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Bu tez, Bilge Karasu'nun Göçmüş Kediler Bahçesi adlı eserinde yer alan on üç öykünün 

anlatıbilimsel yöntemle incelemesini yapmaktadır. Öykülerin analizinde anlatıbilimde yeni bir 

yaklaşım olarak kabul edilen anlatının uzamsal boyutu dikkate alınmıştır. Dolayısıyla 

üzerinde odaklanılan üç temel soru şunlardır: Öykülerde uzam nasıl tasarlanmıştır? Tasarım 

sonucu meydana getirilen bu kurmaca dünyaların olayörgüsüne katkısı nedir? Anlatı 

dünyalarının anlatı kişileri ve okuyucu üzerindeki etkileri nelerdir? Öykülerin uzamsal 

boyutuyla değerlendirilmesi, ilginç sonuçlar elde edilmesini sağlamıştır. Bunlardan en 

önemlisi, Karasu'nun mesafelendirmenin dereceleri üzerine kurduğu derin anlamlardır. Yazar, 

mesafeler üzerinden "ben" ve "öteki" dizgesi içerisinde yer alan ikili karşıtlıkları yakınlaştırıp 

uzaklaştırmakta, farklılıkların birleşme olanaklarını araştırmaktadır. Böylece toplumsal, 

psikolojik ve ontolojik açıdan "orada" olan, "öteki" olarak adlandırılan her şey ile buluşma, 

kavuşma alanları yaratılmıştır. Bu alanlar öykü içerisinde bir "ara yer" olarak kabul 

edebileceğimiz Bahçe ve öykü dışında metnin kendisidir.  
 

This thesis uses the narratological method to examine the thirteen stories of Bilge Karasu's 

collection The Garden of Departed Cats. In the analysis of the stories, the spatial dimension of 

the narrative has been especially taken into consideration. In the thesis, the three basic 

questions focused on are as follows: How has space been designed in the stories? What is the 

contribution made to the plot by the fictitious worlds that result from this design? What is the 

impact of the narrated worlds on the narrated characters and on readers? Assessing this work 

from the standpoint of spatial dimensions reveals interesting results, the most important of 

which are the deep meanings built up by Karasu upon fluctuating degrees of spacing. The 

author, by means of distances, zooms in and out on such binary oppositions as "I" and "the 

other" in search of the possibility of the unification of differences. As such, spaces of 

encounter and reunion are created between the "there" in sociological, psychological, and 

ontological terms and all that is "the other". These spaces, which can be considered "liminal" 

grounds, are, within the story, the Garden and, beyond the story, the text itself. 

 


