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Önsöz
Uluslararası Edebiyat ve Bilim-I Sempozyumu, 21-24 Kasım 2006 tarihleri
arasında gerçekleĢen Uluslararası Yazınsal Türler Sempozyumu‘nun ardından, Ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü tarafından
düzenlenen uluslararası katılımlı ikinci toplantıdır.
Türkiye‘nin çeĢitli üniversitelerinden ve yurtdıĢından çok değerli akademisyenlerin
ve araĢtırmacıların ağırlandığı sempozyumda, edebiyat ile diğer sosyal ve beĢeri bilimler
arasındaki yakın bağ ve etkileĢim serimlenmiĢ, irdelenmiĢ ve tartıĢılmıĢtır.
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi‘nin çatısı altında gerçekleĢtirmekten
büyük onur duyduğumuz bu etkinlikte, edebiyat ve bilim iliĢkisi, tarih, felsefe, sosyoloji,
coğrafya, antropoloji, etnoloji, psikoloji, sanat tarihi ve dilbilim gibi alanların katkısıyla
aydınlatılmaya çalıĢılmıĢ ve edebiyat ile söz konusu disiplinler arasındaki ortak paradigmalar
ortaya konulmuĢtur.
Sempozyumda, tarihsel romandan psikolojik anlatılara, Yeni Roman türünün
coğrafya ile bağlantısından edebiyatın toplumsal olayların aynası olarak algılanmasına, resim
ve fotoğraf sanatıyla edebiyatın zenginleĢtirilmesinden psikolojik durumların edebiyat
yoluyla yansıtılmasına kadar pek çok konuyu kapsayan yetmiĢe yakın bildiri sunulmuĢtur.
Bu göz kamaĢtırıcı bildiri ve bilgi çeĢitliliği sonucunda edebiyat disiplininin önemi bir kez
daha vurgulanmıĢtır. Yakın bir tarihte ―Uluslararası Edebiyat ve Bilim-II Sempozyumu‖nun
düzenleneceği müjdesini verirken, baĢta Sayın Rektörümüz ve Sayın Dekanımız olmak
üzere, Sempozyum Düzenleme ve Bilim Kurulu üyelerine, Bölümümüzün öğretim
elemanlarına,

sevgili

öğrencilerimize

teĢekkürlerimizi

sunarız.
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WALTHER VON DER VOGELWEIDE VE KARACAOĞLAN
“BİZLER- ONLAR”

Battal Arvasi1
Resümee:
Walthers Gedicht ―Ir sult sprechen willekommen‖ und Karacaoğlans Gedicht ―Ich zog
hinunter, sah mir Frankistan an‖ werden in diesem Diskussionsbeitrag zum Vergleich herangezogen.
Beide Dichter tretten nach einer langen Reise vor die Gesellschaft auf und teilen ihre Erfahrungen
anhand von Vergleich zwischen Vaterländischem und Ausländischem mit.
Schlüsselwörter: “wir – andere”, der deutsche Minnesang, der türkische Minnesang,
Frankistan.

Walther von der Vogelweide ve Karacaoğlan; biri Alman âĢık edebiyatının, diğeri
Türk âĢık edebiyatının önemli ustalarından.
Alman ÂĢık Edebiyatı (Minnesang); Orta Çağ Alman edebiyatının bir dalıdır; en yaygın
görüĢe2 göre, önce Fransa‘nın güneyinde Almanca ve Fransızcanın etkileĢim alanı olan
Provence bölgesinde ortaya çıktı, daha sonra 12. yüzyılın ikinci yarısından itibaren
Almanya‘da geliĢerek saraylarda saz eĢliğinde icra edilen önemli bir edebi tür haline geldi.
Türk ÂĢık Edebiyatı ise, Anadolu‘da 12. yüzyıldan baĢlayarak geliĢen ve 16. yüzyılda dinî
ve tasavvufî edebiyat etkisinde son Ģeklini almıĢtır3. Tema, tarz ve geçirilen tarihsel süreçler
1

Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Alman

Dili ve Edebiyatı.
2

Alman ÂĢık Edebiyatı(Minnesang)‘nın ortaya çıkıĢı ile ilgili olarak bugüne kadar ileri sürülen görüĢleri Ģu

Ģekilde özetlemek mümkündür: Alman ÂĢık Edebiyatı; a) edebiyat öncesi, halka özgü aĢk Ģiirinin bir devamıdır,
b) feodal sistem odaklı sosyal gerçekliğin bir yansımasıdır, c) Meryem Ana kültüne dayanan dinî bir yaĢantının
ürünüdür, d) Latin örneklerin bir yansımasıdır, e) Arap edebiyatı örnek alınarak oluĢmuĢtur. Sonuncusu,
diğerlerinden daha çok ses getirmiĢtir.
3

Tarihî Türk edebiyatı bağlamında ―âĢık edebiyatı‖ terimi, Ġslâmiyet sonrası döneme aittir; daha önce ―âĢık‖

yerine ―ozan‖ ve ―baksı‖ terimleri kullanılıyordu. Bu terimler, yerlerini ―âĢık‖ terimine bıraktıktan sonra,
―geveze, saçma sapan söz söyleyen‖ ve ―çalgıcı çingene‖ anlamlarına kullanılır olmuĢtur. Adı geçen terimler, bu
anlamlarıyla, Eski Alman edebiyatının 12. ve 13. yüzyılda bir dalı olan gezgin edebiyatının (Vagantendichtung)
ozanlarına verilen adı (―Vagant‖) çağrıĢtırıyor.

2

bakımından ikisi arasında önemli benzerlikler vardır.4 Ne var ki Alman ÂĢık Edebiyatı,
geliĢimini yüksek tabaka edebiyatı (saray edebiyatı/höfische Dichtung) olarak noktalarken 5;
Türk ÂĢık Edebiyatı, daha çok halk kesimi ile sınırlı kalmıĢ ve bundan ötesini divan
edebiyatına bırakmıĢtır.
AĢağıda her iki gezgin ozanın Ģiirlerinden birer örnek üzerinde6 ―bizler – onlar‖
ekseninde bir karĢılaĢtırma yapmak istiyoruz.

I.

Ir sult sprechen willekomen:

Bana―HoĢ geldin‖ demeniz gerek.

der iu maere bringet, daz bin ich.

Size yeni haberler getiren benim.

allez daz ir habt vernomen,

ġimdiye kadar duyduğunuz her Ģey,

daz ist gar ein wint: nû vrâget mich.

Meğer bir hiçmiĢ, bir de beni dinleyin!

ich will aber miete:

Ama karĢılığını isterim.

wirt mîn lôn iht guot,

KarĢılık iyi olursa,

ich gesage iu lîhte daz iu sanfte tuot.

Anlatacaklarım da sizi memnun edecek.

seht waz man mir êren biete.

Bakın beni onurlandıran neymiĢ!

Ich will tiuschen vrouwen sagen

Alman kadınlarına

solhiu mære daz si deste baz

Öyle bir haberim var ki

al der werlte suln behagen:

Onları bütün dünyanın gözünde yüceltecek.

âne grôze miete tuon ich daz.

Bunun için büyük bir karĢılık da istemem.

4

Klaus-Detlev Wannig: Der Dichter Karaca Oğlan, Freiburg 1980, s.36; Türk Dili ve Edebiyat Ansiklopedisi,

Dergâh Yayınları, c. I, s. 188. Alman ÂĢık Edebiyat‘nın (Minnesang) ortaya çıktığı Güney Fransa, Ġspanya‘dan,
dolayısıyla Arap edebiyatından etkilenmiĢtir. Bu konuda yapılan bilimsel araĢtırmalardan bir kaçı: Konrad
Burdach: Über den Ursprung des mittelalterlichen Minnesangs, Liebesromans und Frauendienstes, Berliner
Sitzungsberichte 1918, S. 994 – 1029; Samuel Singer: Arabische und europaeische Poesie im Mittelalter. Abh. d.
Preuβ. Akad. d. Wiss. 1918, Phil. – hist. Kl. Nr. 13; R. Erckmann: Der Einfluβ der arab-spanischen Kultur auf die
Entwicklung des Minnesangs, in: Deutsche Vierteljahrsschrift 9 (1931), S. 240 – 284. Diğer taraftan Türk ÂĢık
Edebiyatı‘nın da, paraleli divan edebiyatı gibi, Anadolu‘daki geliĢim sürecinde Arap edebiyatından etkilendiği
dikkate alındığında, karĢımıza burada söz konusu edilen âĢık edebiyatlarının bir anlamda kökenlerinin buluĢtuğu
ortak bir alan çıkıyor.
5

Burada söz konusu olan sadece Alman sarayları değildir, Ġspanya‘daki Arap saraylarını da burada unutmamak

gerekir; bunun için bk. Helmut de Boor: Geschichte der deutsche LiteraturII (Die höfische Literatur),
München1974, S. 225.
6

Bu Ģiirler için bk. Die Gedichte Walthers von der Vogelweide (Studienausgabe), Walter de Gruyter, Berlin 1965

(orada: 56,14); Karacaoğlan (Hazırlayan: Müjgan Cunbur), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları: 605, Ankara
1985 (orada: s. 325 – 326); aynı Ģiirin Almancası: Klaus – Detlev Wannig, a. g. e., s. 557.
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waz wolde ich ze lône?

KarĢılık da neymiĢ?

si sint mir ze hêr:

Benim için onlar zaten çok değerli.

sô bin ich gevüege, und bitte si nihtes mêr

YumuĢak baĢlıyım, onlardan tek ricam,

wan daz si mich grüezen schône.

Güzel bir selâmdan baĢka bir Ģey değil.

Ich hân lande vil gesehen

Nice ülkeler dolaĢtım

unde nam der besten gerne war:

Ve her yerin en iyileri ile tanıĢtım.

übel müeze mir geschehen,

BaĢıma gelmedik fenalık kalmadı,

kunde ich ie mîn herze bringen dar

Gönlüme her defasında

daz im wol gevallen

Yabancı töreyi

wolde vremeder site.

Beğendirinceye kadar.

nû waz hulfe mich, ob ich unrehte strite?

Aksini söylemenin ne yararı var Ģimdi bana?

tuischiu zuht gâht vor in allen.

Alman irfanı hepsinin üstündedir.
Elbe‘den Ren‘e kadar

Von der Elbe unz an den Rîn

Ve oradan da Macaristan‘a kadar

und her wider unz an Ungerlant

Her yerde kuĢkusuz en iyiler,

mugen wol die besten sîn,

Dünyada tanıdığım en iyiler yaĢarlar.

die ich in der werlte hân erkant.

Endâmın iyisinden ve güzellikten

kann ich rehte schouwen

Anlayan biri olarak,

guot gelâz und lîp.

Tanrı‘ya yemin ederim ki,

sem mir got, sô swüere ich wol daz hie diu wîp Bu ülkenin kadınları oralardakilerden daha iyidirler.
bezzer sint danne ander frouwen .

Ġyi eğitilmiĢtir Alman erkekleri,
Tiusche man sint wol gezogen,

Gerçek melekler gibidir kadınları.

rehte als engel sint diu wîp getân.

Onlarda kusur arayanların kördür gözleri;

swer si schildet, derst betrogen:

BaĢka türlü de düĢünemem onları.

ich enkan sîn anders niht verstân.

Erdem ve yalın sevgi

tugent und reine minne,

PeĢinde olanlar,

swer die suochen will,

Ülkemize gelsinler, güzellikleri çoktur buranın.

der sol komen in unser lant: da ist wünne vil:

Dilerim, sonsuza dek burada yaĢarım!

lange müeze ich leben dar inne!

(Walther von der Vogelweide)
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II.
Ġndim, seyrân ettim Firengistan'ı;
Ġlleri var, bizim ile benzemez.
Levin tutmuĢ goncaları, açılmıĢ;

Ich zog hinunter, sah mir Frankistan an:
Da gibt es Laender – unsrem nicht vergleichbar!
Die Rosen blühn dort in ganz andren Farben

Gülleri var, bizim güle benzemez.

und sind mit unsren Rosen nicht vergleichbar.

Göllerinde kuğuları yüzüĢür,

Dort tummeln sich die Schwaene auf den Seen,

MeĢesinde sığınları böğrüĢür,
Güzelleri Ģarkı söyler, çığrıĢır;
Dilleri var, bizim dile benzemez.
Seyr edüben gelir Karadeniz'i
Kanları yok, sarı sarı benizi.
Öğün etmiĢ, kara etli domuzu,
Dinleri var, bizim dine benzemez.
Akılları yoktur, küfre uyarlar;
Ġmanları yoktur, cana kıyarlar;
BaĢlarına siyah Ģapka giyerler,
Beyleri var, bizim beye benzemez.
Karac'Oğlan eydür: Dosta darılmaz.

und Hirsche röhren dort unter den Eichen;
Volkslieder singen Maedchen und sie scherzen;
und zwar mit Zungen – die nicht unsern gleichen.
Wer übers Schwarze Meer kommt auf der Reise:
Die haben gar kein Blut, sind weiβgesichtig!
Doch schwarze Schweine sind zum Mahl bereitetdie religiösen Braeuche dort - : nicht unsre!

Man ist nicht klug dort, Unglaube die Richtschnur;
kein Gottvertraun, die Sele wirft man fort bloβ.
Unda uf den Kopf setzen sie schwarze Hüte:
Sie haben Herren dort, die unsern Beys nicht gleichen.
Karac‘oğlan sagt: Einem Freund ist man nicht böse.

Hasta oldum, hatırcığım sorulmaz.

Krank bin ich, niemand fragt mich nach Genesung;

Vatan tutup bu yerlerde kalınmaz,

dort kann, wer eine heimat hat, nicht bleiben:

Ġlleri var, bizim ile benzemez.

Regionen gibt es, die nicht unsern gleichen.
(Karacaoğlan)

Birinci Ģiirin ozanı Walther von der Vogelweide‘nin hayatı hakkında yeterince bilgi
sahibi değiliz. Ancak 1170 yılı civarında doğduğu ve 1230 yılı civarında öldüğü
sanılmaktadır. Passau Piskoposu Wolfger von Erla‘nın gezi notları arasında harcamalarla
ilgili olarak, 12 Kasım 1203‘te Walther‘e bir deri ceket aldığına iliĢkin beĢ Ģilin harcadığı
kaydı geçiyor ki bu, burada üzerinde durulan Ģiirin yazıldığı tarihi hakkında önemli bir
ipucudur. Buna dayanarak, ozanın Ģiirini 1203 yılında yazdığı ve aynı yıl Babenberg
dükünün Viyana‘daki sarayında sunduğu tahmin edilmektedir.
Her iki ozan, dolaĢtıkları ülkelerde yaĢadıklarını, edindikleri izlenimleri, gezi dönüĢü,
toplumlarıyla paylaĢırken karĢılaĢtırma yöntemini kullanıyorlar. Ancak Walther von der
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Vogelweide, karĢılaĢtırma yaparken daha çok benzerlik ve paralelliklerden yola çıkarken
Karacaoğlan aynı Ģeyi karĢıtlık ekseninde yapıyor.
Walther, yaĢadığı Viyana Ģehrinden yola çıkarak, ―Elbe‘den Ren‘e kadar / ve oradan
da Macaristan‘a kadar‖ uzanan bir coğrafyayı dolaĢtıktan sonra geri döndüğü Viyana‘da
saray sakinlerine, ―ġimdiye kadar duyduğunuz her Ģey /Meğer bir hiçmiĢ, bir de beni
dinleyin!‖ diyerek dikkatleri anlatacaklarına çekmek ve ilgi odağı olmak istiyor.
Ġlgi odağı olmak ve toplumdan kabul görmek için çaba sarf etmek, eski Alman
edebiyatında ozanların her vesileyle sergiledikleri bir davranıĢ biçimidir. Bunun da yolu,
hedef kitlenin gönlünü hoĢ tutarak bilgilendirmekten geçiyor. Edebiyat üzerinden
bilgilendirmede önemli olan, aktarılan bilginin inandırıcılığıdır. Orta Çağ insanı, akıl ürünü
(aklî) bilgiden ziyade aktarıma dayalı (naklî) bilgiye itibar ediyordu. Modern çağın
anlayıĢına uygun bilgi, yani beyin ürünü bilgi, uydurma ve mesnetsiz kabul ediliyordu.
Burada aktarıma dayalı bilgiden kasıt, anlatılmıĢın yeniden anlatılması tarzındaki bilgidir.
Daha önce hiç anlatılmamıĢın yaĢanmıĢlığına inanılmıyor ve inandırıcılığı tartıĢma konusu
olabiliyordu. Özellikle epik eserlerin giriĢ dizelerinde anlatıcının, anlatacaklarını daha
baĢında bir kaynağa dayandırmasının baĢlıca nedeni budur. Ancak Ģiir üzerinden
bilgilendirmede anlatıcı açısından baĢarının en önemli Ģartı, aktarımın toplumun ortak veya
Ģairin kiĢisel duyguları eĢliğinde gerçekleĢmesidir. Bunu, Walther von der Vogelweide‘nin
burada üzerinde durduğumuz Ģiirinde gezi dönüĢü topluma izlenimlerini aktarırken net bir
Ģekilde görüyoruz.
Ozan, sözlerine ―Alman kadınları‖nı överek baĢlıyor. ―Alman kadınları‖ ifadesinde,
beklenilenin aksine, vurgulanan unsur, saray edebiyatının göklere çıkardığı ―soylu kadın
(vrouwe)‖değil, bütün Alman kadınlarıdır, dolayısıyla onların Ģahsında Almanlıktır. Bu
tamlamada ―Alman‖ nitelemesi, bütün Alman kadınlarını diğerlerinden üstün kılmaya, adeta
asilleĢtirmeye yetiyor. Ve ozanın gözünde Alman kadını, ―irfan (zuht)‖, ―endam ( gelâz)‖,
―erdem (tugent)‖ ve ―yalın sevgi (reine minne)‖ noktasında diğer ülkelerin en iyi
kadınlarından üstündür. Bu, önemli bir yeniliktir. Çünkü bizzat Walther‘in zirveye taĢıdığı
Alman

