriyor; oysa “öteki”değil.13 Kendini 
bakışın öznesi değil nesnesi konumuna getiriyor; oysa Bihruz bir nesne değil. 
Gerçek anlamda da simgesel anlamda da görmez Bihruz; masaları devirir, 
eteklere basar, bardakları kırar. Adeta kör olduğu için başkaları tarafından 
dolaştırılan, kendi bir şey görmediği hâlde başkalarınca görülen biridir ve 
bunun yanında gerçekleri de roman boyunca bir türlü görmez; ama Bihruz 
kör değil.

“Temaşa”nın ikinci anlamı “gezme, seyran”dır. Araba Sevdası, durmadan 
gezen-gezinen insanlar, arabalar, mektuplarla doludur.  Gezme eylemi, 
görmeyi şart koşar (gören biri için); oysa Bihruz görmeyle ilgilenmez. Bihruz 
gezmez, kendini gezdirir. Arabayla gezmeye çıkar; ama araba mı onu gezdirir 
yoksa o mu arabayı gezdirir belli değildir.  

“Temaşa”nın bir anlamı daha mümkün: “temsil, oyun” anlamı. Derrida, 
trajediyi “tekrarın kaçınılmazlığı” olarak yorumlar.14 Bihruz’un romanında 
sözler, eylemler başka metinlere dayanır. Bihruz kendini seyrettirir, seyirci 
arar. Doğaçlamanın imkânsızlığı, okuduklarını prova edercesine yaşamaya 
kalkışmasında ortaya çıkar. Yazı bile provadan kurtulamaz; mektup provasız 
yazılamaz. Durmadan tekrar eden araba devirleri, dönen tekerler, Keşfi’nin 
tekrar eden yalanları, Bihruz’un tekrar tekrar yanlış anlamaları-anlaşılmaları 

13  Kendi kendini ötekileştirmeye çalışmasını düşünerek söylüyoruz bunu.  Başkaları onu 
ötekileştirmez; Bihruz kendi kendini ötekileştirmeye çalışır.  Oysa ötekleştirme dışarıdan, 
başkalarından, çoğunluktan ötekileştirilen bireye-bireylere doğru bir çizgi gösterir.  
Bihruz, ötekileştirmenin yalnız nesnesi olmalıydı; fakat hem öznesi hem de nesnesi (kendi 
ötekileştirmeye çalışıyor; kendini ötekileştiriyor).  Buna en iyi örnek Bihruz’un vapurda 
Fransızca gazete aldığı bölümdür.  Romanda 117. sayfa.
14  Bu konuyla ilgili ayrıntılar için Derrida’nın Artaud okumasına ya da Christina Howells’ın 
Derrida: Deconstruction from Phenomenology to Ethics adlı çalışmasının “Deconstruction the 
Text: Literature and Philosophy” bölümüne bakılabilir.
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yapıtı bir temsile dönüştürür; ama bu bir temsil değil, bir roman ve anlatılan 
da gerçektir, oyun değildir.

Esere en az “değillik” kadar yayılan-dağılan bir başka anlam ise 
“yokluk”tur.  Gösterilenlerin “değilliği” kadar, yokluğu da söz konusudur; 
çünkü çoğu zaman okunan aslında orada yoktur. Vasıf’ın şarkısında; 
üzerine yazılmış sayfalar, kalem arkadaşları arasındaki diyaloglara rağmen 
“bersiye” yoktur, Lamartin’in Rögre’leri yoktur, Periveş’in mezarı yoktur, 
Bihruz’un aradığı kitap yerinde yoktur, Keşfi evde de yoktur vapurda da, 
çerde Redhouse’da yoktur. Dikkat edilirse tüm bu yokluklar eserde uzun uzun 
konuşmalar, sayfalarca anlatı, arayış v.b üzerinden verilir. Yani “yokluk”un 
işlenebilmesi varlığı şart koşmaktadır. Jale Parla’nın “hiçlik”i biraz da bu 
yüzden eserde meydana geleni yansıtmakta yetersiz kalır. Roman, hiçliğin 
kendinden başka hiçbir şeye göndermesi olmayan niteliğinden ziyade; anlamı 
anlamsızlık, varlığı yokluk, kendiliği değillik üzerinden işler. Bihruz’un 
romanında hiçbir şey olmaz; çünkü hiçbir şey kendi değildir ve hiçbir şey 
olması gerektiği yerde, zamanda bulunmaz. Her şey değiliyle (çerde, cerde 
değil; Perives, nobl değil…), değilinin değillenmesi ile (cerde, sarışın değil) 
; yokluğunun varlığı ile (Lamartin’in Rögre’leri, Periveş’in hemşiresi), 
yokluğunun varlığının yokluğuyla (bersiye yoktur; Bihruz bunu okur; ama 
okuduğu sözlüklerde yoktur) metne girer.

