EVRİM ÖLÇER OZUNEL İLE “MASAL MEKANINDA
KADIN OLMAK” ÜZERİNE SÖYLEŞİ
Atı interview with Evrim Ölçer Özünel on
“Masal Mekânında Kadın Olmak”

Yeliz ÖZAY*
Evrim Ölçer Özünel ile Masal Mekâ
nında Kadın Olmak kitabı üzerine bir söy
leşi yaptık. Kendisine samimi yanıtları
için teşekkür ederiz.
“M asal M ekânın da K adın O lm ak”
b aşlığın a bak tığ ım ızda ön celik le ü ç
kavram gözü m ü ze ça rp ıy or: masal,
m ekân ve kadın. Bu
ü ç kavram ın b u lu ş
tuğu b ir çalışm anın
ilk s ü reçleri nasıldı?
Yani m asalı, m ekân
larını ve bu m ekân
lardaki kadının ko
num unu
ird elem e
fik ri b aşınd an b e ri
va r m ıydı; y ok sa m a
saldaki m ekânı ça lı
şırken kadın, y a d a
m asaldaki kadını ça 
lışırken m ekân mı
b e lir d i?
Hikâye anlatmayı
çok seven bir geleneğin
çocuğu olarak itiraf et
meliyim ki gündelik ya
şama dair hikâyeleri
mizi müthiş bir sembol
dünyasıyla sarmalaya
rak yeniden üreten masal türüne karşı
içimde her zaman bir heyecan vardı. Sanı
rım bu nedenle Bilkent Üniversitesi Türk
Edebiyatı Bölümü’nde yüksek lisans tez
önerisi sunmam istendiğinde de, aklıma
ilk olarak masal türü geldi. Masalların

gerçeklikle olan bağları nedense göz ardı
edilir ve tür, “bir varmış bir yokmuş” kalı
bının içine hapsedilir. Oysaki bana göre
masal, hem maddi hem de manevi dünya
mızı yansıtmayı başaran döngüsel sürekli
liğe sahip bir tür olarak kabul görmelidir.
İşte bu noktadan hareketle öncelikle ma
sallarla ilgili yapılacak
çalışmanın
konuyu
hangi pencereden ele
alması gerektiği üzeri
ne yoğunlaştım. İşe ilk
olarak genel geçer yar
gıları sorgulayarak baş
lamak istedim. Elbette
sorgulama
sürecimde
cesur adımlar atmamı
sağlayacak akademik
danışman desteği de
benim için son derece
önemliydi. Bütün ko
şulları sağladığımda ilk
olarak masalın “kadın
ların sözü” diye bilin
mesi yargısını sorgula
dım. Acaba bu gerçek
ten böyle miydi? İkinci
olarak, masalların “za
man ve mekân olgusun
dan yoksun oldukları” söylemini irdeledim.
Karşılaştığım sonuçlar bana ilginç geldi.
Mekânsız bilinen masallarda mekânın cin
siyetçi kullanımı gündelik yaşamımızla,
geleneksel mimarimizle de örtüşüyordu.
Üstüne üstlük mekân kullanımı ve kimlik
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dönüşümü arasında da ciddi koşutluklar
göze çarpıyordu. Bu yolla çalışmada masal
kadın ve mekân bir araya geldi.

Kitabın adından sözü açmışken,
alt başlığa neden ihtiyaç duyduğunu
zu öğrenebilir miyiz?
Kitabın ana başlığında kadına yapı
lan vurguya karşın kitap özünde, toplum
sal cinsiyet olgusuna her iki cinsin pence
resinden bakarak soruna bütünsel bir yak
laşım getirmeyi hedefliyordu. Bu nedenle
alt başlıkta, masallarda toplumsal cinsiyet
ve mekân ilişkisini vurgulamayı tercih et
tim. Çünkü kitap yalnızca kadın sorununu
ele almıyor aksine her iki cinse de olabildi
ğince eşit mesafede durarak toplumsal ol
gu ve olaylara panoramik bir bakış kazan
dırmayı hedefliyordu.