ÂĢık

Edebiyatı

(Minnesang)

geleneğinde

hitap

edilen

kadın

tektir

ve

saraylıdır/soyludur, hatta seven açısından ulaĢılamaz olması için de evlidir (―vrouwe‖). Oysa
bu anlayıĢ burada terk edilmiĢ görünüyor ve ―soylu kadın‖ için kullanılagelen ―vrouwe‖
sözcüğü ile burada kastedilen, herhangi bir Alman kadınıdır 7.
Walther‘in tutumunu belirleyen ve belli bir dil ve kültür çevresine aidiyetten
kaynaklanan üstünlük duygusu, modern anlamda bir milliyetçilik anlayıĢını doğrudan
7

Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için bk. Wolfgang Mohr: Die ―vrouwe‖ Walthers von der Vogelweide, in:
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yansıtmasa da, onu hazırlayan zihniyetin izlerini taĢımak bakımından ilginçtir. Öteki
karĢısında kendini üstün görmek, Batı‘nın uygarlık geleneğinde yeni bir Ģey değildir.
Bilindiği gibi Antik Çağ‘da Grekler, onların dilinden farklı bir dili konuĢan herkesi ―cahil‖
ve konuĢtukları dili de anlaĢılmaz seslerden ibaret (―bar-bar‖) bir Ģey olarak görüyorlardı. Bu
durumda olan herkes onların gözünde barbardı.8 Bu anlayıĢ, daha sonra Romalılar tarafından
da benimsenmiĢtir. Alman siyasi tarih literatüründen bildiğimiz ―imparatorluk ülküsü
(Reichsidee)‖nün bir ürünü olan ―Alman Milletinin Kutsal Roma Ġmparatorluğu‖ zamanında
da durum farklı değildir.
ġiirin son kıtanın baĢında yer alan ―Alman erkekleri‖ tamlamasında da vurgunun adresi
yine Almanlıktır. Kimi araĢtırmacılar tarafından ―millî onurun bilinçli bir yansıması‖ 9 alarak
da algılanan bu ifade ile aynı zamanda ozan tarafından sınırları tarif edilen bölgede yaĢayan
insanların tümü kastediliyor. Burada ―Alman erkekleri‖ne atfedilen övgüyü, Provanslı Peire
Vidal‘ın ―Almanlar eğitimsiz, kaba saba insanlardır‖ sözlerinin yansıttığı ―Ģovenistsaldırgan milliyetçilik‖e Walther‘in tepkisi10 olarak yorumlayanlar da vardır. Ancak o
dönemin tarihsel gerçekliği bağlamında değerlendirildiğinde, bu tepkinin sosyokültürel
boyutlarının da olduğu ortaya çıkıyor. Orta Çağ Almanya‘sında doğuda yaĢayan Almanlar,
aynı bölgede yaĢayan diğer kavimlere karĢı kendilerini kültürel anlamda üstün görüyorlardı.
Walther von der Vogelweide, söz konusu bölge ile sınırlı olan bu kültürel üstünlük
duygusunu, ―Elbe‘den Ren‘e kadar / ve oradan da Macaristan‘a kadar‖ olan bölgedeki
Alman eyaletlerini gezisi sırasında tanıdıktan sonra genelleĢtirerek ―Almanlık‖ duygusuna
dönüĢmüĢtür.
Walther‘in burada yansıttığı ―Almanlık‖ duygusu, aslında iktidarı elinde tutan Staufer
hanedanının yönetim anlayıĢına da uygun düĢüyordu 11. Almanları imparatorluğun asli
unsuru/çekirdeğini olarak kabul eden bu anlayıĢ, Orta Çağ boyunca yaĢanan imparatorluk –
papalık zıtlaĢması kadar, Alman – Roman (Ġspanyol, Fransız, Romen, Ġtalyan) zıtlaĢmasının
da önemli nedenlerinden biri olmuĢtur.
Almanlık duygusunun zirveye çıktığı 19. yüzyılda Walther‘in bu Ģiirine, Almanların
Orta Çağ millî marĢı gözü ile bakılıyordu; 1841‘de August Heinrich Hoffmann von
Fallersleben tarafından yazılan ve 1922‘de Alman devletinin milli marĢı olarak kabul edilen
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Johann Baptist Hofmann: Etymologisches Wörterbuch des Griechischen, München 1956; Nachdruck,

Darmstadt 1966. S.33.
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Helmut de Boor, a.g.e., s.299.
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Kurt Herbert Halbach: Walther von der Vogelweide, (Metzler), Stuttgart, 1973, s.67.
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―Das Lied der Deutschen/Almanların Türküsü‖)12 adlı Ģiire, Walther‘in bu Ģiirinden bazı
ifadelerin olduğu gibi geçtiği araĢtırmalarla ortaya konulmuĢtur.13
Karacaoğlan‘a gelince; Türk âĢık edebiyatının bu büyük ustasının hayatı hakkında
kesin bilgi sahibi değiliz. 15. yüzyıl sonu ile 16. yüzyıl baĢında, bir görüĢe göre ise 17.
yüzyılda yaĢadığı tahmin edilmektedir. Eski geleneklere uyarak, Osmanlı Ġmparatorluğunu
bir baĢtan öteki baĢa dolaĢmıĢ olan ozanın14, bu Ģiirinde ―Firengistan‖ (Frengistan) olarak
adlandırdığı bölge, doğu Avrupa‘dadır. Bu ifade, Türk kültüründe genel olarak
―Avrupa/Batı‖ anlamına geliyor. Eski Almancada onu bu anlamıyla karĢılayan sözcük,
―Vranken‖dir. ―Firengistan‖ ve―Vranken‖ sözcüklerinin gerek eski Türkçede, gerekse eski
Almancada ―Avrupa/Batı‖ anlamında kullanılmıĢ olması, Arapçada aynı anlama gelen Batı
kökenli ―efrenç‖15 sözcüğünün etkisiyledir. Walther von der Vogelweide zamanında Haçlı
seferlerinin yarattığı atmosferde Almancada ―Vranken‖ sözcüğü, Arapçadaki anlamıyla da
kullanılıyordu. Dolayısıyla burada söz konusu ettiğimiz her iki gezgin ozanın gezip
dolaĢtıkları, hakkında izlenimlerini aktardıkları ülkeler aĢağı yukarı aynı coğrafyada
bulunmaktadırlar.
Walther von der Vogelweide, ―Nice ülkeler dolaĢtım‖; Karacaoğlan ise, ―Ġndim, seyrân
ettim Firengistan‘ı‖ diyerek söze baĢlıyor. Walther‘den farklı olarak Karacaoğlan‘da
karĢılaĢtırmanın kapsamı daha geniĢtir. Gezip dolaĢtığı ülkelerin doğası, insanları, dil, din,
12

1991 yılında Almanya‘nın yeniden birleĢmesinden sonra aynı Ģiirin 3. kıtası Almanya‘nın milli marĢı olarak

seçildi:‖Einigkeit und Recht und Freiheit /Für das deutsche Vaterland! /Danach lasst uns alle streben /Brüderlich
mit Herz und Hand! /Einigkeit und Recht und Freiheit /Sind des Glückes Unterpfand - /Blüh im Glanze dieses
Glückes, /Blühe, deutsches Vaterland!‖
13
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Cahit Öztelli: Karaca Oğlan/Bütün ġiirleri, Milliyet Yayınları, 1974, s. XXVI.
Önce Arapça üzerinden, daha sonra Roman dilleri üzerinden Türkçeye girmiĢ olan Frenk (Firenk) sözcüğü,

Franklar‘ın boyadı olup, baĢlangıçta Franklarla sınırlı olarak kullanılmıĢ, daha sonra Avrupa‘da yaĢayan herkesi
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gibi, sanat ve bilime önem vermiĢtir. Bu nedenle, Arap dünyası, Avrupa‘yı daha çok Franklarla tanımıĢtır demek
yanlıĢ olmaz.
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örf ve adetleri karĢılaĢtırma konusudur. Ozan, bunların hiçbirinin kendi yurdundakilere
benzemediğini, nakarat halinde tekrarlıyor.
Ancak Karacaoğlan karĢılaĢtırma yaparken, Walther yaptığı gibi, ―bizler-onlar‖
arasında bir derecelendirme yapmıyor, sadece karĢıtlıklara iĢaret ediyor. Frengistan dediği
doğu Avrupa‘da gördükleri, vatanındakilerden nitelikçe çok farklıdır: ―Gülleri var, bizim
güle benzemez‖. Türkçenin sözvarlığına girmiĢ olan ―Frenk gülü‖, bilindiği gibi, kokusuz
gül anlamına geliyor. Bu sözcüğün Türkçede çok eski olduğunu burada hatırlatmakta fayda
vardır. YaĢar Önen16, Türkçede içinde ―Frenk‖ sözcüğü geçen diğer ifadeleri Ģöyle sıralıyor:
frenk altunu, frenk arpası, frenk asması, Frenkçe (Avrupa dilleri), frenkelması, frenk
gömleği, frenkhane, frengî (Frenk tarzı, Avrupaî), frengi dîba (narin kumaĢ), frengi
(―Syphilis‖), frengili, frenk illeti, frenk inciri, frenklik, frenk meĢrep, frenk patlıcanı, frenk
salatası, frenk sicimi (urganı), frenk teresi, frenk turpu, frenkuyuzu, frenküzümü,
frenkyerelması, frenk zahmeti, frenk zahmetli.

Ozan, ―Dilleri var, bizim dile

benzemez‖diyor; çünkü Frenkçeyi (Avrupa dillerini) muhtemelen bilmiyordu. ĠslamHıristiyan karĢıtlığı ise zaten öteden beri bilinen bir Ģey. Dolayısıyla Frengistan,
Karacaoğlan‘ın gözünde bir karĢıtlıklar diyaridir.―Vatan tutup, bu yerlerde kalınmaz‖
demesinin nedeni budur.―Frengistan‖ın ağırlıklı olarak bu tarzda algılanması, zamanın
anlayıĢına da uygundur. Çünkü o dönem Türkçesinde ―Frenk‖ sözcüğü, genel olarak ―Türk
örf ve adetlerine yabancı, istenmeyen, düĢmanı çağrıĢtıran, anavatanla ilgisi olmayan, yeni
birĢey vs.‖ anlamlara geliyordu. Sözcük, bu yönüyle Almancada ―Roman‖ anlamında,
özellikle Fransızlar ve Ġtalyanlar için kullanılan ―Welsch‖ sözcüğü ile karĢılaĢtırılabilir 17.
Türk Ģairlerinden Nedim, ―ġöyle gird olmuĢ Frengistan bükülmüĢ bir yere /Sonra gelmiĢ
gûĢe-i ebruda hâl olmuĢ sana‖ derken ―Frengistan‖a biraz önce iĢaret edilen açıdan
bakıyor.18 Oysa Ziya PaĢa‘nın Ģu beytinde ―firenk‖ bunun zıddı bir anlamda kullanılmıĢtır:
―Milliyeti nisyan ederek her iĢimizde /Efkâr-i Firenge tebaiyet yeni çıktı‖.19
Ancak güzele gelince, Karacaoğlan, onu ötekileĢtirmez, gönlü milliyeti ne olursa olsunher güzele açıktır; çeĢitli ülkelerin güzellerinin övüldüğü bir Ģiirinde20 güzellere Ģöyle
sesleniyor:
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YaĢar Önen, a.g.e., s.79.

17
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1966.
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(…)
Sevdiğim firenk güzeli
(…)
Sevdiğim Bosna güzeli
(…)
Sevdiğim Çerkes güzeli
(…)
Sevdiğim Bulgar güzeli

Onun güzeller konusunda milliyet tanımayan anlayıĢı, Walther von der Vogelweide‘de
aynı milliyete mensup güzeller arasında sınıf farkını gözetmeyen dar bir bakıĢ açısına
sıkıĢtırılmıĢtır. Daha önce iĢaret edildiği gibi, Walther von der Vogelweide‘nin yaĢadığı
dönemin dil kullanımında sadece ve sadece soylu kadınları tanımlamak üzere kullanılan ve
onların sınıfsal kimlikleriyle özdeĢleĢen ―vrouwe (soylu kadın)‖ ifadesinin burada
genelleĢtirilerek bütün kadınlar için kullanılması, bu hükmü değiĢtirmiyor. Çünkü Walther‘in
kastettiği kadınlar, yalnız Alman kadınlarıdır (―tiusche vrouwen‖).
Her iki ozanın geziden döndükten sonra verdikleri mesajlar farklıdır:
Walther von der Vogelweide‘nin ―biz üstünüz‖ mesajına karĢın Karacaoğlan, ―biz
farklıyız‖ mesajını vermiĢtir.
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ORTAÇAĞ HRĠSTĠYAN ĠSPANYA‟DA GÜNLÜK
YAġAMIN EDEBĠYATA YANSIMASI
1

Nil Ünsal
Özet:

711 yılında Ġspanya‘nın siyasal tarihinde yeni bir sayfa açılır. Yarımadaya gelen Müslüman
Araplar dört yıl içinde kuzey dıĢında her yeri ele geçirir. Bu dönemde ülke ikiye ayrılır: Güneyde
Endülüs, yani Müslüman kesim ve kuzeyde Ġslam egemenliğine direnen Hıristiyan kesim. Ġspanyol
Ortaçağ‘ı X.yüzyıldan baĢlayıp XV. yüzyıla kadar süren uzunca bir dönemdir. BaĢlangıçtan XII.
yüzyıla kadar gelen Yukarı Ortaçağ döneminde kültür ve bilim Kilise‘nin tekelinde olup, yaĢam
Ģatoların çevresinde biçimlenir. Ancak XII. ve XV. yüzyıllar arasını kapsayan AĢağı Ortaçağ
döneminde toplumun görüntüsü değiĢir; üniversiteler kiliselerin yerini alır, soyluların kültür düzeyi
yükselir.
Derebeyliğin giderek kuvvetlenmesi sonucunda feodal Ġspanya‘nın görüntüsü, soylu sınıfın ve
din adamlarının toplum içindeki gücü edebiyata da yansır. Bu bağlamda soyluların ve ruhban sınıfın
dünya görüĢünü yansıtan epik Ģiirler ve din adamlarının Ģiiri olarak iki tür edebiyattaki yerini alır.
Bu çalıĢmanın amacı, kuzeye çekilmiĢ ve birden çok krallıklara bölünmüĢ olarak, sokaklarda,
pazarlarda, evlerde, savaĢlarda, av partilerinde, turnuvalarda, saraylarda, Ģatolarda günlük
yaĢamlarını sürdüren Ġspanyolların yaĢamına ayna tutmak ve bunun edebiyattaki yansımasını
irdelemektir.

Bir sanat dalı olarak edebiyat kaynağını yaĢamın kendisinden alır, yaĢamla beslenir ve
her Ģeyden önce insanı anlatmayı hedefler. Edebiyat insanı insana tanıtır, ―ben‖i ―öteki‖yle
kaynaĢtırır ve ―biz‖im dıĢımızdaki ―öteki‖yi tanıma Ģansını yaratır. Bir edebiyat yapıtını
doğru okuyabilmek, özümseyebilmek, iletisini tam olarak algılayabilmek için yapıtın
yazıldığı dönemi, yazarın ait olduğu toplumu yeterince tanımak gerekmektedir.
Bu çalıĢmamızın baĢlığını ―Ortaçağ Hıristiyan Ġspanya‘da Günlük YaĢamın Edebiyata
Yansıması‖ olarak koyduk, çünkü bilindiği üzere Ġspanya yedinci yüzyılın baĢından itibaren
1453 yılına kadar ikiye bölünmüĢ bir ülke olarak tarih sahnesinde yer alır. 711 yılında
Cebelitarık boğazını geçen Müslümanlar dört yıl içinde kuzeydeki dağlık kesim dıĢında her
yeri ele geçirirler. Endülüs adını verdikleri Arap kesiminde yaĢamaya baĢlarlar. Kuzeyde ise
Katolik ve Ġspanyol geleneklerine sıkı bir Ģekilde sarılarak ülkenin özgünlüğünü savunan,
onuncu yüzyılın ortalarından baĢlayarak Araplara karĢı direnen siyasal odaklara dönüĢen ve
1
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giderek Endülüs‘ün karĢısında bir ―çoğul birlik‖ oluĢturan Hıristiyanlar yerleĢirler. Tabii bu
Müslüman ve Hıristiyan mozaiği içinde Musevileri de unutmamak gerekir. Dolayısıyla
Ortaçağ Ġspanyası‘nın ―üç kültürlü‖ olduğunu vurgulamak gerekiyor. Bu çalıĢmamızda biz
kuzeydeki dağlık bölgelerde yerleĢik olan Ġspanyolların toplumsal yaĢamlarının izini sürmeyi
ve bunun edebiyata nasıl yansıdığını örneklerle göstermeyi hedefledik.
Her dönemde ve her yerde canlılığını hep korumuĢ olan sokaklardan baĢlayarak
konumuza giriĢ yapalım. Sokaklar geceleri zifiri karanlıktır çünkü buralarda yaĢam sabahın
çok erken saatlerinde baĢlar ve gün batımına kadar sürer. Eğer gecenin karanlığında sokağa
çıkmak isteyen olursa kendi aydınlatma aracını kendisi taĢımak zorundadır. Bu kiĢi varlıklı
biri ise o zaman kendisine yol gösteren bir meĢale taĢıyıcısından söz etmek yerinde olacaktır.
Varlıklı evlerin ve kiliselerin duvarlarında bulunan demir halkaların ya da kapı
tokmaklarının üzerine yerleĢtirilen meĢaleler yalnızca özel günlerde yakılır. O zamana değin
komĢusunun yüzünü karanlıktan göremeyenler için bu tür Ģenlikler bir fırsattır ve
birbirlerinin yüzünü ancak bu Ģekilde görme olanağını elde ederler.
Gerek yerleĢim bölgelerinin merkezinde gerekse çevrelerde yer toprak olduğundan
yürümek bir hayli zordur, özellikle yağmur yağdığında sokaklardaki yaĢam bir kabusa döner.
En Ģık giysilerini giyinerek sokağa çıkmıĢ olanlar için çamura bulanmak pek de hoĢ bir
görüntü değildir. Miguel de Cervantes‘in hayranlığını kazanmıĢ olan ünlü Tirant lo Blanc‘ta
bu soruna parmak basılmaktadır: Fransa prensi Felipe‘nin kuĢkularıyla dalga geçen prenses
Ricomana‘nın hemen hemen yerlere kadar uzanan sırma iplikle iĢlenmiĢ kol ağzındaki
dantelin çamurdan kirlenmesi bu soruna verilebilecek en güzel örneklerden biridir.
Ortaçağ‘da soylu erkekler at üzerinde, at üzerinde gidemeyen soylu erkekler ve kadınlar da
tahtırevanla sokaklarda dolaĢırlar. Ġspanyol edebiyat dünyasında daha çok Arcipreste de
Talavera adıyla tanınan Alfonso Martìnez de Toledo,

sokağa

yalnız çıkamayan bir

kadınıın eğer olanakları elvermiyorsa yakın tanıdıklarından kendisine sokakta eĢlik etmesi
ve onu taĢıması için uĢak talebinde bulunabileceğini yazıyor: ―Ve eğer ödünç verilmiĢ atla,
katırla gitmek isterse, genç uĢak eteğinden tutar, iki, üç ya da dört erkek ayakta durarak ve
etrafını çevreleyerek düĢmemesi için ona göz kulak olurlar; adamlar dizlerine kadar çamur
içinde, soğuktan ya da yazın terlemekten adeta ölmüĢ, eĢekler gibi yorgun kadını kollarlar,
kadınsa, bir eli bir adamın omzunda, diğeri ötekinin baĢında, beceriksizce eğerin üzerinde
ayağa kalkarak, kendisine bakanları görünce Ģöyle seslenir: Aman arkadaĢlar, Ģu eteklerimi
bir tutun, üzengiye hakim olun, ay aman aman eyer ters dönüyor‖. 2