   15 

“Arayış”, “kopma- sökülme”, “işlemeyiş” başlıkları altında incelenen dil 
durumları ve meseleleri hep birlikte çalışarak romana sözü edilen “değillik” 
ve “yokluk”u dağıtır-yayar.  Araba Sevdası, metne yayılan-dağılan bu 
anlamlardan bağımsız okunduğunda “tipik bir alafranga züppe eleştirisi” 
olabilir. Gerçi bunu bile savunmak güçtür. Bihruz’un doğru yapabildiği 
herhangi bir şey yoktur ki, “yanlış-aşırı” “Batılılaşan- modernleşen” bir tip 
olarak yorumlansın. Evrensel olduğu savunulan matematik dilinden bile 
yoksun bir kahramandan söz ediyoruz.16 Recaizade, Ahmet Mithat gibi 
kahramanının karşısına bir Rakım çıkarsa idi17, eserin “alafrangalık eleştirisi” 
ekseninde okunabilmesi belki mümkün olurdu. Ancak, bu durumda bile 
Araba Sevdası’nı, dil ile ilgili yukarıda tartışılan tüm malzemeleri bir kenara 
15 Heidegger, kullandığı kimi kavramların niyetlenen anlamı aktarmaktaki yetersizliğini 
göstermek amacıyla bunların üstüne çarpılar atar. Derrida ise aynı nedenle kimi kavramları 
siler ve kalan izlerle bastırır. Ona göre bu kavramlar yetersizdir (bu yüzden siler); ama onlardan 
başka araç olmadığı için gereklidir (bu nedenle kalan izleri bastırır). Recaizade de dilin ne 
kadar tehlikeli bir araç olduğunu göstermek için dili kullanır.
16  Laurent Mignon, Bihruz’un Lamartin külliyatını alırken kitapçıya dört lira uzatıp üstünü 
istediği, kitapçının da dört liradan birinin fazla olduğunu belirtip bir lirayı geri verdiği durum 
için (204) bu yorumu yapmıştı. Bihruz, herhangi bir dilden yoksun olduğu gibi matematik 
dilinden de yoksundur. 
17 İlk bakışta Naim Efendi böyle bir işlevde kullanılıyor gibi gelse de romanda yalnız bir 
sahnede yer aldığı için bu örnek memur oldukça siliktir, pek işlenmemiştir.
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bırakarak salt “alafrangalık eleştirisi” olarak okumak, Recaizade’nin romanını 
okumamak ile birdir.

Araba Sevdası; neyi-nasıl anlatacağı üzerine uzun uzun düşünen, metnini 
ince ince dokuyan, okuma-yazmayı bir sorunsal olarak ustalıkla ele alan, baştan 
sona “şaka” olmasına rağmen gerçekçiliğini-ciddiyetini koruyan, “yokluk” 
ve “değillik” gibi varlıksal meselelerle oynayan bir metin olarak günümüzün 
yazınında bile ayrıksı bir yapıttır.  “Modern anlamdaki”- “Batılı tarzdaki” ilk 
roman için 1900’ü tarih olarak gösteren eleştirmen ve yazarlar Recaizade’nin 
metnini ne kadar okuyabildiler acaba?  Kimi anlatım tekniklerini bile model 
aldığı edebiyatlardan önce kullanan bir yapıttan söz ediyoruz.  “Modern 
anlamda”, “Batılı tarzda ” olmak için yasak aşkı işlemiş olmak mı gerekir?