Peki, masal türünü açıklarken
kabul edilen “kendi algı dünyamızda
ki zaman ve mekânın masallarda bu
lunmadığı” fikrine karşın geleneksel
yargıların ötesine geçerek masalın
mekânını ve hatta bizim algı dünya
mızdaki mekânları çalışmak başta bi
raz tedirgin edici gelmedi mi?
Az önce de söylediğim gibi bilimsel
merakım genel geçer yargıları sorgulamayı
beraberinde getirdi. Kalıplaşmış ifadelerin
üzerine giderek bugüne kadar yapılandan
farklı bir üretim gerçekleştirmek istedim.
Hayatı bir bütün olarak algılama çabanız
varsa birçoklarının “ayakları yere basma
yan” düşünce baloncukları olarak gördüğü
olguları birbirine bağlayarak bir senteze
ulaşma şansınız fazlalaşır. İşte ben de bu
nu yapmaya çalıştım. Bu nedenle de bir
şeyleri birleştiriyor olmak hiç tedirgin edi
ci olmadı sanırım. Asıl tedirgin edici olan
sa daha çok mekânı zamandan, zamanı in
sandan, insanı masaldan ayırmaya çalış
mak olurdu benim için.

Biz bu kitapta masal mekânında
ki kadını hangi masallarda izliyoruz?
İflah olmaz göçebe genlere sahip ma
sal türünü coğrafi ayrımlara tabi tutmak
oldukça güç. Ne var ki, bilimsel bir çalış
manın temelinde belirli bir noktaya odak
lanmak olduğundan incelediğim masalları
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seçerken Anadolu sahası ile sınırlamak zo
runda kaldım. Gerçi Anadolu insanının
masallardaki ayak izleri beni farklı ya da
birçok kültüre ve coğrafyaya da taşımadı
değil.

Bu masalları nasıl bir yöntemle
seçtiniz? Bu 32 masal dışındaki masal
lara da aynı çalışma uygulansa aynı
verileri elde edebilir miyiz?
Masalları seçerken bilimsel ölçütler
den faydalandım. Bu yüzden araştırmacı
lar tarafından halk bilimsel derleme yön
temlerine sadık kalınarak derlenmiş ma
salları tercih ettim. Elbette ki incelediğim
32 masal buz dağının görünen kısmıydı.
Bu masallara ulaşabilmek için farklı kül
türlere de ait sayısız masalı irdeledim. Bu
masallardaki kadın ve erkek karakterlerin
toplumsal rol dağılımlarını gösteren tablo
lar şablonlar hazırladım. Sonra bu ön ça
lışmalarımdan da yararlanarak eş ve ben
zer metinleri ayıkladım. Bu elemenin ar
dından masal, kadın ve mekânı layıkıyla
buluşturduğunu gördüğüm 32 masal kaldı.
Bu çalışma yalnızca incelenen bu 32 masal
için geçerlidir demek bu anlamda yanlış
olur. Ne var ki, bunun bir kurama dönüşe
bilmesi ve diğer masallara hatta diğer tür
lere de uygulanabilir hale gelebilmesi daha
kapsamlı bir araştırmanın sonucunda or
taya konabilir.