2
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Hıristiyan Ġspanya‘da değiĢik meslek grupları kendi aralarında bir birlik oluĢturur. Her
meslek grubunun içinde yetkisi bütün bir grup tarafından onaylanan bir usta, kalfalar ve
çıraklar vardır. Dokumacılar, ıtriyatçılar, kasaplar, dericiler, demirciler, kuyumcular,
boyacılar bu meslek gruplarından bazılarıdır ve çarĢılar, caddeler, sokaklar ve mahalleler bu
mesleklerin adını alarak anılır. ÇarĢıda aynı iĢi yapan meslek grupları hep bir arada bulunur.
Hıristiyan kesiminde esnafla ilgili bu yapılanmanın temelinde Endülüs‘ün olduğu çeĢitli
kaynaklarda belirtilmektedir. Bir ustanın himayesi altında ve hiçbir ücret ödemeden iĢini
öğrenen çırak önce kalfalığa ve baĢarmak zorunda olduğu bir sınavın sonunda da ustalığa
yükselir ve kendi hesabına yeni bir dükkan açabilir.
Ortaçağ‘da Hıristiyan Ġspanya‘da örgütlü birimler olarak loncalar etkinlik gösterir.
Bugünün sendikaları olarak anılan loncaların amacı üyelerinin haklarını korumak, onlara
sosyal ve ekonomik yararlar sağlamak, ürünlerine güvenli bir pazar bulmak amacını
güderler. Hastaların bakımını karĢılamak, kimsesizlere yardımcı olmak, afet sonrası
yaĢamını kaybedenlerin defin iĢlemlerini yerine getirmek gibi görevleri üstlenir loncalar.
Her toplumda olduğu gibi Ortaçağ‘da da, çalıĢanların dıĢında, sokaklarda baĢıboĢ
gezen, aylak takımı vardır. Francisco Eiximenis‘in (1330?-1409?) de onlar için söylenecek
bir çift sözü vardır, çünkü Eiximenis bu tür insanlardan yaka silker ve Lo Crestia adlı
yapıtında Ģunları söyler: ―…nasıl ki bir insanın vücudunda yararsız olan bir organ ölü
sayılırsa, aynı Ģekilde hiçbir iĢe yaramayan bir insan da sivil toplumun vücudundan dıĢarı
atılmalıdır, hiçbir yararı olmayan bu insanlar, varlıklarıyla toplum yaĢamına yararları
dokunan bütün iyi Ģeyleri yer bitirir, tüketir‖. 3
Ortaçağ Hıristiyan Ġspanya‘da öğrencilerden de söz etmek gerekir. Heidelberg
Üniversitesi‘nde bir konferansta yaptığı konuĢmadan sonra öğrencilerin ayaklarıyla yere
vurup parmaklarıyla sıraları tıklattıklarını gören ve bu durum karĢısında ĢaĢıran konuĢmacıya
Fakülte‘nin Dekanı tarafından panikle yapılan açıklama çok ilginçtir. Dekan bu tepkinin
doğal olduğunu, öğrencilerin yere ayaklarıyla vurarak ve parmaklarıyla sıraları tıklatarak
konuĢmayı beğendiklerini ifade eder; sıkıldıklarını ve konuĢmayı beğenmediklerini gösteren
hareket ise yere ayaklarını sürtmektir. Bu Ortaçağ‘dan gelen bir öğrenci geleneğidir. Bu
gelenekten haberi olan Ġtalyan tarihçi Pedro Mártir de Anglerìa, Salamanca Üniversitesi‘nde
verdiği konferansın süresinin belirlenenden daha uzun sürmesi karĢısında korktuğu baĢına
gelir. Salamanca‘dan 28 Eylül 1488 tarihinde yazdığı bir mektubunda Ģunlar yazılıdır: ―Saat
ikiden biraz önce kürsüye çıktım ve saat üçe kadar orada kaldım, beni pür dikkat
dinliyorlardı, mükemmel bir düzen içinde, en ufak bir gürültü olmaksızın, kımıldamadan.
Daha henüz üç olmuĢtu ki konuĢmamın uzayacağını düĢünen iki öğrenci alıĢılageldiği gibi
3
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ayaklarını yere sürtmeye baĢladılar. YaĢça büyük olanlar onları azarladılar ve benden devam
etmemi rica ettiler. BaĢlamıĢ olduğum bölümü bitirdiğimde, onlardan özür dileyerek
kürsüden indim‖.4
Dünyanın her yerinde ve her zaman diliminde bütün toplumlarda dilencilerin varlığı
dikkat çeker. Francisco Eiximenis bütün günahların anası olduğunu düĢündüğü iĢsizlikten,
boĢ boĢ oturmaktan nefret ettiğini belirterek dilencilerle ilgili olarak Ģöyle der: ―Yoksullar,
özürlüler ve hastalar ne durumda olursa olsunlar, yararlı olmak için bir yol bulmak
zorundalar: herkes dua edebilir ve iĢlediği günahlar için bağıĢlanmayı diler; görme özürlü
olanlar elleriyle bir iĢ yapabilirler (çan çalmak, körük kullanarak demircilere yardım
etmek…), çolaklar posta görevi yapabilir ya da ayaklarıyla çalıĢabilir (deriyi ayaklarıyla
çiğneyerek yumuĢatmak gibi), topal olanlar çocuklara öğretmenlik yapabilir ve yazabilirler
ve hatta cüzamlılar bile, sağlıklı olanlardan uzak bir köĢede, toplumun içinde diğer insanların
yaptığı iĢleri yapabilirler‖. 5
Ortaçağ‘da Hıristiyan Ġspanya‘nın hamamla tanıĢmasında Endülüs‘ün büyük
katkısının olduğu görüĢü6 yaygındır. Hatta Ġspanyol tarihçi Claudio Sánchez Albornoz
güneyde Endülüs‘ün kurulmasından önce Hıristiyan Ġspanyolların hamamı hiç bilmediklerini
yazar. ―Coğrafyacı el-Bekri‘nin Galicia bölgesinin X. yüzyıldaki durumundan söz ederken
verdiği bilgilere göre, soğuk su ile olmak üzere senede bir kereden fazla yıkanma adetleri de
yoktu. Bunun sebebi, sık sık yıkanmanın vücudu zayıf düĢürdüğüne inanmalarıydı‖. 7 Ne ki
1085 yılında Toledo‘nun Kastilya Krallığı tarafından Yeniden Fetih hareketi çerçevesinde
geri alınmasıyla birlikte Hıristiyan askerler buradaki hamamlara gitmeye baĢlarlar. Ancak
Kastilya ordusu bir yıl sonra Murabıtlar karĢısında yenilgiye uğrar; VI. Alfonso‘nun
danıĢmanlarının bu yenilginin özünde askerlerin hamama gitme alıĢkanlıklarının olduğunu
belirtmeleri üzerine kral ülkesinin sınırları içindeki hamamların tamamının yakılmasını
emreder. Hamamlar XVI. yüzyılda baĢlayan zorla HıristiyanlaĢtırma süreci içinde yavaĢ
yavaĢ ortadan kalkar ve daha sonra tüm Ġspanya genelinde bütünüyle yasaklanır. Acaba
Kuzeyde yaĢayan Hıristiyan Ġspanyollar hamamla tanıĢmadan önce hangi sıklıkla
yıkanıyorlardı? 1242-1311 yılları arasında yaĢamıĢ olan Ġspanyol doktor Arnaldo de
Vilanova‘ya göre yıkanması gerekli olan iki grup insan vardır: Bunlardan birinci grupta yer
alanlar gereğinden fazla yemek yiyenlerdir ve doktora göre bu insanların buhar banyosuna

4

Dìaz-Plaja, Fernando, a.g.y., s. 47.

5
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gereksinimleri vardır; ikinci grupta yer alan insanlarsa çok terleyen insanlardır, bu insanların
salt su ile yıkanmaları yeterli olacaktır. Yine aynı doktora göre baĢ yirmi günde bir
yıkanmalı, hele haftada birden fazla yıkanması sağlığa zararlıdır. BaĢpiskopos Hernando de
Talavera‘nın evinde koyduğu kurallardan biri de sadece ayaklarının yıkanması için her
zaman bir oturağın ve havluların hazır tutulmasıdır. BaĢpiskoposun kıĢın yalnızca ayda bir
defa gece, yazın da yine ayda bir defa gündüz vakti ayaklarını yıkadığı bilinmektedir. 8
Ancak bazı durumlarda, örneğin savaĢ zamanlarında erkeklerin daha da uzun bir süre
yıkanmadıklarına tanık oluyoruz, aynı Ģimdi okuyacağımız romanstaki Ģövalyenin itirafında
olduğu gibi:
Akça pakçasınız, siz, hanımefendiciğim,
GüneĢ ıĢınlarından da fazla:
Acaba bu geceyi uyuyacak mıyım
Silahsız ve korkusuzca?
Çünkü tam yedi yıl oluyor,
yedi yıl, silahlarımı bırakmayalı:
Vücudum daha da kara
kapkara kömürden de fazla.
Uyuyun efendim, uyuyun,
silahsız ve korkusuz,
çünkü kont gitti ava
León‘un dağlarına.9
Ortaçağ‘ın en canlı ve renkli yerlerinden biri olan çarĢı ve pazarlara bir göz atmak da
gerekli çünkü adı geçen dönemde yazarların yapıtlarında çarĢı ve pazarların önemli bir yer
tuttuklarına tanık oluyoruz. Örneğin X. yüzyılda León‘da çarĢı ve pazarlar içinde bir
yolculuğa çıkalım: Haftada bir kez kurulan ve insanların tüm gereksinimlerini karĢılayan bu
pazarlar Ģehrin surları dıĢındaki boĢ arazide öğlen vakti kuruluyor. ġehrin surları içinde de
bazı dükkanların varlığı bilinmektedir. Bu dükkanlar, haftanın tek günü kurulan pazarlardan
bütün gereksinimlerini bir günde karĢılamakta güçlük çeken yoksul halkın arada bir alıĢveriĢ
yapmasına olanak sağlar. Yine Ģehrin içinde yer alan bazı dükkanlar ise León‘da yaĢayan ya
da Ģehre dıĢarıdan gelen lüks düĢkünü varsıllara kapılarını açarlar. Bu dükkanlarda akla
gelebilecek her Ģey vardır: taze ekmek, çok lezzetli yiyecekler, taze et, mücevherler, değerli
kumaĢlar gibi. Civardan gelen insanların da bu pazarlarda mallarını satma ya da mal satın
8
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alma Ģansları vardır. Bazıları bütün bir hafta boyunca yaptıkları ayakkabıları pazarda satarak
kazandıkları parayla Ģalgam, yağ, ekmek, Ģarap, paça, füme et, eğer bulunabilirse domuz
filetosu, kelle alırlar. Pazarlarda köylüler kurdukları tezgahlarda muz, sarımsak, soğan, incir,
armut, kestane, ceviz gibi meyveleri ve sebzeleri satarlar.
Pazarların çıkıĢ yerlerinde, evlerde ve mutfaklarda kullanılan çeĢitli araç gereçler
―testilerinin, tencerelerinin, toprak kaplarının, güveçlerinin, leğenlerinin, bakır kap
kacaklarının arkasına geçip oturmuĢ, Nava de Olleros‘un çatık kaĢlı, çıkık elmacık kemikli,
saçları yarı ağarmıĢ, esmer tenli kadınları‖ 10 tarafından satılır. Peki bu alıĢveriĢ sırasında
kullanılan para birimi nedir diye akla gelecek soruyu Ģu Ģekilde yanıtlayabiliriz. Bu dönemde
Hıristiyan Ġspanya‘da kullanılan para birimi çok çeĢitlidir. Hıristiyan Krallıkların ticaret
yaptığı bütün ülkelere ait olan her tür gümüĢ para geçerli olduğu gibi, Endülüs‘de kullanılan
dirhem ve hatta toprağın sürülmesi sonunda ortaya çıkan Roma‘ya ait dinarlar da bu
alıĢveriĢler sırasında kullanılmaktadır. Ayrıca farklı zamanlarda Hıristiyan krallıklar
Muvahhid dinarını da kullanmıĢ olup bu para birimine dobla adını vermiĢlerdir.
Bu kadar alıĢveriĢ sırasında müĢterilerini kandırmaya, bir malı ederinin kat kat
üzerinde satmaya çalıĢan satıcılar acaba hiç yok mudur? Bunun en güzel yanıtını Ortaçağ‘ın
en ünlü yazarlarından Pero López de Ayala‖nın Rimado de Palacio adlı yapıtında buluruz.
Ġçinde yaĢadığı çağın bir kriz çağı olduğunu söyleyen yazar, giderek büyüyen kentsoylu
sınıfın etkinliğinden, lükse ve Ģövalyelik geleneğine aĢırı düĢkünlükten dolayı rahatsızlığını
dile getirmek amacıyla, toplumda kusurlu gördüğü her Ģeyi sert bir dille eleĢtirme gereğini
duyarak yazdığı Rimado de Palacio baĢlıklı kitabında halkı en çok aldatanların kumaĢ
tüccarları olduğunu belirtmekte, özellikle de giyim kuĢamla toplum içinde saygınlığının
artacağını düĢünen ―kendini beğenmiĢ beyleri‖ aldatmayı alıĢkanlık haline getirdiklerinden
dem vurarak yapıtında bu konuya Ģöyle değinir:
Önce elli dobla isterler kumaĢa;
eğer görürlerse inatçı olduğunuzu ve sıkıntınızı anlarlarsa,
derler ki: Bırakırım bunu size otuza; zira kalmaz hiç yıl sonuna. 11
Hatta müĢteriyi daha kolay kandırmak için malını sattığı sırada dükkanının yarı
karanlık olmasına özen gösterir, tam müĢteriden parayı alacağı anda pencereleri açar. Yine
Rimado de Palacio adlı yapıttan bu bölümü okuyalım:
Dükkanlarını karanlıkta bırakırlar ve azıcık ıĢık sızmasını sağlarlar.
10

a.g.y., s. 61.

11

López de Ayala, Pero, Rimado de Palacio, Ed. Cátedra S.A., Madrid, 1984, s. 33.

17

…
Eflatun renkli kumaĢlar, kızıla çalar;
paraları sayarken, açılır çerçeveler camlar.12
Ortaçağ Hıristiyan Ġspanya‘da gözümüzü köylere çevirdiğimizde oldukça zor Ģartlar
altında çalıĢan çiftçileri görüyoruz. Hava kararmaya yüz tuttuğunda yatmaktan baĢka bir
düĢüncesi olmayan çiftçiyi, yorgunluğunu sonsuza değin üzerinden atması için evinde dansa
davet eden Ölüm‘ün aldığı yanıt:
Ölüm: Değirmenden gelen çiftçi dans et hadi.
Çiftçi: Neyine lazım dans etmek köylünün
elinden sabanı hiç mi hiç düĢmeyen?
Canın istiyorsa var git baĢıboĢ dans edeni bul.
Bırak beni, Ölüm, sabanımla baĢ baĢa,
ben ki bazen domuz bazen de koyun,
iĢte budur benim hem iĢim hem çabam.
Toprağı sabanla sürerek aĢ ekerim.
Bundan olacak tavsiyene kapalıdır kulaklarım. (Anonim: Ölümün Dansı)13
ġehirlerde oturan senyörlerin arada bir kırsal bölgelere giderek köylülerin yaĢamlarını
paylaĢtıklarına hem tarih kitaplarından hem de döneme ait yazınsal yapıtlardan tanık
oluyoruz. Bu ziyaretlerin en önemli nedeni, ―Ģehirde etrafını saran, mücevherleri takıp
takıĢtıran ve boya küpüne batmıĢ hanımlardan bıkan‖, bundan dolayı kırsal kesimdeki saf ve
doğal güzellikleriyle senyörlere daha çekici gelen köylü kızlarının yanında farklı bir dünyaya
yelken açmaktır. XV. yüzyıl Rönesans öncesi Ġspanyol edebiyatının en renkli simalarından
biri olan don Iñigo López de Mendoza, el Marqués de Santillana kendi baĢından geçen bir
olayı bir Ģiiriyle okuyucuya aktarır. Köyde dolaĢırken karĢılaĢtığı bir köylü kızına abayı
yakan Santillana Markisi duygularını Ģöyle ifade ediyor:
Borların gencecik kızı
iĢte orada bir hanımefendi
beni sevdalara saldı.