Ek: Fazıl Yenisey’in Araba Sevdası’nda Yaptığı Değiştirmelerden 
Örnekler

Yenisey’in metni: Recaizade’nin metni:

Alafranga bozuntusu züppeler Alafranga beyler 

 […] ve en sonunda zavallı kadıncağızın, 
yakalandığı akciğer
tüberkülozundan kurtulamayarak büyük 
Türk şairi Yunus Emre’nin:

“Bir garip ölmüş diyeler 
Üç gün sonra duyalar
Soğuk su ile yuyalar
Şöyle garip bencileyin”

dediği gibi, pek kimsesiz, pek garip bir 
şekilde ölümünden Mösyö Piyer ne kadar 
müteessir olmuş [….] (56)

[…] ve bu muhabbetten münbais 
hissiyatın saffet ve rikkat ve 
nezahetinden ve nihayet âşıka-ı 
biçarenin bi’t-teverrüm garibane 
vefatından Mösyö Piyer ne kadar 
müteessir olmuş [….] (54)
 

Yosma o gün ne kadar da güzel giyinmişti. 
(31)

Nazenin ne kadar da güzel giyinmiş 
idi. (33)

Sen de ağla, ağla bakayım!... Ha şöyle…  
Oh !  Ağla, ağla!...
“Gördüğün koncalar sitem dağıdır
Ağla, ruhum, ağla!.. Şimdi çağıdır;
Ilık göz yaşları keder dağıtır,
Sular bile coşup bikarar oldu…” (1)
Zavallı kızcağız tifoya tutuldu deniyor…  
Yanlış!
(1) Kıta, Rıza Tevfik BÖLÜKBAŞI’ 
nındır. (166)

Sen de ağla, ağla bakayım!... Ha 
şöyle…  Oh, ağla, ağla!... 
Zavallı kızcağız tifoya tutuldu 
deniyor…  Yanlış!  (153)
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Beyefendi bu noksandan dolayı kitabın 
İngiliz müellifinde kusur bulmaya yine 
de cesaret edemedi.  Çünkü o İngiliz’di, 
yâni bir Avrupalıydı.  Elbette kusur 
işlemezdi. (78)

O vakit beyefendi bu noksandan 
dolayı kitabın müellifine isnad-ı 
kusura cesaret edemediğinden […] 
(73)

[…] Nihayet içeriden:
□  Celiyor, bre, celiyor!...
diye bir ses duyuldu. Sonra kapı açıldı. 
Kapıyı açan, başı yemenili, sırtı hırkalı, 
kırmızı kuşaklı, aba poturlu, çıplak 
ayakları kırmızı yemeni içinde, çiçek 
bozuğu, çakır gözlü, sarı pos bıyıklı bodur 
bir herifti. Bihruz Bey bu zavallıyı adam 
yerine koymak istemediğinden tiksinerek 
sordu:
□  Bir adam yok mu be?
□  Nasıl bir adam ararsın be mori?
□  Basbayağı adam…  Lâf anlar birisi…
□  Ne yapacaksın, mori?
□  Keşfi Beyi soracağım…
□  Eeeey bana sor mori!  Niçin bana 
sormazsın?  Haçan ben adam değil 
miyim? […] 
Aksi Arnavut, Bihruz Beyi 
küçümsercesine baştan ayağı şöyle bir 
süzdükten sonra yere tükürdü ve kapıyı 
zavallının suratına kapayıverdi. (197-8) 

[…] İçeriden gelen, “Geliyor, 
geliyor!” sadalarını müteakip kapı 
açıldı.  Kapıyı açan, başı yemenili, 
sırtı hırkalı, kırmızı kuşaklı, abadan 
poturlu, çıplak ayakları kırmızı 
yemeni içinde, çiçek bozuğu, çakır 
gözlü, sarı seyrek sakallı bodur bir 
adam idi. Bihruz Bey bu zavallıyı 
adamdan saymak istemediğinden 
maa’l-kerahe şu suretle hitap etti:
 □  Bir adam yok mu be?
 □  Nasıl bir adam ararsın be?
 □  Keşfi Beyi soracağım…
□  Ey bana sor!  Niçin bana 
sormazsın? Ben adam değil miyim?
[…]
Kısa adam Bihruz Beye uzunca 
baktıktan sonra üzerine kapıyı 
kapayıverdi. (181-2)

□  Hani ya yeni mendillerim? Geçen hafta 
Londra’dan getirttiklerim?...
□  Gâvur eli değmiştir diye onları ben 
yıkatmıştım… Daha ütülenmedi…
□  A beyciğim, elbise dolabının 
çekmecesinde belki yüz tane mendil var… 
İki tanesini beğen, alıver!...
□  Vui, me zil nö son pa marke!.. (Qui, 
mais ils ne sont pas marqués!= Evet, ama 
onların markaları yok!)
□  Neye rezil olsun? Onlar da yeni yeni 
mendiller...
□  Ööööf be dadı kalfa! İnsanı 
çatlatacaksın. Rezil demedim, me zil 
nö son pa marke dedim… Yâni markalı 
değil…Markaları yok onların (99)