Kadının var oluş süreçlerini konu
eden çalışmalar genelde feminist ku
ramı çağrıştırır. Sizin araştırma ve so
nuca ulaşma süreçlerinde kullandığı
nız metot ve yöntemler nelerdi?
Şüphesiz kadın konusunda yapılan
akademik çalışmaların çoğu bu kitaba il
ham vermiştir. Ancak ben hiçbir zaman bir
kuramı, hele de farklı kültürlerde doğup
olgunlaşmış bir kuramı, olduğu gibi be
nimseme yanlısı olmadım. En nihayetinde
kuram dediğimiz bir bakış açısı, bir duruş
tan ibarettir ve her bir insan farklı bir yer
de durmakta özgürdür. Hatta felsefi olarak
aynı iki varlığın aynı noktada tam anla
mıyla beraber durmaları ancak mutlak bü
tünlük noktasında gerçekleşebilir. Bu ne
denle elimden geldiğince bir kurama bağlı
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kalmamaya gayret ettim. Özellikle araﬂt›rman›n baﬂlang›ç aﬂamas›nda farkl› disiplinlerin bak›ﬂ aç›lar›n› da yans›tan kapsaml› bir okuma sürecine girdim. Sonuçta
ortaya ç›kan bu oldu.
Kitapta toplumsal cinsiyet ve mekân iliﬂkisini incelerken masal mekân›ndaki erkeklere de kad›n›n evreleriyle koﬂutluk göstererek de¤iniyorsunuz. Ama tabii ki oda¤›n›z hep kad›n›n durumunu aç›klamaya yönelik.
Sizce “Masal Mekân›nda Erkek Olmak” diye benzer bir çal›ﬂma uygulanabilir mi?
Elbette bu mümkün. Hatta çal›ﬂman›n baﬂlang›c›nda hedefledi¤im erkek bak›ﬂ aç›s›n› da t›pk› kad›n›nki kadar görünebilir k›lmakt›. Ne var ki, ilerleyen zamanda erkek imgesinden uzaklaﬂarak oda¤›m› kad›n olgusuna kayd›rmak zorunda
kald›m. Bunun bir nedeni de masallar›n
gerçekten kad›nlar taraf›ndan aktar›lmas›
olabilir. Belki bir baﬂka türde, örne¤in
halk hikâyelerinde erkek imgesi bu bak›ﬂ
aç›s›yla incelenirse ortaya çarp›c› sonuçlar
ç›kabilir.
Kitab›n arka kapa¤›ndaki ﬂu iki
cümleyi çal›ﬂman›z›n yaklaﬂ›m› aç›s›ndan önemli buldum: “ﬁüphesiz bu
çal›ﬂma masallarla ilgili tüm sorular›
yan›tlam›yor. Ama masal türüne bugüne kadar bak›lan pencerenin restorasyonuyla yak›ndan ilgileniyor.” Peki,
bu çal›ﬂma masalla ilgili hangi sorular› yan›tl›yor ve ‘masala bak›lan pencerenin restorasyonu’yla neyi kastediyorsunuz?
Sözlü kültür ürünlerinin gelene¤i restore etti¤i bilinir. Bu restorasyonun as›l
amac›ysa bir yan›yla gelene¤i sürdürmek
bir yan›yla da kendini gelece¤e ba¤lamakt›r; bu yolla süreklili¤i mümkün hale getirmekse as›l hedeftir. Bu anlamda bak›ld›¤›nda yap›lan çal›ﬂman›n hedefi de bugüne
de¤in yap›lm›ﬂ masal çal›ﬂmalar›na ivme
kazand›rarak süreklili¤i sa¤lamakt›r. Yap›lmaya çal›ﬂ›lan akademik bir restoras-

http://www.millifolklor.com

yon asl›nda. Belki de, bizden öncekileri asla yok saymadan gelece¤e dair neler yap›labilece¤ini gösterme hevesi.
Kapa¤a dönmüﬂken, kitab›n ad›
kadar ilgi çekici ve derinlikli bir kapak tasar›m› var. Kapaktaki foto¤raf›n seçimi ve tasar›m›n oluﬂmas› aﬂamalar›nda sizin kiﬂisel katk›n›z oldu
mu?
Kapak aﬂamas› benim için oldukça
heyecan vericiydi. Kapaktaki foto¤raf asl›nda Hayali Tacettin Diker’in bir Karagöz
tasviri. Ben bu tasvirle kardeﬂimin foto¤raf merak› sayesinde karﬂ›laﬂt›m. Gördü¤üm andan itibaren de beni içine alan bir
büyüsü oldu. Bir yan›nda geleneksel bir
hayal vard› bir yan›nda modern bir kad›n
imgesini ça¤r›ﬂt›ran balerin. Bu tam da
arad›¤›m ﬂeydi. Hemen Tacettin Baba’ya
ulaﬂarak izin istedik. O da geniﬂ gönlüyle
bizi k›rmad› ve tasviri kapakta kullanmam›za izin verdi. Sonra ayn› heyecanla kardeﬂim ve bir arkadaﬂ›m tasar›m› gerçekleﬂtirdiler.
Son olarak, teknik olmayan bir
soruyla söyleﬂimizi sonland›ral›m istiyorum. Bir kad›n olarak bu kitab›
okudu¤unuzda sizce “masal mekân›nda kad›n olmak” kolay m› yoksa zor
mu?
Sorun asl›nda bu kitab›n s›n›rlar›n›n
ötesinde, hayat›n içindeki kad›n mekân ve
mekân›n kad›n üzerindeki dönüﬂtürücü
gücü aras›ndaki iliﬂkiyi kavrayabilmek
bence. Bu kitap kad›n ve mekân iliﬂkisine
bak›ﬂ aç›m›z› az›c›k da olsa sorgulamam›za
neden olursa hedefine ulaﬂm›ﬂ demektir.
Asl›nda bütün kadim kahramanlar gibi
masal kad›nlar› da içlerimizdeki kahramanlar›n birer yans›mas›ndan ibaret bence. Bu yüzden ister erkek ister kad›n olal›m geçirdi¤imiz dönüﬂümleri ve mekânsal
yans›malar›n› bir kez daha düﬂünmeliyiz
san›r›m.
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