12
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Daha sonra hemen kur yapmaya baĢlar ve genç kızı köyden çekip alıp, içinde yaĢadığı
lüks, Ģatafatlı salonlara götürmeyi düĢünür ve Ģiirinde Ģöyle devam eder:
Bu yüzden ona dedim ki: Hanımefendi,
bunu gerçekten ona söyledim
sizin güzelliğiniz
Ģu andan tezi yok çıkacak
bu tepelerin arasından,
çünkü hak ediyor
büyük övgülerle dolu bir Ģöhreti.
Ancak ozanın dil dökmesi karĢısında genç kız direnir çünkü toplum içindeki yerinin
ve Santillana Markisi ile aralarındaki uçurumun, sınıf farkının ayrımındadır. Ünlü ozan kızın
kalbini kazanmak için son kozunu oynamaya karar verir; eğer genç kız onun sınıfına ait
olmak istemiyorsa, kendisi kızın seviyesine inecek ve onunla birlikte, onun dünyasında
çalıĢacaktır. ġiir Ģöyle sürer:
Hanımefendi, çoban
olurum madem ki isterseniz:
bana emredebilirsiniz
hizmetkarınız olarak sizin:
Çok tatlı gelecektir
böğürmeler kulağıma
bülbülleri duymaktansa.14
Ortaçağ Hıristiyan Ġspanya‘da evler çok sadedir. Yoksulların oturdukları toprak
evlerin duvarları samanla takviye edilmiĢ olup, çatıları otla kaplanmıĢtır. Evlerin içinde
bulunan mutfakta yemek piĢirilirken oluĢan duman varsılların evlerinde olduğu gibi bacadan
değil, çatıdaki çatlaklardan dıĢarı çıkar. Mutfağın hemen yanında içinde yan yana dizilmiĢ
tahtalardan oluĢan ve aile bireylerinin yan yana yatmasını ya da oturmasını sağlayan bir
divanın bulunduğu yatak odası vardır. Evin hemen dıĢında yer alan derme çatma bir fırın da
göze çarpar; fırının hemen yanında ise içinde her daim bir eĢeğin bulunduğu ufak bir ahır
vardır. Ev sahibi bu eĢekle küçücük bahçesinde yetiĢtirdiği ürünleri pazara satmaya götürür.
Varlıklı ailelerin evlerinde her türlü rahatlık düĢünülmüĢtür. Ġspanyol tarihçi C. Sánchez
14
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Albornoz X. yüzyıla ait bir León soylusunun evini Ģöyle anlatıyor: ―Bu varlıklı ev ince bir
zevkle döĢenmiĢ. Salonda, masanın dıĢında iki ayrı sandık var. Ayrıca içi yünle doldurulmuĢ
çok güzel bir kumaĢla kaplı koltuk da göze çarpıyor. Yüksek arkalıklı iki sandalye, Córdoba
derisinden yapılmıĢ bir koltuk ve birçok açılır kapanır tabureler de aynı salonda bulunuyor.
Yatak odaları oldukça geniĢ ve birbirlerinden çok ince ve alçak duvarlarla ayrılmıĢ. Burada
da yine tahta sandıklar var, içlerine kumaĢlar, giyecekler konuyor. 15
Kuzeydeki bir Hıristiyan evinden varlıklı olarak söz edilse de bu evler oldukça
mütevazıdır. Bir defa son derece küçüktür, hatta bazı varlıklı evlerin yemek odası ve ahırı
birbirine oldukça yakındır. Bunun en güzel örneğini Ortaçağ Ġspanyol edebiyatının en ünlü
isimlerinden don Juan Manuel‘in Kont Lucanor adlı yapıtından bir örnekte görürüz. Yapıtın
XXXV. Örneği olan ve Kaba ve Terbiyesiz Bir Kızla Evlenen Bir Gencin BaĢından Geçenler
Üzerine baĢlığını taĢıyan öyküde, yeni evlendiği karısını yola getirmeye çalıĢan genç adam
önce köpeğinden sonra kedisinden ellerini yıkamak için su ister ve suyun gelmemesi üzerine
karısının gözleri önünde hayvanları öldürür. Bundan sonraki bölümü yapıttan okuyalım:
―masaya döndü ve her yana baktı ve sağa sola bir göz attıktan sonra evin içinde duran atını
gördü…‖. 16 Bu yazınsal yapıttan da anlaĢıldığı üzere varlıklı evlerde bile ahırın ve oturma
odasının iç içe olduğu görülmektedir.
Varlıklı evler olsun yoksul evler olsun aile bireylerinin bütün eĢyaları sandıklar içinde
korunur. Bu tahta sandıkların üzerinde büyücek yastıklar vardır ve üzerine oturulmayı sağlar.
Yataklar içine kuĢ tüyü doldurulmuĢ Ģiltelerden oluĢur. Zamanın Hıristiyan Ġspanyolları
evlerin bölümleri için bugün yalnızca manastırlarda söylenen isimleri kullanıyorlardı,
örneğin yemek odası için refectorio ya da yatak odası için kullanılan celya ya da celda gibi.
Tabak takımları, tepsiler, servis tabakları, bardaklar, bıçaklar, kaĢıklar, kaseler duvarlara
asılıdır. Çatal kullanmazlar çünkü çatal ancak XVI. yüzyılda Ġtalyanlar aracılığıyla
Ġspanya‘ya gelmiĢ, önce sarayda daha sonra da Ģehir ve kasabalarda kullanılmaya
baĢlanmıĢtır. Ortaçağ saraylarının sadeliği Endülüs‘ün etkisiyle yere serilen halılar, duvarlara
asılan goblen halılar, yastıklar, buhurdanlıklar, kandiller gibi süs eĢyalarıyla saraya yakıĢır
bir Ģıklıkla dengelenmeye çalıĢılmıĢtır.
Yukarı Ortaçağ döneminde senyörler adına triclinium denilen bir çeĢit geniĢ divana
uzanarak yemek yerler. Ancak X. yüzyılın sonlarına doğru senyörlerin masaya oturarak
yemek yediklerini görüyoruz. Buğday ekmeği, ızgara et, kümes hayvanları, yabani
hayvanların etleri varsıl kesimin en çok tükettiği yiyecekler arasındadır. Yemek yerken
yalnızca bıçak ve ellerini kullanırlar. Bu nedenle bir yemekten diğerine geçerken ellerini
15
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temizlemeleri için sofrada mutlaka bir elbezi bulunur. Sofra örtüsünün sıklıkla kullanıldığını
Eiximenis‘den öğreniyoruz. Eiximenis, kocası üzerindeki hakimiyetini göstermek isteyen ve
bu nedenle verdiği büyük bir yemek sırasında sofra örtüsünü birden çekerek tabakların, Ģarap
bardaklarının ve yemeğin yere düĢmesine neden olan bir kadından söz ediyor.
Yoksullara gelecek olursak, onların sofraya oturmak, sofra düzenini sağlamak gibi bir
sorunları olmasa gerek. Doğal olarak varsılların yediklerini yemelerine olanak yok.
Yoksulların en çok tükettiği yiyecekler arasında çavdar ekmeği, soğan, Ģalgam, peynir ve
baklagiller var.
ġarap en çok tüketilen içkiler arasındadır. Suyla kıyasıya ettiği mücadelede ġarap
bütün hünerlerini ortaya koyar:
Hep yürüyüp durdun karıĢmıĢ olarak tozla
ta ki dönüĢene kadar çamura,
eseleyip beselediler hep beni
sürdürdüm sağlam fıçıların içinde mahkumiyetimi,
…ben körlerin görmesini sağlarım,
ve topalı koĢtururum,
ve dilsizi konuĢtururum,
ve hastayı iyileĢtiririm;
ġarabın bu çıkıĢı Suyu rahatsız eder, o da ġaraba Ģu yanıtı vererek savunmaya geçer:
Demek öyle, sayın ġarap, bu ne hayırseverlik,
olağanüstü kudret hakkında bu ne bilgelik.
Öv öv kendini! Ben her Ģeyim ve Hıristiyanlıkta bir Ģeyim,
ki sudan vaftiz yaparlar,
ve Tanrı der ki kim ki vaftiz yapılır suyla
Tanrı‘nın evlatları denilecektir onlara.17
Yemek sırasında uyulması gereken görgü kuralları da vardır. Yine Eiximenis bu görgü
kurallarının en temel olanını Ģöyle açıklıyor: ―Sofraya oturmadan önce karnı iyice bir
rahatlatmak, elleri yıkamak ve Tanrı‘ya Ģükretmek‖18 gerekir. Daha sonra Ģunlara dikkat
edilmelidir: Bir kere sofrada kaĢık çorba içmede kullanılır. Ġncirler olduğu gibi ağza atılmaz,
17

Dìaz-Plaja, Fernando, a.g.y., ss. 85-86.
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yemeden önce parçalara ayırmak gereklidir. Yumurta içilir, üzüm, Ģeftali, karpuz ve kuskus
hızlıca yenilir ve bu yiyecekler iki kiĢinin ortaklaĢa yedikleri yiyeceklerdir ve sırayla
yenilmelidir. Temizlikle ilgili olarak vereceğimiz bu örnek oldukça ĢaĢırtıcıdır: Sofrada
aksırıktan kaçınmak için en yeğlenen yol, hardal kullanarak burnu ekmek içiyle tıkamaktır.
Yemek sırasında çok az konuĢulmalıdır. Yemeğin ne kadar lezzetli olduğunu söylemek hem
gereklidir hem de çok doğaldır ancak bunu da abartmaktan kaçınılmalıdır. Fernando DìazPlaja‘nın yapıtından bir bölümü birlikte okuyalım: ―Olabildiğince ağzını kapalı tutarak ye,
yerken ses çıkarmamaya özen göster, ağzında yemek varken konuĢma bile, bir Ģeye yanıt
vermen ya da övgüler düzmen için zorlanmadıkça susmalısın, ‗Aman Tanrım, ne güzel Ģarap
bu, ne kadar iĢtah açıcı bu ekmek, bu yemek ne leziz diyerek bir iki kez konuĢ; övgün ölçülü
olsun ki alay ettiğin sanılmasın‖.19 Yemek sırasında hastalık, infaz gibi nahoĢ konulardan da
söz edilmemelidir.
Çok da güzel aĢkların yaĢandığı ve edebiyata geçtiği bu dönemi, Juan Ruiz el
Arcipreste de Hita‘nın ―evde hem mükemmel bir sevgili hem de evi idarede hünerli ve evin
reisi olarak gördüğü ―ideal bir kadın‖ portresiyle kapatırken, ―AĢk Ayini‖20 baĢlıklı bir
anonim Ģiire kulak verelim:
Aziz Juan sabahı,
güzelliğin sabahı,
hanımların ve beylerin
büyük ayini dinlemeye gittikleri sabah.
gidiyor sevdalım benim iĢte orada,
en güzeli bütün kadınlar arasında;
giymiĢ kat kat eteği üzerine,
yanardöner parıltılı Ģalı bir de,
gömleğinin altınla ve inciyle
iĢlenmiĢ yakası.
Ġncecik dudağında
hafif bir tatlılık;
Akça pakça yüzünde,
birazcık da allık,
ve kocaman mavi gözlerinde de
biraz hülyalı bir bakıĢ;
19
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kiliseden içeriye giriyordu iĢte böyle
benzeyerek ıĢıl ıĢıl parlayan güneĢe.
Hanımlar ölüyor kıskançlıktan,
çapkın erkeklerse aĢktan.
Koroda Ģarkı söyleyen,
bir ara kendini kaybetti;
ayini yöneten rahipse,
karıĢtırdı bölümleri;
ona yardım eden rahip çömezleri,
ne cevap vereceklerini bilemedi, cevap veremedi,
amin amin diyeceklerine,
aĢk aĢk diyorlardı bunun yerine.
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MĠTOLOJĠK ĠMGELERĠN RUS RESĠM
SANATINA YANSIMALARI
Gönül Uzelli1
Özet:
Rus sanatının sosyal temelleri XVIII. yüzyılın ortalarına doğru, II. Ekaterina döneminde
(1762-1796) oldukça büyük bir ilerleme gösterir. Peterburg Güzel Sanatlar Akademisi sanatın
geliĢmesine önemli destek vermiĢtir. Bu dönemde Akademi, Antikiteye dönük eğitim yapmaktadır ve
Klasisizm en önemli akımdır. Tarihsel, mitolojik ve ikonografik konular, en çok iĢlenen konulardır.
Rus Klasisizmi geleneksel Rus resminde akla, ideal denge ve uyuma verdiği önemle ayrılır. Bu
dönemde figüratif resimlerde mitolojik konular ağırlıktadır. Bu çalıĢmamızın amacı, Rus resim
sanatının Klasisizm dönemindeki mitolojik betimleriyle Avrupa sanatından etkilenen Rus
ressamlarının yapıtlarını karĢılaĢtırmalı olarak incelemektir.