□  Hani ya yeni mendiller?
□  Daha yıkanmadı.
□  Gördün mü ya. Öyle şey olur mu? 
Şimdi ben ne yaparım?
□  A beyim!... Çekmenin gözünde 
belki yüz tane mendil var. Bir 
tanesini beğen, alıver.
□  Vui! Me zil nö son pa marke.
□  Neye rezil olsun? Onlar da yeni 
yeni mendiller.
□  Markalı değil. Markaları yok 
onların. (92)
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□  Ramazan o kadar yakın mı?
□  Öyle ya!  Şunun şurasında on gün 
kadar bir şey kaldı. 
□  Hiç haberim bile yoktu. Lâkin buraları 
da pek güzel doğrusu… Nasıl bırakalım 

da gidelim?  Oton (Automne : Sonbahar) 
burada çok güzel olur.
□  Odunun da güzeli çirkini mi olurmuş?
□  Odun demedim, madam, oton dedim.
□  Odun, ot… Her neyse… Eğer 
hayvanları düşünerek söylüyorsan ot, 
arpa her yerde bulunur…
□  Hayır, madam, hayır… Ot, odun 
değil… Oton, yani sonbahar.  İlkbahar 
prentan (printemps: ilkbahar) ve ardından 
gelen sonbahar: oton…
□  Frenkçe mi bu?
□  Fransızca… Franmsızcanın her lâkırdısı 
güzeldir; bizimki gibi kaba değildir.
□  Rahmetli paşa baban hiç beğenmezdi.  
Neyse odun mudur, oton mudur, ne 
karın ağrısıysa, onu bu defa da benim 
hatırım için İstanbul’da geçirelim.  Olmaz 
mı Bihruzcuğum?
[…]
□  Pekiy öyleyse… Demek ki hemen 
demenaje (déménager: taşınmak) 
edeceğiz…
□  Benimle konuşurken Allah aşkına 
araya gâvurca lâflar karıştırma, 
evlâdım!  “Demin aza” ne demek? Niçin 
bana türkçe söylemiyorsun?
□  O kaba dili konuşmak içimden 
gelmiyor da onun için… Demaneje yâni 
göç edeceğiz…
□  Ha şöyle müslümanca konuş!  […]
□  Benimle konuşurken araya gâvurca 
patırdatmazsan daha çok hazzederim. 
(218-9)

 □  Ramazan o kadar yakın mı?
 □  Öyle ya!  Şunda on gün kaldı. 
 □  Hiç haberim bile yoktu. Lâkin 
buraları da pek güzel doğrusu… 
Nasıl bırakalım da gidelim? Oton 
burada çok güzel olur.
 □  Oton ne demek?
 □  Sonbahar değil mi ya? İlkbahar:  
prentan, sonbahar: oton.
 □  Frenkçe mi bu?
□  Fransızca. Franmsızcanın her 
lâkırdısı güzeldir; bizimki gibi kaba 
değildir.
 □  Paşa baban hiç beğenmezdi. Ne 
ise o oton’u bu defa da benim hatırım 
için İstanbul’da geçirelim.  Olmaz mı 
Bihruzcuğum?
[…]
 □  Peki. Demek hemen demenaje 
edeceğiz öyle mi?
 □  Deminaze ne demek? Niçin bana 
Türkçe konuşmuyorsun?
 □  Demenaje. Sanki göç edeceğiz.
[…]
□  Benimle konuşurken Frenkçe 
karıştırmasan daha çok hazzederim. 
(199-200)
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□  Alınız efendim size “ Siyah-çerde: Esmer; 
karayağız olan…” Ya buna ne buyrulur?... 
Bakar mısınız (2) Bihruz Beyefendi!...
    Bihruz Bey  □  Bakarım, bakarım tabiî… 
Acayip!... Eeee, şimdi bu ne demek oldu?...
    Naim Efendi  □  Hangisi?
    Bihruz Bey  □  “Bir siyehçerde civandır”dan 
ne anladınız?
     Naim Efendi  □  Anlaşılmayacak nesi 
var? “Esmer yüzlü civan” demek değil mi?
     Bihruz Bey  □  Kim?
     Naim Efendi  □  Elinin körü… Ne 
bileyim ben kim olduğunu?... Orasını da 
git şair Vâsıf’a sor!...
     Bihruz Bey  □   Sorayım… Fakat nerde 
oturur bu Vâsıf şair? Ne iş yapar?
     Naim Efendi   □   Karacaahmet’te… 
Şarkıcıdır… 
(2)”Bakar” arapça  “öküz, sığır” 
demektir. (138-9)