Antik Yunan kültüründe mitoslar toplumun yaĢam pratiklerini düzenlemiĢler ve
insanın imgesel gücüyle sanat yapıtlarında ölümsüzleĢerek Yunan ve Latin uygarlıklarını
oluĢturmuĢlardır.
Aslında Antik kültür sanıldığı gibi Ortaçağ skolastik dünyasında tümüyle yok olmuĢ
değildir, yalnızca geriye çekilmiĢ, alttan alta Hıristiyan ahlaksal dünya görüĢü içine
girmiĢtir. Aristotales‟le birlikte2 insan ruhundaki ilahi unsur olgusu kabul görmüĢ.
Stoacılarla daha belirginleĢmiĢ Platonculuk ise Hıristiyanlığın oluĢum sürecinde etkili olmuĢ
ve skolastik ortaçağ felsefesi oluĢmuĢtur. Ortaçağ boyunca düĢünürler, Pagan Mitosları,
Hıristiyan felsefesiyle örtüĢtürmeye çalıĢmıĢlar. Kutsal gerçeklerin insanlığa anlatılması için
yeniden yorumlanabileceğine inanmıĢlardır. Daha 11. yy‘da Tours biĢopu Lavardinli
Hildebert, Ovidius‟un Metamorphoses‘ındaki mitosları Hıristiyanlığı öven anlatımlarla
yorumlamıĢ; mitosların anlamsız anlatılar gibi görünse de pek çok gizli anlam içerdiğini dile
getirmiĢtir.3 12. yy‘da ise Orléans biĢopu Theodulph, antik mitosları, Ahlaksal anlamda
yorumlarla dile getirmiĢtir.4 14. yy‘da Metamorphoses‘in çeĢitli versiyonları Ovide
Moralisé olarak bilinen bu çeĢit yorumlarla ilkin Fransa‘da ardından tüm Avrupa‘da
1
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yayılmıĢtır.5
Rönesans hareketiyle geliĢen hümanist gerçekçi ve akılcı dünya görüĢü, doğaya ve
insana dönük bir kültür oluĢumu beraberinde getirmiĢ, bu dünya görüĢü doğal olarak resim
sanatına da yansımıĢ. Bu bağlamda ressamlar natüralist bir resim anlayıĢı peĢine düĢmüĢler
ve yeni bir resim dili oluĢmuĢtur. Antik sanatın doğrudan mirasçıları olan Ġtalyan sanatçılar
bu yeni resim anlayıĢında Antikite‘ye döner ve antik tanrı ve tanrıçalar klasik üslupla
All‘antica6 olarak betimlenmeye baĢlar. Bu süreçte 15. yy‘da mitolojik konular Ġtalya‘da
ilkin yatak baĢları, sandıklar gibi çeĢitli mobilyalarda ve tepsi, halı gibi kullanım eĢyalarında
ortaya çıkar.
Klasik konuların Ġtalyan resminde bu objelerden bağımsız olarak tuval resmine
taĢınması, 15. yy sonlarına doğru gerçekleĢir. Aslında Rönesans resminde betimlenen bu
konular, Ortaçağ‘da 14. yy boyunca çeĢitli amblem kitapları ve Ovidius‘un Metamorphoses
adlı kitabın kopyalarında 14. yy boyunca illüstrasyonlar olarak yer almaktaydı.
Rönesans döneminde Antikiteye ilginin artmasıyla birlikte Ġtalyan ressamlar klasik
konulara tarihsel açıdan yaklaĢmaya baĢlarlar. Roma dönemi heykelleri örnek alırlar. 15. yy.
sanatçıları, Romalı heykeltraĢların tanrı ve tanrıçaların idealize edilmiĢ vücutlarla
betimlendiğini görürler ve (‗nu hero‘) ―çıplak kahraman‖ kavramıyla tanıĢırlar. Artık
―Çıplak‖ (Nü) ideal güzellik peĢinde olan ressam için resim sanatının en yüksek düzeyde
olduğu çağda en önemli yapıtların esin kaynağı olmuĢtur.7
Rönesans döneminde Ġtalyanlar, Roma‘nın eski ününden esinlemeye baĢladıkları
zaman, ilgi duyulan Yunan Roma söylenceleri öne çıktı ve bu neĢeli öyküler, gizemli
gerçekler içerdiği düĢüncesiyle yapıtlara taĢınmaya baĢlandı.
Örneğin, Boticelli‘nin ―Venüs‘ün DoğuĢu‖ (1485) bir doğuĢun öyküsü güzelliğin
kutsal bildirisini ölümlülere ileten Giz‘in simgesi oldu. Yüksek Rönesans‘ın ünlü ustası
Rafaello, Villa Farnesia‘da (Roma) Galateia‘yı betimlerken Boticelli‘den esinlendi.
Rönesans‘la baĢlayan antik mitosların heyecan verici etkisi sanatsal sorunları yeni biçimde
5
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Heroes, Picture Chronicle Fol. 1 v.
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ortaya koyan, yeni arayıĢlara giren Manyerist dönemde de sürdü. Barok Dönemde klasik
heykellere tutkulu Fransız ressam Poussin, ıĢık ve renk ustası Rubens ve ondan sonra gelen
Hollanda‘nın ve belki yaĢamıĢ tüm ressamların en büyüklerinden birisi olan Rembrandt,
mitolojinin resim sanatındaki en güzel örneklerini verirler (daha sonraki yıllarda, Aleksandr
Andreyeviç Ivanov‘un (1806,1858) ―Apollon, Cyparissus ve Hyocinthus‘un da antik
sanattaki mükemmelliği arayan ve tarihi konuların yanı sıra mitolojik konulara ilgi duyan
A.P. Losenko‘da (1737-1773) ve Rembrant‘ın etkileri hissedilir).
Rus Resminde Mitolojinin GeliĢimi
Mitolojinin Avrupa resmindeki yerine kısaca değindikten sonra Rus resmindeki
yerine ve Avrupa resmi ile aralarındaki iliĢkiye bakacak olursak (bakıldığında) 18. yy‘a
kadar genelde ikona resmi kurallarına bağlı kalan Rus resminin I. Petro‘nun gerçekleĢtirdiği
kültürel devrimlerle birlikte resim sanatında da iki boyutlu resimden giderek uzaklaĢtığı ve
gerçekçilik yoluna gidildiği görülür. 1757‘de Çarice Yelizavetta Petrovna‘nın öncülüğünde
kurulan Peterburg G.S.Akademisi Rusya‘da bir ilki gerçekleĢtirmiĢ sanatçılara Akademiden
mezun olmak için mitolojik ve ikonografik konulu resim zorunluluğu getirilmiĢ, sanatçılar
Avrupa‘ya açılma olanaklarına sahip olmaya baĢlamıĢlar. Rusya‘ya dönüĢlerinde de resim
sanatında Batılı ressamların etkileri hissedilmeye baĢlanmıĢtır.
Ġlkin Ivan Nikitiç Nikitin ile (yak. 1690,1742) görülen Hollanda resmindeki ıĢık
arayıĢları ve Barok resim anlayıĢının yanı sıra, Rus resminde insana verilen önemin de
ortaya çıktığına tanık oluyoruz. Bu da mitolojik konulu resimlerde ressamların kiĢisel
becerilerini ve yaratıcılıklarını ortaya koymalarına olanak tanımıĢtır.
Akademide portre ressamlığı bölümünü yöneten ve daha sonra Akademi onur üyeliği
verilen Dimitriy Crigoryeviç Levitskiy (1735-1822) portre ressamlığını mitolojik
öykülerle baĢarı ile örtüĢtürmüĢ, portrelerinde. Modellerin doğal güzelliğini, iç dünyasını,
baĢarıyla veren usta sanatçı II. Yekaterina boy portresinde, Yekaterina krem rengi saten
giysiler içindedir (Resim 1), yukarıdan gelen ıĢık ve yerden yükselen kızıl ıĢık izleyiciye
yansımaktadır. Saten kumaĢ, Yekaterina‘nın vakur ve ciddi görünümünü tamamlamaktadır.
Çariçenin baĢında defne yapraklarından çelenk, göğsünde ise satenden bant niĢan
bulunmaktadır. Sırtında daha ağır bir kumaĢtan pelerini vardır. Sanatçı ulaĢılamayan bir kiĢi
izlenimini uyandırmakta olan II. Yekaterina‘yı realist olarak betimlemiĢ, arkasına elinde
atrebüsü olan terazisiyle oturmuĢ bir Themis heykeli yerleĢtirilmiĢ. II. Yekaterina‘nın elini
bu heykele doğru iĢaret ederek kendisinin adaleti iyi bir imparatoriçe olduğunu göstermek
ister. Yerdeki kartal figürü ise Zeus‘un simgesidir. Zeus‘un eĢlerinden birisi olan Themis
doğada mevsimlerin, yılların dengesini kurar. O kuralın, yaĢamın kendisidir. AğırbaĢlı
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kimliğiyle Olympos‘daki en saygın tanrıçalardan birisidir. Yapıt imparatoriçenin Themis ile
özdeĢleĢtirildiği tanrıçanın vasıflarının ona atfedildiği alegorik bir yapıttır.
Portre geleneğinde mitolojik kimliklerle örtüĢtürerek portre yapan ve böylelikle
kiĢileri yüceltme geleneğini sürdüren bir baĢka Rus ressamı da Orest Adomoviç
Kiprenskiy‘dir (1782-1836). 1816 yılında uzun süre beklediği, akademi bursunu alarak
Ġtalya‘ya giden sanatçı buradaki sanat ortamından etkiler. sanatçının yapıtlarında, aynı
yıllarda Ġtalya‘da bulunan ünlü Fransız ressamı Jean-Auguste-Dominique Ingres‘in (17801867) etkileri görülür.8 1827‘de yurduna döndükten sonra yaptığı, en önemli portre
çalıĢması Aleksandr PuĢkin‘in portresidir (Resim 2). Yapıtta ünlü yazar ellerini göğsünde
kavuĢturulmuĢ, enerjik kiĢiliği yansıtılırken yapıtın sağ üst köĢesine elinde liri ile güzel
sanatların koruyucusu tanrı Apollon‘u yerleĢtirerek PuĢkin‘in sanatçı kimliğiyle
bütünleĢtirmiĢ ve sanatçının büyüklüğüne vurgu yapmıĢtır.
Böyle kiĢilerin tanrılarla özdeĢleĢtirerek yüceltildiği, portrelere Avrupa resminde 16.
yy sonlarından baĢlayarak sıklıkla rastlanır. Ġtalyan ressam Bronzino‘nun (1503-1573)
Andre Doria‘yı ‗Andrea Doria ve Neptun‖ adlı yapıtında deniz tanrısı Poseidon olarak
betimlediği; Hollandalı ressam Jacob van Loo‘nun (1614-1670) ―Artemis ve Nypheler‖
adlı yapıtında iffetli ve bakire bir tanrıça olan Artemis‘le örtüĢtürdüğü kadın portreleri ilk
akla gelen örneklerdir.
Akademi yıllarında bir süre Roma‘da (1766-69) çalıĢmalarını sürdüren Anton
Pavloviç Losenko (1737-1773) yurduna döndükten sonra tarihi ve ikonografik konuların
yanı sıra mitolojik konuları da betimlemiĢtir. Örneğin ―Zeus ve Thetis‖ (17697 Avrupa
resminin Barok dönem etkileri kuvvetle hissedilir (Resim 3), Zeus‘un isteğiyle bir ölümlü
ile evlendirilen ve ölümlü kocası Peleus‘dan olan Akhilleus için yalvardığı 9 sahnede
Zeus‘un tahtı önüne diz çöküp, oğluna değer vermesi ve o savaĢa girmeden Troia savaĢının
kazanılmamasını dilediği sahnede hareketler ve renklerdeki kontrast, Thetis‘in üzerinde
toplanan kaynağı belli olmayan ıĢık Rubens‘in ―Samson ve Dalila (1609) ve IV. Henry‘e
―Maria Medici‘nin Portresi‘nin SunuluĢu‖ (Resim 4) adlı yapıtlarındaki barok özellikleri
hatırlatmaktadır. Öte yandan yalvarma anındaki insancıl duygular özellikle Zeus‘un
yüzündeki ifade Rus sanatına özgün ―insan‖ niteliğini yansıtmaktadır.

8

G.Ivashevskaya, Russian Painting Portrature, Leningrad, 1991, s.10.

9

Homeros, Ilyada I, 495-510

Agamennon savayĢta Akhilleus‘un payına düĢen tutsak kız Briseis‘I ondan geri alır. Onuru kırılan Akhilleus
savaĢtan çekilir ve Akhilleus savaĢa girmedikçe Akhalar savaĢı kazanamayacaktır. Thetis oğlunun onurunun
böylece kurtulması için Zeus‘a yalvarır.

27

Peter Sokolov bakıldığında ―Merkur ve Argus‖ 10 (1776) (Resim 5) ve ―Venüs ve
Adonis‖11 (1777) (Resim 6) 18. yy Avrupa resminde Klasik üslup etkileri görülür. Bu
dönem Avrupa‘da plastik sanatlarda Yunan ve Roma Pagan-antik mitolojisiyle ilgili
konular, ölçü ve dengeye bağlı doğa ve figür anlatımlarıyla dile getirilirdi. Sokolov‘un
yapıtlarında da bu özellikleri görmek mümkündür. Özellikle Hermes figüründe Yunan
heykeltraĢı, Praxiteles‘in (Ġ.Ö. Yak.370-330) etkisinde çalıĢmıĢtır. Sanatçının Apollon
Sauroktonos (Resim 7) adlı heykelini aklımıza getirmektedir.12
18.yy sonu sonunda Ivan Akimov ―Eros‘un kanatlarını kesen Kronos‖ (1775) (Resim
8) ve Prometheus‘un insani yaradıĢı (1802) (Resim 9) hem üslup, hem resim kurgusu
açısından Rus klasizminin olgunlaĢmıĢ örneklerini verir.13 Eros‘un kanatlarını kesen Kronos
Batı resminde rastlamadığımız bir kompozisyon kurgusudur. Çocuğunu yiyen Kronos‘un
daha yumuĢak bir anlatımla dile getirmiĢ. Aynı Ģekilde Barok dönemi Avrupa resminde yine
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Argos kralı inakhos‘un kızı Ġo, Argos Ģehrindeki Hera tapınağının rahibesidir. Zeus,Ġo‘yu, bulut biçimine

girerek elde eder. Bunun farkına varan kıskanç Hera, kocasından hesap sorunca, Zeus, bu güzel kızı tanımadığını
söyler. Ama bu arada Ġo‘yu beyaz bir ineğe dönüĢtürmüĢtür. Bu yalana kanmıĢ görünen Hera, bu güzel ineği
kendisine armağan etmesini söyler kocasına. Zeus, ister istemez, yerine getirir bu dileği Hera ise,yüz gözlü
Argos‘u bekçi diker Ġo‘nun baĢına: Argos, uyuduğu zaman bile yalnızca elli gözüyle Ġo‘yu gözlüyordu. Zeus,
sevgilisini kurtarma yollarını arar. Bir zeytin ağacına bağlı olan Ġo‘(yu canavardan kurtarsın diye Hermes‘I yollar.
Hermes, üstüne taĢ yağdırarak canavarı öldürür. Ovidius‘un anlatımında ise Hermes, üstüne taĢ yağdırarak
canavarı öldürür. Ovidius‘un anlatımında ise Hermes, köylü kılığına girerek yeryüzüne iner. Elinde büyülü
değneği ve kavalıyla Argos‘un yanına gider. Canavar, Hermesin anlattığı öykülerden, çaldığı paçalardan o denli
hoĢlanır ki, sonunda yüz gözünü de yumarak uykuya dalar. Hermes, bu fırsatı kaçırmayıp canavarı öldürür.
Argos‘un gözleri kaybolmaz. Hera, görev kurbanı olan Argos‘un gözlerini alarak, kendisine kutsal olan tavus
kuĢunu kuyruğuna serpiĢtirir.
11

Mitolojik öyküsü: (Metamorhoses X, 298-518/708-739; Apollodoros III, 14,3)

Suriye Kralı Theias ya da Kıbrıs kralı Kinyras‘ın Myrrha ve Smyra adında bir kızı varmıĢ. Bu kız Aphrodite‘ye
yeterince saygı göstermediği için, tanrıçanın hıĢmına uğramıĢ. Tarıça, kızın içine, önüne geçilmez bir baba arzusu
koymuĢ. Kral ve kzı beraber olmuĢlar. Ne var ki farkında olmadan iĢlediği bu günahı öğrenen kral, kılıcıyla
kızının peĢine düĢmüĢ, onu öldürmek istemiĢ. Kız tanrılara yalvararak, kendisini görünmez kılmaların ıdilemiĢ.
Kıza acıyan tanrılar, onu mersin ağacına dönüĢtürmüĢler. Dokuz ay sonra ağacın kabuğu çatlamıĢ ve Adonis
doğmuĢ.Adonis daha çocuk olduğu halde, güzelliğiyle Aphrodite‘yi büyülemiĢ. Tanrıça bebeği bir sandığa
saklamıĢ, kimselere göstermemesini tembih ederek Persephone‘ye vermiĢ. Bu kez de Persephone çocuğa aĢık
olup, Aphrodite‘ye geri vermek istememiĢ. Olay Zeus‘a iletilmiĢ ve paylaĢılamayan genç Adonis‘in, yılın yarısı nı
Aphrodite‘yle, öteki yarısını da Persephone‘yle geçirmesine karar verilmiĢ. Aphrodite‘nin karĢı koymasına karĢın
Adonis bu karara uyar. Afrodit Persephone‘ye gitmesini istemiĢ, kıskanır. Adonis daha sonra avlanmaktayken bir
yaban domuzunun saldırısana uğrayarak ölmüĢtür.
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A. Карев Классицизм в русской живописи. М.: Белый город, 2003. , s.100-102.
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dehĢet içeren Prometheus‘un bir kartal tarafından ciğerinin yeniĢ sahnesindeki gibi
betimlememiĢ. Daha çok Pagan Roma lahitlerinde görülen Prometheus‘un Athena‘nın
yardımıyla insanın yaradılıĢı sahnesini dikkate almıĢ ve burada Athena‘yı II. Yekaterina ile
özdeĢleĢtirerek sanatın koruyucusu ve yeni neslin yaratıcısı anlamında yorumlamıĢtır.
19. yy ünlü ressamlarından birisi olan A.A. Ivanov Roma‘daki ilk çalıĢmalarından
biri olan ―Apollon, Cyporissus ve Hyacinthus‖ (Resim 10) adlı yapıtında konu mitolojiden
alınmıĢtır. Apollon, Hyacinthus‘u sevmiĢtir ancak yanlıĢlıkla attığı disk delikanlının
ölümüne neden olur. Apollon acılar içinde hemen oracıkta ölen delikanlıyı nergis çiçeğine
dönüĢtürür. Cyparissus ise çok sevdiği geyiğini yanlıĢlıkla öldürmüĢtür. Apollon onun çok
acı çektiğini anlar ve onu da selvi ağacına dönüĢtürür. Yapıtta antik heykel sanatının
özellikleri görülür. Rus resim sanatında klasisizmin önemli örneklerinden biri sayılan yapıt
tamamlanmamıĢtır. Apollon sevdiği iki genci yanına almıĢ, kayaların üzerinde oturmaktadır.
Figürleri bir heykel grubu çalıĢır gibi kompoze edilmiĢtir. Apollon‘un yüz ifadesi Belvedere
Apollon‘unu andırır. Ard alan da ağaçların yaprakları, renklerin kitlesel görünümü,
figürlerin arkasında bir kontrast etki bırakmaktadır.
Serov yaĢamının son dönemlerinde Levitskiy'nin kompozisyonlarından etkilenmiĢtir.
Sanatçının en büyük amacı ise Raffaello'nun resim anlayıĢına eriĢmek olmuĢtur14.
Sanatçı, 1907 yılında uzun yıllardan beri görmek istediği Yunanistan'a gitmeyi
baĢarmıĢ ve buradaki antik sanatı tanıma olanağı bulmuĢtur. Ayrıca Serov Rönesans dönemi
yapıtlarını incelemek amacıyla Ġtalya'ya da gitmiĢtir. Sanatçı, bu yurtdıĢı gezisinden
döndükten sonra Yunan mitolojisinden esinlenerek ölümüne kadar çeĢitli eskizler yapmıĢtır.
"Europa'nın KaçırılıĢı " (Resim 11) adlı çalıĢması bu tipteki çalıĢmalarına örnek oluĢturur.
Fenike kralı Agenon'un kızı Europa tanrılar tanrısı Zeus'un sevgisini kazanmakla ölmez bir
ün salmıĢ, bütün bir kıtaya adını vermiĢtir. Zeus güzeller güzeli Europa'yı görünce aĢık
olmuĢ, karısı Hera'dan korktuğu için boğa kılığına girmiĢ ve çiçek toplayan Europa'nın
yanına inmiĢtir. Güzel boğayı gören genç kız yanına gitmiĢ onu sevmiĢ, okĢamıĢ. Boğa
hemen önünde eğilmiĢ sanki sırtına binmesini ister gibiymiĢ. Europa boğa'nın sırtına
oturmuĢ, Zeus fırlattığı yıldırımlar hızıyla denize dalmıĢ,

dalgalar iki yana açılmıĢtır.

Sulardan, gördüğü yaratıklardan korkan Europa, düĢmemek için bir eliyle boğanın kocaman
boynuzunu tutarken, öteki eliyle de ıslanmasın diye mor eteğini toplamaktadır 15. Serov bu
anı resmetmiĢ, dekoratif unsurlara yer vermiĢtir. Bir pano olarak düĢünülen lekeci
kompozisyon boyama tekniği ve renk, form, çizgi anlayıĢının değiĢtiğini göstermektedir.

14

N. Vronin ve diğerleri, s.363
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A.Erhat, Mitoloji Sözlüğü, Ġstanbul 1978, s.118
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Rus resim sanatında Sembolist akımın önde gelen sanatçılardan biri olan Vrubel bu
anlayıĢ içinde ―Le Satire Serce‖ adlı Fransız öykü etkisiyle bu yapıtı betimlemiĢtir16. Dağlık
Arkadia‘da küçükbaĢ hayvanların, çobanların tanrısı, keçi ayaklı Pan, Hermes‘in oğludur 17.
(Resim 12) Yapıtta Pan gecenin karanlığında yorgun ve yaĢlı, elinde flütü, beyaz sakalı ve
dökülmüĢ saçları, boynuzları keçi ayaklarıyla ağaçların altında otururken betimlenmiĢtir.
Fonda mavi akarsu, ayaklarının dibinde menekĢe rengi çiçekler ve Pan‘ın mavi gözleri renk
kompozisyonunun dengelenmesi için kullanılmıĢtır.
Son söz olarak diyebiliriz ki 18. yy‘a kadar genellikle ikona resmi kurallarına bağlı
kaldığı bilinen Rus Resmi I. Petro‘nun devrimleriyle birlikte diğer konularda olduğu gibi
resim sanatında da yüzünü Avrupa‘ya çevirmiĢ. Ressamlar gerek konular gerekse üslup
açısından Batılı ressamlardan etkilenmiĢlerse de giderek Rus sanatına özgü ―insan‖ niteliği
baĢka bir deyiĢle hümanizma, mitolojik alegorilerde de ifadesini bulmuĢtur.
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TARĠHTEN YAZINA YAZINDAN TARĠHE MARIE ANTOINETTE‟ĠN GĠZLĠ
GÜNLÜĞÜ‟DEN ĠZDÜġÜMLER
FROM HISTORY TO LITTERATURE , FROM LITTERATURE TO HISTORY
THE PROJECTIONS FROM MARIE ANTOINETTE‟S HIDDEN DIARY

Hanife Nâlân Genç1

―Devrimin ilk cinayeti kralın ölümü ama daha korkunç olanı ise kraliçenin ölümüdür‖
Chateaubriand

Özet
Bu çalıĢmada amacımız, yaĢamöyküsel olarak kurgulanmıĢ bir roman olan Marie Antoinette‘in Gizli
Günlüğü‘nden hareketle Marie Antoinette‘in yaĢamındaki olayların, durumların ve kiĢilerin yapıtla
bağlantısının tarihsel bir bakıĢ açısıyla değerlendirilmesi olacaktır. Marie Antoinette ve çevresine ait
gerçek bilgilerin kurgusal düzlemde anlatıldığı günlükte Avusturya ArĢidüĢeliğinden Versailles
Hanımefendiğine yükselen bir kadının sıradıĢı yaĢamı konu edilmektedir. Tarihin Marie Antoinette‘i
nasıl yargıladığı, bu konuda yazılmıĢ birçok çalıĢma ve incelemeden bilinmektedir. Bir baĢka deyiĢle,
Marie Antoinette‘i tarihten tanıyoruz. Tarihsel bakıĢ açısıyla, Marie Antoinette‘in tinsel durumunu,
yaĢadıklarını, ekonomik çalkantılar içindeki o günkü toplumun yaĢam biçimini ve sınıflararası
iliĢkileri nasıl değerlendirdiğini, bir bakıma tarihi nasıl yargıladığı / yargılamıĢ olabileceğini
açımlamaya çalıĢacağız.
Yapıtın kimi zaman doğrudan kimi zaman da dolaylı olarak verilen yaĢamöyküsel, törebilimsel,
toplumbilimsel ve tinbilimsel veriler ıĢığında incelenmesinin okurun tarihsel gerçeklerle yüzleĢmesi
adına farklı bir yaklaĢım denemesi olacağı kanısındayız.
Anahtar Sözcükler: Marie Antoinette, Marie Antoinette‘in Gizli Günlüğü, Fransız Devrimi,
yaĢamöyküsel roman.

Abstract
In this study, our aim is to evaluate, with the historical point of view, the connection of
events, situations and persons in her life with the work looking at Marie Antoinette‘ Hidden Diary
1
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which is the roman constructed biographically. In diary where Marie Antoinette and the real
informations belonging to her environment was told at fictional dimension, the subject is the
extraordinary life of a woman. A great many of studies and analysis written in this subject shows
how the history judges Marie Antoinette. In other words, we know her from history. With historical
point of view, we will try to analyse how Marie Antoinette evaluated her spiritual situation, her
experience, the life style of society in economic agitations and relations, in other words how she
judged the history.
We are in the opinion of that analysing the work in the light of biographically,
ethicologically, sociologically and psychologically datas given sometimes directly and sometimes
indirectly will be a different approach attempt in order to the fact that a reader faces up to
historical facts.
Key Words: Marie Antoinette, Marie Antoinette‘s Hidden Diary, The French Revolution,
the biographical roman.