□  Al efendim size.. “ Siyeh-çerde: 
esmer, karayağız olan.” Bihruz 
Beyefendi!.. Bakar mısınız?
    Bihruz Bey: Bakayım, bakayım. 
Acayip! Ey, şimdi bu ne demek oldu?
    Naim Efendi: Hangisi?
    Bihruz Bey:  “Bir siyehçerde 
civandır”dan ne anladınız?
     Naim Efendi: Esmer yüzlü civan 
demek değil mi?
     Bihruz Bey: Kim?
     Naim Efendi: Ne bileyim ben kim 
olduğunu? Onu Vâsıf merhumdan 
sormalı. (126)

□  Aman!  Bir lândo geliyor pardon! diyebildi 
ve geldiği tarafa dönüp süratli adımlarla 
yürümeye başladı.
 Periveş Hanımla Çengi Hanıma gelince: 
Bihruz Bey’in az önceki haliyle şimdiki 
acayip halinden bahsederek ve
□  Herif deli mi ne?..
diye kahkalarla gülüşerek yollarına devam 
ediyorlardı… (256)

□  Aman!  Bir lando geliyor pardon! 
dedi,  geldiği tarafa döndü.  Koşa koşa 
gitmeye başladı.  Periveş Hanımla 
Çengi Hanıma gelince, Bihruz 
Beyin agaz ve encam-ı kârdaki 
garaib-i ahvalinden bahsederek ve 
kahkahalarla gülüşerek ağır ağır 
yollarına devam ettiler. (232)
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Özet: Recaizade Mahmut Ekrem’in Araba Sevdası’nı (1896)  insanın okuma-
yazma, dinleme-konuşma pratikleri üzerinden dille kurduğu ilişkinin ne derece 
tehlikeli olabileceğini anlatan bir metin olarak inceleyen bu makale, metnin farklı 
okumalar üretmek açısından ne derece üretici olduğunu göstermeye çalışmaktadır. 
Osmanlı-Türk metinlerinin Latin harflerine aktarımı sırasında ortaya çıkan kimi 
sadakatsizliklerin nasıl bir yanlış okumalar-yorumlamalar zinciri yaratabildiğini de 
gösteren bu yazı açıkça tartışmasa da şu temel soruları metnin tamamına yaymaya 
çalışmıştır: Osmanlı-Türk metinlerini gerçekten okuyabildik mi, bu metinleri okuma 
alışkanlıklarımız ne kadar uygun/doğru (idi)?   

Anahtar sözcükler: Alafrangalık eleştirisi, Bihruzluk, dilde kopma, transliterasyon, 
soru-cevap diyalektiği, Osmanlı-Türk romanı 

 “…That Dangerous Supplement…” : Modes of Language in The Carriage Affair

Abstract:  This paper analyzes Recaizade Mahmut Ekrem’s The Carriage Affair 
as a text that manifests how individuals’ reading-writing and/or listening-speaking 
practices relating to language could become a dangerous process. In addition to 
analyzing of modes of language in The Carriage Affair, I also aim to demonstrate how 
some untrustworthy transliterations of Ottoman-Turkish texts with Arabic alphabet 
into Latin alphabet could give rise to misleading literary analyses and interpretations.  
As a result of the above-mentioned analysis, my objective is to invoke the questions 
that seem to be have been deliberately ignored so far: Could we indeed “read” late 
Ottoman-Turkish literary texts and how reasonable were/are our ways/habits of 
reading/approaching this texts?  

Key words: Criticizing of dandyism, Bihruzness, linguistic rupture, dialectic of 
question-response, transliteration, Ottoman-Turkish novel  

18  Tüm bunlardan sonra bu metni Recaizade’nin metni saymak hem haksızlık olur hem de 
mümkün değil!
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