1. Tarih Penceresinden Yazına Yansımalar
Tarihsel roman isminin imlediği gibi, tarihi anıĢtırır ve onunla bütünleĢen ortak
bir bağı vardır. Bu ortaklığın en önemli bileĢeni ise dildir. ―Lisan tarihin arĢivi ve
romanın elbisesidir‖ (Özcan, 2006). Ġlk bakıĢta tarih ve roman birbirlerinden faklı olsalar
da yazın kavĢağında kesiĢtiklerini söyleyebiliriz. Yazın ve tarihi aynı düzlemde birleĢtiren
tarihsel roman hem her iki bilim dalıyla iliĢkilidir hem de temel nitelikleri yönünden
onlardan ayrılır. Çünkü yaratıcılarının amaçları birbirinden ayrıdır. Örneğin, tarihçi
gerçekleĢmiĢ olayları anlatırken bunu yeni bilgilere ulaĢmak için bir araç olarak kullanır.
GeçmiĢe ıĢık tutarak yeni bilgilerle onları varsıllaĢtırma uğraĢındadır. Olaylar ve
etkilerini her zaman neden-sonuç iliĢkisi üzerinde kurgular ve incelemelerini nesnellik
içinde yansıtmaya çalıĢır. Öte yandan romancı, olayların görünen yüzünün değil art
alanındakileri bulgulamaya çalıĢır. Olanın anlatımı tarihsellikle, olması gerekenin
anlatımı yazınla ilgilidir. Gerçeklerin algılanıĢının romancı ve tarihçi açısından farklı
oluĢu birine imgelem gücünü sınırsızca kullanılabilme hakkını verirken, ötekini böyle bir
haktan yoksun bırakır. Ancak Ģunu da açıkça belirtmek gerekir ki romancı imgelem
gücünü kullanırken gerçeklere tamamen sırtını dönerek yalnızca kurguyu kullanamaz.
Hele de söz konusu olan tarihsel roman ise tarihle kurmaca arasındaki denge her zaman
korunmalıdır.
Tarihî romanın dokusu birçok farklı bileĢenden oluĢabilir. Temel olarak
―kurgusal anılar, kurgusal aile tarihi ve araĢtırmalara dayalı olmak üzere üç baĢlık altında
incelenmektedir‖ (Blos, Tarihsiz: 14-15). Ġster kurgu ister araĢtırmaya dayalı olsun tarih
yazın alanına girdiği anda kurgu kavramı ön plana çıkar. Hoffman tarihi romandaki bu
kurguyu iki biçimde ele almaktadır. Birincisinde ortam tarihseldir fakat öyküde tarihsel
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olay veya kiĢi yoktur. Karen Cushman'nın Catherine Called Birdy adlı kitabı buna iyi bir
örnektir. Ġkinci türde ise ortam ve karakterler olgulara dayanmaktadır. Patricia Gauch'nin
Thunder at Gettysburg adlı kitabı gibi (1995: 3). Buradan Ģu çıkarsamaya ulaĢabiliriz:
Tarihsel romanda tarihsel gerçeklikle kurgusal olan, birbiri içine sindirilmelidir.
―YazılmıĢ olan tarihî romanların büyük çoğunluğu, tarihî bilgi ile kurgu arası bir
yerdedir. Tarihî roman, tarihin yansıması değildir. Tarihin kurgulanarak yeniden
yorumlanma noktasıdır‖ (Çelik, 2002: 50-52). Bunu yapabilmenin ilk ve temel koĢulu da
kuĢkusuz tarihsel olayların incelenmesidir. Tarihsel roman bu incelemeye yorum,
canlandırma ve imgelem gücünü de katar. ―Tarihsel roman, Döblin‘in imlediği roman
niteliği baĢta olmak üzere, herhangi bir tarihsel dönemi ya da olayı gerçeğe yakın, ama
sanatsal bir biçimde aktaran bir roman türüdür‖ (Göğebakan, 2004: 15). ġu halde tarihsel
roman, konusunu tarihe, yorumlanıp sunumunu ise yazına borçludur. Tarihsel roman,
tarihin verilerini biçem ve izlek yönünden aslına bağlı kalarak bunları sanat yapıtı
anlayıĢıyla yeniden yoğurur. Tarihin yansıttığı evren gerçek, romanınki ise kurgudur.
Tarihsel romanın üzerinde önemle durması gereken tek konu tarihi gerçekliğin okurun
ilgisini çekecek biçimde yazına nasıl aktarabileceğidir. Yazına aktarılacak tarih katkısı
kurgudan yoksun kalırsa tarihi gerçekleri gün ıĢığına çıkartan bir arĢivden öteye gidemez.
Oysa tarih roman biçiminde aktarılırsa sıkıcılığını kaybedecektir. Yalnız burada yanlıĢ
anlaĢılmayı ortadan kaldırmak için Ģunu da belirtmek gerekir ki tarihi öğrenmek adına
roman okunmamalıdır. Konusunu tamamen tarihten alsa da, sonuçta roman bir
kurmacadır. Tarihinki gibi gerçeklik kaygısı yoktur. Tarihsel roman, geçmiĢ zamanda
gerçekleĢmiĢ olayların ve insanların öykülerini yazınsal ölçütler içinde aktarır.
Dolayısıyla tarihi romanın en önemli yapı taĢı tarihtir.
Bu noktada tarihsel roman ve sınırları nedir sorusu akla gelebilir. Tarihsel roman
―geçmiĢte belirli bir zaman diliminde olup bitmiĢ olayların, yaĢantıların, belirgin
dönemlerin, önemli kiĢilerin hayat hikâyelerinin, tarihi gerçekliğe bağlı kalınarak,
romancının hayal gücünde zenginleĢtirilip yeniden üretildiği metindir. Tarihi romanda
olaylar ve kiĢiler tarihten alınır ancak bunlar olduğu gibi nakledilmek yerine belirli bir
amaca göre yeniden düzenlenir, canlı yaĢantı sahnesine dönüĢtürülerek sunulur‖ (Çetin,
2005: 221). Bu tanımlamaya göre tarihsel roman tanımlaması yapılabilmesi için söz
konusu romanın yazılma anı ile konu edilen tarihi dönem arasında belirli bir sürenin
bulunması koĢulunu da eklememiz gerekir. ArgunĢah (1990) ise tarihsel romanı; temelleri
maziye dayanan, yani baĢlangıcı ve sonucu geçmiĢ zaman içinde gerçekleĢmiĢ olan
olayların, dönemlerin ve bu dönemlerde yaĢamıĢ kahramanların ya da kiĢiliklerin yaĢam
öykülerinin yazınsal ölçüler içerisinde yeniden oluĢturulması Ģeklinde tanımlamıĢtır.
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Tarihsel roman amaçları ve konusu gereği anlatı kiĢileri yönünden belirli
nitelikleri gerekli kılar. ―Tarihî roman, bireylerin çevrelerini ve portrelerini çizerken
doğru olmalıdır. Tarihî romanın doğruluğu, yazarın ulaĢabileceği döneme ait bilgi
yığınına, yazarla materyali arasındaki iliĢkiye ve yazarın niyetine bağlıdır. Dönemin
sosyo-kültürel eğilimleri, tarihçileri olduğu kadar tarihî roman yazarlarını da etkilemekle
birlikte, tarihî roman yazarının, aynı zamanda iyi tarihçi olması ve tarihçinin yöntemini
bilmesi gereklidir‖ (Ata, 2000: 62). Amerikan Ekolü ve Yeni EleĢtiricilik Ekolünün
temsilcisi Herry Levin ―Yazın ‗tarihte‘ var ise, tarihsel yöntem olmaksızın yapamayız.
Yazın tarihçisi, özyaĢamöyküleri ya da anekdot biriktiriciliği ile yetindiği zaman,
zorluklar baĢlar. O zaman yapıtın kendisi yazarın kiĢiliğine bağlanacak ve sanatsal yaratı,
mekanik bir sürece indirgenecektir‖ diyor (Aktaran Sakallı, 2006: 46). Bu tarihsel roman
türünde ele alınan kiĢiler yaĢamıĢ kiĢilerdir. Bu yüzden de ne yazık ki yazar tüm
söyleyecekleri için kendi hedefine aldığı kiĢinin düĢünce ve görüĢlerini almaktan çoğu
kez yoksundur. Tarihin, tarihsel olayların içinde yer alan kiĢilerin ve bu kiĢilerin kendi
eylemleri hakkında düĢünce ve yargılarını açıklayamayacaklarını ünlü tarihçi E. H. Carr
Ģöyle açıklıyor: ―Tarihin, 'insan niyetleriyle açıklanması' ya da kiĢilerin kendi dürtüleri
hakkında kendilerinin söyledikleri ya da 'bireylerin kendilerine göre nedenleriyle
davranmıĢ oldukları' temeline dayanarak yazılabileceğini ileri sürmek, ortada apaçık
duran gerçeğe karĢı çıkmaktır. Tarihin olguları, gerçekten de insanlar hakkında olgulardır,
ama bireylerce, yalıtlanmıĢ olarak yapılmıĢ davranıĢlar ya da bireylerin gerçek yahut
hayali olarak kendilerini öyle hareket ettirdiğini sandıkları dürtüler hakkında olgular
değildir. Bunlar, bir toplum içinde bireylerin birbirleriyle olan iliĢkileri ve bireylerin
kendi istedikleri amaçlardan çoğu kez değiĢik, bazen de bunlara tam karĢıt sonuçları olan
birey davranıĢlarından oluĢan toplumsal güçler hakkındaki olgulardır‖ (1987: 62-63).
Tarihsel roman hiç kuĢku yok ki yalnızca tarihe mal olmuĢ kiĢileri konu almaz.
Bunun yanı sıra uzak bir geçmiĢte yaĢanan olayları ve konuları ele alan tarihsel roman
insanla ilgili daha evrensel bir gerçeği araĢtırmak amacıyla da yazılmıĢ olabilir (1). Bu
yüzden de romanda öne çıkartılacak kiĢi önemli bir devlet adamı ya da kiĢilik ise yazarın
iĢi iki kat güçleĢecektir. Bu durumda okurun aksini savuna(bile)cağı bilgi ve belgelerle
karĢısına çıkabileceği konusunda dikkatli olmalı ve bu yüzden de kurgusunu bu yönde
güçlendirmelidir. Tarih yazına yansımalar yaptığında iki alanının bütünleĢmesi
kaçınılmazdır. ġu halde yazar yalnızca bu alanı değil yapıtının kurgusu gereği tarihi iyi
yorumlamalı, ele aldığı dönemin olayları ve kiĢilerinin etkisini her zaman göz önünde
bulundurmalıdır.
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Tarihsel bir romanı çözümlemek hem yazına hem de tarihe katkı sağlayacaktır.
Bu çalıĢmada yukarıda söz ettiğimiz ölçütleri saptamak ve her iki alana olan katkılarını
daha iyi değerlendirebilmek için tarihi bir roman örneği olarak Marie Antoinnete‘in Gizli
Günlüğü‘nü seçtik. Romanda tarihsel bir karakter olan Marie Antoinette‘in,
yaĢamöyküleriyle tanınan Stefan Zweig‘in kaleminden yaĢamöyküsü konu edilmektedir.
Yazarın yaklaĢımı kitabın sonunda ‗okuyucuya not‘ bölümünde de açıkça belirtildiği gibi
nesnellikten çok sezgiye dayalıdır. Anlatı, kahramanların psikolojilerinin derinlemesine
incelenmesi üzerine kurgulanmıĢtır. ―Marie Antoinette‘in Gizli Günlüğü, kurgusal bir
çalıĢmadır. Gerçek dıĢı tarihi bir romandır ve tarihi yeniden yazmak gibi bir amaç
gütmemektedir‖ (s. 373). Bu günlük aracılığı ile Fransa‘nın son kraliçesi Marie
Antoinette‘in efsanevi kiĢiliğiyle bütünleĢen kısacık yaĢamı tarih sayfalarından yazına
yansıtılmıĢtır. Tarihe yazın penceresinden bakmak kuĢkusuz tarihi olaylara yeni bir bakıĢ
açısı getirmemizi sağlayacaktır. Bu çalıĢmanın oluĢumunun nedeni de, kitap sayfalarında
soluklaĢmıĢ birer kiĢilik olan kahramanların Alev Gözcü'nün Tarih YaĢanmıĢ Hayattırġerafettin Turan ile SöyleĢi isimli kitabının anıĢtırdığı gibi aslında etiyle kanıyla insan
oldukları gerçeğini bir kez daha duyumsatmak/duyumsamaktır.
Günlük, tümüyle tarihi bir metinmiĢ gibi ele alınmamıĢ o döneme iliĢkin belki de
sonradan eklenmiĢ ya da düĢünülmüĢ tarih kayıtlarıyla zenginleĢtirilmiĢ bir biçemde yeniden
yaĢam bulmuĢtur. Kraliçe bu günlüğü tutmasındaki amacını Ģöyle açıklar. ―Eğer bana bir Ģey
olursa, günlük doğruları ortaya çıkarır diye umut ediyorum‖ (s.234). Ele aldığımız günlük
biçiminde kurgulanmıĢ romanda da açıkca belirtildiği gibi ―romandaki yaratıcılık Antoinette
ve çevresi ile ilgili gerçek bilgilerden kaynaklanmaktadır‖ (s. 374). Bunu yazarın günlükte
kullandığı tarihe dayalı kurgusal biçeminden kolaylıkla anlayabiliyoruz. Yazar okura
notunda günlükte isimleri geçen kiĢiler için Ģunu söylüyor. ―Eric bir roman figürüdür,
Amélie, Sophie ve fırça kaĢlı Peder Kunibert‘in de olduğu gibi‖ (s. 373). Bloch‘un belirttiği
gibi, ―tarihçi incelediği olayları, mutlak olarak kendi gözleyebilme olanağından yoksundur.
Hiç bir Mısır tarihçisi Ramses'i görmemiĢ, hiçbir Napolyon savaĢları uzmanı Austerlitz
toplarının gürlemesini duymamıĢtır. Demek ki bizden önceki yüzyıllardan ancak tanıkların
anlattıklarına göre söz edebiliriz‖...(2) Bu bağlamda, okur tarih bilgisini tazelediğinde,
Zweig‘in kaleminden bu kurgusal düzlemin tarihi gerçekliğe oldukça bağlı kalınarak
aktarıldığını görecektir.
Marie Antoinette'in öyküsü, Fransa'nın Aydınlanma Dönemi sancılarını derinden
duyumsadığı, yönetsel, askeri ve ekonomik düzlemde baskı altında olduğu ve yeni çıkıĢ
noktaları aradığı bir dönemde baĢlar.1748 yılında Fransa ile Avusturya arasında imzalanan
(Aix-La-Chapelle) ile 150 yıldır süregelen anlaĢmazlık sona erdirilmiĢ ve iki ülke müttefik
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olmuĢtur. Bu barıĢın devamlılığını sağlamak için XV. Louis'nin torunu ve aynı zamanda
veliahtı Louis-Auguste ile Avusturya Ġmparatoriçesi Maria Theresa'nın kızlarından birinin
evlendirilmesine karar verilir. Günlükte bu evlilik Marie Antoinette‘in ağzından ―Louis ile
olan evliliğim bir formalite, bir görev ve kaderin cilvesi‖ (s. 209) olarak anlatılır. Evlilik
sıralarının gelmesine karĢın diğer kız kardeĢleri yakalandıkları çiçek hastalığından
kurtulamadıklarından henüz 14 yaĢında olan Maria Antonia seçilmiĢ olur.
2. Devrim Öncesi Fransa‟nın Genel Durumu
Tarih sayfalarında, keyfine düĢkün sığ karakterli biri olarak tanıtılan Marie
Antoinette yalnızca kraliyet yanlılarının gözünde bir kraliçe ve Ģehit olmuĢtur. Bu mutsuz
kraliçe kendisini ölüme götüren süreçte zehirli eleĢtiri oklarına uğramıĢtır. ġurası kesindir ki
tek bir bakıĢ açısıyla yapılan tüm değerlendirmeler nesnel olmaktan çok uzak olacaktır. Bu
yüzden de kiĢileri mal oldukları olaylar ve dönemlerle özdeĢleĢtirmeden önce ikisini
karĢılıklı yarattığı etkileĢme bağlamında değerlendirerek bir sonuca ulaĢmak daha mantıklı
olacaktır. Marie Antoinette‘i o dönemin koĢullarında anlayabilmek için, öncelikle tarihin
geliĢmelere, kiĢilere ve olaylara etkisini araĢtırmak gerekir. Fransız Devrimini hazırlayan
sebeplerin tüm boyutlarıyla değerlendirilmesi var olan ve genel kabul gören pek çok görüĢü
de tekrar gözden geçirmeyi gerekli kılacaktır. Fransa‘da ortaya çıkan ve tüm dünyayı
değiĢtiren bu devrimi hazırlayan ekonomik, düĢünsel, siyasi ve toplumsal pek çok sebep
vardır (Armaoğlu, 1997: 32-36). ġimdi bu sebepleri Fransa‘nın o dönemki durumu açısından
inceleyelim.
Ülkenin içinde bulunduğu ciddi borç yükü ve yetersiz vergilendirme, Fransız
hükümeti için sorun yaratmaktadır. Fransa‘nın ekonomisi ülkede var olan sınıflar
arasındaki dengesizliklere koĢut olarak yara alır. Üretimin artması ve sanayi devriminin
etkisiyle oluĢan anamalcı sınıf özellikle de büyük burjuvazinin sermaye sahibi olmasına
karĢın siyasal ya da sosyal yaĢama katılamaması toplumsal dengeyi bozar. Ekonomik
olarak güçlü ve etkin olan anamalcı sınıf, kendilerinden daha azınlıkta olan asiller ve
ruhban sınıfına ne yazık ki tüm yetkilerini kaptırır. ―XV. Louis‘nin metreslerinin
ihanetine uğrayan ve XVI. Louis‘nin bakanlarının zayıflığı dolayısıyla güçsüzleĢen
devlet, en son Hollanda ve Polonya‘nın haysiyet kırıcı bir Ģekilde kaybı ile Avrupa‘da
itibarını kaybetmiĢtir‖ (Thiers, 1846: 29-30).
Devrimin oluĢumundaki etkin bir diğer neden de düĢünsel değiĢimlerdir. Ülkedeki
birçok yazar ve düĢünür, yapıtlarındaki görüĢ ve kuramlarıyla dönemin toplumunu derinden
ve doğrudan etkilemiĢlerdir. Bu düĢün ve yazın adamları devlet, Kilise ve var olan düzenle
aklın istemleri arasındaki çeliĢkiyi irdeleyip ortaya koymaya çalıĢmıĢlardır. Tepkileri,
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insanların içinde bulundukları koĢulların bilincine vararak kendi özgürlüklerini sonuna kadar
korumaları yönünde olmuĢtur. Bunlar içinde özellikle Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau,
Diderot ve Voltaire kendileri devrimi görememiĢ olsalar da var olan düzenin adil olmadığı
görüĢünü ortaya koymuĢlar ve bu yolla devrimin patlak vermesinde etkili olmuĢlardır.
Montesquieu‘nün yönetimin despotizme dönüĢmemesi için aristokrasinin geleneksel bazı
ayrıcalıklarını mutlak monarĢiye karĢı savunmak için önerdiği yöntemler ve siyasal
kurumlar, burjuvazinin söz konusu dönemde monarĢiye karĢı yürüttüğü parlamentarist ve
özgürlükçü savaĢımına hizmet etmiĢtir. Bir baĢka deyiĢle mutlak monarĢi yerine anayasalı
bir monarĢiyi savunmuĢtur. Jean-Jacques Rousseau ise özellikle dört ayrı kitaba ayrılarak
yazılan ve siyasal hakkın ilkelerini içeren Toplum SözleĢmesi (Du Contrat Social) isimli
yapıtında genel istenç tasarımını ve demokrasiyi savunmuĢ, yurttaĢların eĢitlik, özgürlük,
kardeĢlik haklarından yana olmuĢtur. Fransız Devrimi‘ne yol açan çalıĢmaların baĢında yer
alan Ansiklopedi‘ye çeĢitli konularda birçok madde yazmıĢ olan Diderot, maddeci bir
düĢünür olarak idealizme karĢı çıkmıĢ, halkı aydınlatmaya çalıĢmıĢtır. Öte yandan Voltaire,
masum insanlara yapılan haksızlıkların karĢında olmuĢ ve özellikle kiliseye karĢı din
adamlarının düĢünce hayatı üzerine yaptıkları ağır baskıyı kaldırmak için savaĢmıĢtır. Ancak
yine de halkın yönetime katılmasına destek vermemiĢtir. Bu aydınların eĢitsizliğe en çok
uğrayan sınıf olan küçük burjuvazi tarafından okunması da düĢünsel nedenlerin devrimi
koĢullamasını doğurmuĢtur.
Devrimi hazırlayan diğer bir önemli sebep de toplumsaldır. Devrim patlak
verdiğinde halkın sosyal yapısı asiller, Ruhban sınıfı yani kilise ve sıradan halktan
oluĢmaktadır. Bu üç grubu birbirinden ayrıĢtıran ayrıcalıklardan en çok asiller
yararlanmaktadır. Fransa‘da bir krallık olmasına karĢın derebeyliğin etkileri bu gruba asla
yansıtılmaz. Toprak sahibi asiller vergi vermedikleri gibi orduda ve memuriyette yüksek
rütbe alırlar. Din adamları sınıfında özellikle üst düzeydeki rahipler hiç vergi ödemezler. Her
türlü ayrıcalıktan yoksun olan halk, zengin kiĢilerin oluĢturduğu büyük burjuvazi ile
aydınların oluĢturduğu küçük burjuvazi ve köylülerden oluĢmaktadır. Ağır vergiler altında
ezilen halkın, kralın otoritesinin zayıfladığı bir anda tepkisini ortaya koyması ĢaĢırtıcı bir
sonuç değildir.
Var olan bu koĢullar altında Kral, soylularla ―Soylular Asamblesi‖ olarak bilinen bir
toplantı yapar. Bundan herhangi bir sonuç alamayınca son olarak 1614'te XIII. Louis
tarafından toplanmıĢ olan Fransız halkının temsilciler meclisi ―Sınıflar Meclisi‖ (EstatesGeneral) ni toplar. Reform yanlısı Sınıflar Meclisi, monarĢiyi eleĢtirmeye baĢlar. Bu durum
Versay'daki aĢırı kralcı kesimlerin onlardan çekinmesine neden olmaktadır. Marie Antoinette
ve kayınbiraderi kont d‘Artois, kralı liberal baĢbakan Jacques Necker‘i görevden alarak
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yerine tutucu bir Hıristiyan ve sıkı bir monarĢist olan Breteuil baronunu atamaya ikna
ederler. Kraliyet karĢıtları, yaptıkları propagandalarla onu halkın gözünde zalim bir diktatör
olarak tanıtırlar. 14 Haziran 1789‘da, Paris‘te kalabalık bir grup, Bastil Hapishanesi‘ne yürür
hapishane müdürü ve iki politikacıyı linç ederek kontrolü ele geçirir. Olanları duyduğunda
―Bu bir isyan mı?‖ diye soran kral XVI. Louis'ye dük Rochefoucauld-Liancourt Ģu yanıtı
verir, ―Hayır efendim, bu bir devrim‖ (s.239).
Sarayda yaĢanan bu panikte kontes Gabrielle de Polastron Ġsviçre‘ye kaçar ve oradan
Marie Antoinette ile mektuplaĢmaya devam eder. Böyle bir kargaĢa ortamında Paris‘te
kalmanın tehlikeli olabileceği düĢüncesi ile Marie Antoinette de sağ kalan çocukları, prenses
Marie-Thérèse-Charlotte ve yeni veliaht Louis Charles ile saraydan uzaklaĢmak ister. Ancak
kralı, Saint-Cloud‘daki veya Compiègne‘deki Ģatolarından birine taĢınmaya ikna edemeyen
Marie Antoinette eĢini bırakıp gidemez. Bu sırada saray dıĢında karmaĢa ortamı saray
yaĢayanlarının Ģehrin tüm tahılını depolarda sakladığı söylentileriyle daha da alevlenmiĢtir.
Kalabalık bir grubun saraya yürüdüğünü haber alan Marie Antoinette, saraydan ayrılma
isteğini eĢine söylese de onu gitmeye bir türlü ikna edemez. Bu davranıĢı için eĢine kızan ve
―Louis ne zaman aptalca ve inatçı davranmadı ki?‖ (s.316) diyen kraliçe ne onu bırakıp
gidebilir ne de Louis‘yi kararından vazgeçirebilir. ―Bir avuç serseri yüzünden kendi
krallığımdan bir korkak gibi gizlice kaçamam‖ (s.274) diyen ve bu kararıyla Versay‘ı terk
etmeyerek ailesini acılara bulayan XVI. Louis tüm olacakların sorumlusu olarak ne büyük
bir hata yaptığının ayırtına varır. Yapabilecek bir Ģeyi kalmayan kraliçe, herhangi bir tehlike
belirdiğinde çocuklarını krala teslim etmesi için baĢ mürebbiyeye emanet eder.
Olayların akıĢı Marie Antoinette‘in endiĢesini haklı çıkartacak ve kalabalık bir grup
saraya girerek kraliçenin korumalarını katledecektir. Kraliçe ve yardımcıları onların
ellerinden zor kurtulup kralın yatak odasında gizlenirler. Burada pek de güvende olmayan
kraliçe üzerinde sabahlığı olmasına karĢın çocuklarıyla birlikle halkın isteği üzerine balkona
çıkar. Kendisinden basit kıyafetlerini giymesi ve Halk Meclisi‘nin sembolü olan üç renkli
kokartı takması istenen Marie Antoinette bu isteği ―Halk Meclisi ile gurur duymadığı ve
Fransa‘nın sahibi haline gelen Parisliler‘i sevmediği için onlara böyle bir yaltaklanma
yapmayı reddettiğini‖ (s.246) söyleyerek geri çevirir. Çocukların içeri göndermesini isteyen
kalabalık büyük

korku

içindeki

kraliçeye silahlarını

doğrulmuĢlardır.

Kalabalığı

selamladıktan sonra içeriye giren Marie Antoinette‘in bu cesareti övgü toplayacak ve ―Vive
la Reine!‖ (―Kraliçemiz çok yaĢa!‖) (s.262) diye sesler yükselecektir.
Kraliyet ailesi, Paris‘e XIV. Louis‘den beri kullanılmayan Tuileries Sarayı‘na
dönmeye zorlanır. Kraliyet ailesinin güvenliğinden sorumlu liberal bir aristokrat olan Fayette
markizi Gilbert du Motier, hiç çekinmeden ―Majesteleri Ģu an bir tutuklu. Evet, öyle. Artık
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kendi ―ġeref Muhafızları‖ olmadığı için kraliçe bir tutukludur‖ (s.265) diyecek kadar ileri
gider. Kraliçenin bu zor günlerinde içlerinde Lamballe prensesi, Tourzel markizi ve saray
hizmetkârlarının bazılarının bulunduğu bir grup onu terk etmezler.
Marie Antoinette Avusturya büyükelçisine ―Ben iyiyim, endiĢelenmeyiniz‖ (s.246)
yazan bir not gönderir ve ikinci kez halkın karĢısına çıktığında tüm olanlar karĢısında ne
kadar serinkanlı ve mağrur olduğunu kanıtlar. Onun bu soylu yaklaĢımı biraz da devrimin
uzlaĢma

sağlayarak

barıĢçıl

yoldan

çözülebilmesi

yönünde

taĢıdığı

umuttan

kaynaklanmaktadır. Sarayda günlerini hayır kurumlarının temsilcilerini davet ederek,
özellikle yoksul halkın acılarını biraz olsun dindirebilmek adına bağıĢ yaparak ve
çocuklarıyla vakit geçirerek sürdürür.
Buna karĢın, geleneksel olarak kral soyundan gelen prensese ilk komünyonunda (3)
armağan edilmesi gereken elmas takıyı kabul etmeyen ve ―halkı ekmeksiz bırakmaktansa,
prensesi elmassız bırakmak yeğdir‖ (s.227) diye düĢünen Marie Antoinette‘e karĢı duyulan
öfke ne yazık ki silinmez. Günlükten bir alıntı yapacak olursak; ―köylülerin sefaleti
hakkında, konuĢmanın ötesinde bir Ģeyler yapmaya karar verdim. En değerli tutkum büyük
sarı pırlantam Hapsburg GüneĢi‘ni satıp, parayı memleketin en fakirleri arasında
dağıtacağım‖ (s.159) diyen kraliçe yazık ki hiçbir zaman halkın içinde olamaz. Bunun ilk ve
en önemli nedeni onlar arasından gelmemesi, ikincisi ise tüm ciddi ve sıkıcı ülke
sorunlarından kendisini soyutlayarak kendine lüks içinde farklı bir dünya yaratmasıdır.
Örneğin, kıtlık içindeki halkın açlık ve öfkesinin doğurabileceği felaketi haber vermeye
gelen Kont Mercy‘i dinleyen Marie Antoinette onun söylediklerini bir süre düĢünse de
yaradılıĢı gereği bir süre sonra tüm olanları kolayca kafasından çıkarır. ―Kont Mercy gidince
söylediklerini düĢündüm. Bravene‘a binip gezintiye çıktığımda, hâlâ düĢünüyordum. Ama
elma ağaçları çiçek açmıĢ, baharın kokusu etrafa yayılmıĢ, güneĢ sıcaklığını hissettirmeye
baĢlamıĢ ve hava Ģerbet gibiyken, düĢüncelerimi daha fazla ciddi konulara yoğunlaĢtırmam
beklenemezdi benden‖ (s.91)
Ġzleyen süreçte kraliyet ailesi 14 Temmuz‘da, istemeseler de Bastille‘in düĢüĢünün
yıl dönümü kutlamalarına katılmak zorunda kalır. Kralın Marie Antoinette'ten nefret eden
kuzeni Orleans dükü Philip Egalité halka açıkca devrimcileri desteklediğini açıklar. Saray ve
devrimciler arasındaki uzlaĢı düĢüncenin olanaksızlığı gitgide güçlenirken devrimin
Fransa'yı yok edeceği görüĢü kral ve kraliçe tarafından endiĢeyle izlenir.
Kral ve kraliçe hem destek toplamak hem de iyi organize olmak için monarĢistlerin
kalesi sayılan Montmédy‘ye kaçmaya karar verirler. Kendilerine Roma Ġmparatoru II.
Leopold, Rus Çariçesi II. Katerina, Ġsviçre Kralı III. Gustav ve Prusya Kralı II. Frederick
William askeri yardım konusunda tam destek sözü vermiĢlerdir. Ancak bu kaçıĢ planı
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Varennes kasabasında cumhuriyetçilerin onları tanımasıyla tam bir baĢarısızlıkla sonuçlanır.
Tuileries Sarayı‘na geri döndürüldüklerinde tüm kraliyet ailesi devrim düĢmanı olarak ilan
edilirler. Çok zor durumda kalan kral ve kraliçe, son çare olarak Avusturya‘nın Fransa‘yı
iĢgal ederek monarĢi düzenini yeniden kurabileceği umuduna kapılırlar. Ancak umulanın tam
tersi, bu düĢünce Fransa‘yı iĢgal eden Avusturya-Prusya ordusunun komutanı Brunswick
dükünün kraliyet ailesine gelebilecek en küçük zarar karĢısında Paris‘i yakıp yıkacağını
belirtmesiyle devrimcilerin saraya duydukları öfkeyi daha da güçlendirir. Yakınları ve
çalıĢanlarının isteğiyle Kraliçe gönülsüz de olsa sarayı terk ederek Milli Asamble‘nin
merkezi olan saraya yerleĢir. Tuileries Sarayına ulaĢan asiler, önce korumaları katlederler
ardından XVI. Louis cumhuriyetçilerce tutuklanır. Kraliyet ailesi çok sıkı güvenlik
önlemlerinin alındığı Paris‘teki Tapınak Kalesi'ne hapsedilir. Bu olay Paris‘te tam bir
kargaĢa ve Ģiddet ortamı yaratır. Asiler kraliyet yanlısı olduğunu düĢündükleri herkesi
öldürürler. Ġçlerinde belki de en acı ve kraliçeyi en çok üzeni Marie Antoinette‘in çok
sevdiği arkadaĢı Prenses Lamballe‘in kafasının çekiçle defalarca vurularak hunharca
öldürülmesidir (4).
Vatana ihanet suçuyla yargılanan XVI. Louis, ölüm cezasına çarptırılır. Ailesi ile
son kez yemek yemesine izin verilen devrik kral küçük oğlunu öç almaması için öğütler.
Ertesi gün Louis giyotinle idam edilir. Bu sahneye Ģahit olan Marie Antoinette, uzun süre
konuĢamaz. EĢinin ölümünden sonra iĢtahı tamamen kesilen Marie Antoinette artan
bayılma ve spazm nöbetleri ile bir daha tam anlamıyla kendine gelemez.
Öldürüldüğü güne kadar Conciergerie Hapishanesi‘nde tutsak edilen Marie
Antoinette‘in buradaki yaĢamı ailesini gözlerinin önünde tek tek kaybettiği acı dolu
günlerle geçer. Kraliyet yanlılarının XVII. Louis olarak ilan ettikleri oğlunun
cumhuriyetçi hükümet tarafından ayrı bir yerde tutulmaya karar verilmesi Marie
Antoinette‘i önemli bir karar aĢamasında bırakır. Çok direnmesine karĢın kızı Marie
Thérèse öldürülmekle tehdit edilince pes etmek zorunda kalır. O günden sonra bir daha
asla oğlunu göremez. Zaten annesinden ayrıldıktan iki yıl sonra küçük Louis hapishanede
ölür.
Yargılanma süreci Kraliçe için tam bir düĢ kırıklığı olur. Bu süreçte yaĢamının
hiç bir döneminde yaĢamadığı aĢağılamalara ve kötü davranıĢlara uğrar. Kendisine
―Pelerinli Dul‖ ―Dul Capet‖ (s.371) (5) ya da basitçe ―280 no.lu mahkûm‖ (s.270) ―dul
yurttaĢ Marie Antoinette‖ (s.360) lakabı da takılan Marie Antoinette kızından ve
görümcesinden ayrılarak Conciergerie Hapishanesi'ne gönderilir. Artık kesin olan bir Ģey
vardır: Cumhuriyetçiler Marie Antoinette'ten ölesiye nefret ediyor ve onu ölü görmek
istiyorlardır.
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Yargılama süreci baĢladığında eski güzelliğinden eser kalmamıĢ olan Marie
Antoinette erken yaĢta çökmüĢ, bitkin ve zavallı bir haldedir. Bu süreçte elmas gerdanlık
olayından, sarayın kuĢatması sırasında Ġsveç Muhafızları‘nı sarhoĢ ettiği ve öz oğluna
cinsel tacizde bulunmasına kadar pek çok Ģeyle suçlanır. Yargılama sonucunda jüri
oybirliğiyle ‗vatana ihanet‘ suçuyla Marie Antoinette‘i suçlu bulur ve onu ölüm cezasına
çarptırır.

Conciergerie Hapishanesi‘ne

geri

döndüğünde

görümcesi

Elisabeth‘e

çocuklarına öcünü almaya kalkıĢmamalarını öğütlediği bir vasiyet mektubu bırakır.
16 Ekim 1793 sabahı, tarih için her Ģeyin sona erdiği bir gün olurken Marie
Antoinette için kendisinin de söylediği gibi tüm sıkıntılardan kurtulacağı an olur. Paris
sokaklarında bir saatten fazla dolaĢtırıldıktan sonra getirildiği Concorde (Devrim)
Meydanı'nda yanında bulunan papaz kulağına, ―Bu an madam, cesaretinizi kuĢanmanız
gereken andır‖ der. Marie Antoinette ölümle alay edercesine gülümseyerek ―Cesaret mi?
Tüm sıkıntılarımın sona ereceği bu an, cesaretimin yüzümü kara çıkaracağı an değildir‖
der. Kesin olmamakla birlikte daha sonra cellâdın ayağına bastığı ve ―Özür dilerim
mösyö, istemeden oldu‖ (s.270) dediği söylenir. Bu sözü için çırılçıplak soyulur ve saatler
12.15‘i gösterirken idam edilir. ―Biliyorsunuz ki kafamda bir Ģey varsa bundan kolay
kolay vazgeçmem‖ (Bertière, 2002) diyen Marie Antoinette öleceğini bile bile bu inatçı
ve ölüme meydan okurcasına tavrını sürdürmüĢtür. BaĢı, çığlıklar atarak coĢmuĢ olan
kalabalığa bir armağanmıĢ gibi gösterilerek zafer kutlanır.
Marie Antoinette, XVI. Louis ve Louis‘nin kızkardeĢinin cesetleri bugünkü
Madeleine Kilisesi‘nin bulunduğu yere gömülür. Bourbonlar‘ın yönetime gelmesinden
sonra Fransız kraliyet ailelerinin ebedi istirahat mekânı olan Aziz Denis Basilica‘sına
taĢınır. Bu acı ve fırtınalı yaĢamdan geriye birkaç kemik, grileĢmiĢ bir öbek kalıntı ve bir
jartiyer kalır.
3. “Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler”
Fransa kralı XIV. Louis deyince ilk akla gelen onun eylemleri ve ülkeyi nasıl
yönettiğinden çok gizemi ve aykırı yaĢamıyla her zaman adından söz ettirmeyi baĢaran eĢi
Marie Antoinette ve onun sefalet ve yoksulluk içinde kıvranan halk için söylediği ve
kendisiyle özdeĢleĢtirilen o ünlü ―ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler‖ söylemidir.
Carolly Erickson imzası taĢıyan günlük gerçekliklerin kurguyla yansıtımı ve tarih
sayfalarından yazına ve yaĢama bir geçit olmuĢtur. Masum bir genç kız Toinette‘in
sevilmeyen bir eĢ ve mutsuz bir kraliçeye dönüĢen sonra da adı kötüye çıkmıĢ bir kadının
hüzünlü ve hazin yaĢam öyküsü. Kitapta bu tarihsel süreç yine olayın baĢkahramanının
ağzından aktarılıyor.
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Tarih bizi yanıltmıyorsa Fransız Devriminin Marie Antoinette'nin açlıktan kıvranan
yoksul halkın Ģikâyetleri üzerine o ünlü ―Qu‘ils mangent de la brioche - ekmek
bulamıyorlarsa pasta yesinler‖ sözüyle baĢladığı söylenir.
Bu sözün ilk çağrıĢtırdığı Ģey kuĢkusuz halkına uzak bir yönetici, yoksulu anlamayan
bir zengin, halkın gücünü küçümseyen bir aristokrat, bencil ve duyarsız bir kiĢiliktir. O‘nun
üzerinden halkta yaratılan öfke ve nefret Fransız Devrimi'nin geliĢmesine katkıda
bulunacaktır. Hatta o kadar ki, dönemin Fransa‘daki ABD elçisi ve daha sonra ABD‘nin
üçüncü cumhurbaĢkanı olan Thomas Jefferson, ―Kraliçe olmasaydı Fransız Devrimi diye bir
Ģey de olmazdı‖ diye yazacak kadar ileri gider (6). Günlükte halkla ilgili düĢünceleri ve
yaklaĢımı sergilenen kraliçe gerçekte böyle bir söz söylemiĢ midir? Ya da söylemiĢ ise neden
ve hangi duygu ya da düĢünce içinde söylemiĢtir. Çünkü korkunç yıkımlara neden olmuĢ ve
yeni bir çağ baĢlatmıĢ olan bu devrimi anlayabilmenin altında bu sözün yarattığı
göndermeler de önemlidir. Ancak acımasız ve umarsız bir kiĢiliğin söyleyebileceği böyle bir
sözü Marie Antoinette'nin söyleyip söylemediği açıklığa kavuĢturulmalıdır. ġu kadarını
belirtmekte yarar var ki Marie Antoinette‘nin böyle söylediğine iliĢkin hiçbir kayıt
bulunamamıĢtır. Bir süreliğine sevgilisi kont Axel ile Ġsveç‘e Drottningholm Sarayına giden
Marie Antoinette oradaki köylü halkın içler acısı yaĢantısını gördüğünde hayretler içinde
kalır. Kendine ―…Halkı akan çatılar altında, çıplak duvarlı, iğrenç kokulu odalarda, kir pas
içinde üst üste yaĢarken, bir kralın bu kadar debdebe içinde olması doğru mu?‖ (s.155) diye
sormaktan edemez. Hatta Versailles‘a döndüğünde Ġsveçli köylülere para göndermeyi ve
saray kapılarından peder Vermond‘un dağıttığı ekmek miktarını iki misline çıkartmaya kendi
kendine söz verir (s.157). Ancak bu köylüleri ―sadece araba penceresinden‖ (s.156)
gördüğünü itiraf eden Marie Antoinette‘in onların nasıl bir yaĢam sürdüğü konusunda hiçbir
fikri de yoktur. Günlükte Marie Antoinette‘in ekmek kıtlığından haberi olduğunda, Ģöyle
yazdığı belirtilmektedir:―Kendi bahtsızlıklarına rağmen bizlere böylesine iyi davranan bu
insanları gördükçe, onların mutluluğu için kesinlikle daha sıkı çalıĢmamız gerektiğini
düĢünüyorum. Bu gerçeği kral da görmektedir. Kendi adıma konuĢmam gerekirse, taç
giydiğim günü (yüz yıl bile yaĢasam) hayat boyu unutmayacağım‖ (s.81). Günlükte de böyle
bir bilgiye zaten rastlanmamaktadır. O halde akıllara hemen Ģu soru takılmaktadır. Peki,
neden önce sarayda soylular arasında baĢlayan ve sonra halka yayılan bir yargı onu hedef
tahtası yapar? Ġnsanların onunla ne alıp veremediği olabilir ki? Ancak onun üzerinden halkta
yaratılan öfke ve nefret o kadar etkin olur ki böylece güçlü bir propaganda eğilimini de
güçlendirmiĢ olur.
Ancak böyle bir yakıĢtırma Antoinette‘in Paris halkına karĢı duyduğu nefretle
karıĢık aĢağılama duygusunun bir yansıması olarak çıkmıĢ olabilir. Çünkü kraliçe onları

48

günlükte Ģu sözlerle anlatır. ―Bir sürü eğri büğrü, buruĢuk el eteğimi tuttu. DökülmüĢ
diĢleriyle sırıtan bir sürü çirkin insan bağırıp çağırıp tezahürat yaptı‖ (s.97).
Versailles‘ya dönüĢ yolunda toplanan ve ―bize ekmek verin majesteleri!‖ (s.97) diyen
halkın yanından yanlarında kendilerine verebilecekleri hiç ekmek olmaması yüzünden
geçip giden kral ve kraliçe bir anlamda bu duruma kayıtsızlıklarını gösterirler. Marie
Antoinette böyle bir söz söylememiĢ de olsa tümüyle de masum sayılamaz kuĢkusuz.
Marks‘ın sözleriyle belirtirsek, ―Ġnsanlar kendi tarihlerini kendileri yaparlar, ama
kendi keyiflerine göre, kendi seçtikleri koĢullar içinde yapmazlar, doğrudan veri olan ve
geçmiĢten kalan koĢullar içinde yaparlar.‖ Engels‘in deyiĢiyle, ―Ġnsanlar, her biri bilinçli
olarak istedikleri kendi amaçlarını izleyerek, bu tarih nasıl bir biçim alırsa alsın, kendi
tarihlerini yaparlar ve iĢte bu baĢka baĢka doğrultularda etki yapan sayısız iradenin ve
bunların dıĢ dünya üzerindeki çeĢitli yankılarının bileĢkesi, tarihi oluĢturur.‖ (7)
4. AĢka AdanmıĢ Bir YaĢam
Tam ismi Josephe Jeanne Marie Antoinette Von Habsburg-Lorraine olan Marie
Antoinette, Fransa Kraliçesi olmadan Avusturya arĢidüĢesidir ve bunu tam bir Fransız
kraliçesi olacağına ant içerek yaptığı evliliği boyunca da hep duyumsayacaktır. ―Ne kadar
Fransa‘da yaĢarsam yaĢayayım, kalben ait olduğum yere, Avusturya‘ya bağlı kalacağım‖
(s.172). Kutsal Roma-Germen Ġmparatoru I. Franz ile Ġmparatoriçe Maria Theresia‘nın 15.
çocuğu Marie Antoinette‘i Stephan Zweig kitabın tanıtım yazısında Ģu sözleriyle anlatılır.
―Marie Antoinette, ne hanedanın çizmeye çalıĢtığı gibi kutsal bir ilâhi varlık, ne de
ihtilâlcilerin savunduğu gibi düĢmüĢ bir kadındı. Marie Antoinette, sıradan biriydi. Bugün
yaĢayan ve yarın yaĢayacak kadınlardan farklı değildi. Ne Ģeytani düĢünceleri, ne de
kahramanlık duyguları vardı. Sözün kısası bir trajedi kahramanına benzemiyordu. Bir dahi,
çektiği acıdan sorumlu değildir. Çünkü içinde taĢıdığı inanç, sonsuz gücünü gösterebilmesi
için ona bu ateĢten gömleği giydirir. Fırtına nasıl martıyı alır götürürse kaderin güçlü rüzgârı
da dâhiyi daha yükseklere sürükler. Sıradan biri ise, yaradılıĢı gereği sakin bir hayat arar.
Trajediyi, dramı istemez. Bunlara ihtiyacı yoktur. Gölgede, sakin bir yerde kalmayı,
rüzgârlardan korunarak ılık bir iklimde yaĢamayı ister. Kaderin gizli eli onu kargaĢalara
doğru iterse kaçar, direnir, korkar. Tarihe adını yazdıracak ve dünyaya adını duyuracak
sorumluluklarla karĢılaĢmayı istemez, hatta bundan çekinir bile... Acıyı, sıkıntıyı aramaz.
Fakat yine de baĢına gelirse, içten değil dıĢarıdan gelen bir güçle ona doğru sürüklenir.‖
Fransa Kralı XVI. Louis‘nin karısı olmaktan çok halkın gözünde uçarı, savurgan ve
reform düĢmanı yoz bir aristokrat Marie Antoinette… Fransız Devrimi‘nden sonra geri kalan
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bölümü Paris hapishanelerinde geçmiĢ ve 1793‘te Devrim Mahkemesi‘nce yargılanarak
―Vatan Hainliği‖ suçlamasıyla giyotinle idam edilerek sonlanmıĢ bir yaĢam…
Kitabın sıcak ve canlı anlatımıyla okur sanki o dönemde yaĢamıĢcasına kurgusal
ancak bir o kadar da gerçek bir yaĢamın gizlerini paylaĢmaya, yorumlamaya, anlamaya ve
hatta eleĢtirmeye itilmektedir. Okur, Marie Antoinette‘in Avurturya‘da henüz küçük bir
çocukken mercek altına alınan ve onu Versailles sarayının kraliçesi yapan sürece kadarki
serüvenini paylaĢmaya davet edilmektedir. Bu tanıklığın gereğince yapılabilmesi için
günlükte olduğu gibi süredizimsel bir incelemeyle çocukluk yıllarından baĢlayarak genç
kızlık oradan annelik, eĢ ve sevgili olma durumları derinlemesine bir çözümleme ile
aktarılmıĢtır. ġimdi bu gizemli, kimilerince aykırı, sıradan olduğu kadar olağanüstü yaĢam
ve onun izlerini birlikte sürmeye devam edelim.
Aklı havada, haĢarı ve kıpır kıpır, güzelliği, zarafeti ve alımlılığıyla dikkatleri
üzerine çeken küçük Toinette, Schönbrunn Sarayı‘nda dersten, kitaptan ve kültürden uzak bir
çocukluk yaĢamaktadır. Karakterinin parçası olan bu tembelliği ve kolaycılığı daha sonraki
yaĢamında büyük devlet adamlarıyla yapacağı ciddi ve önemli konuĢmalardan sıkılıp
kaçmasının en büyük nedenidir. Daha on üç yaĢındayken bile zeki ve çevik zekâsına karĢın
düĢünme isteksizliği, her Ģeyi yapabilecekken hiç bir Ģeyi yapmamayı seçen Marie
Antoinette‘te baskın bir eğilim olarak kalacaktır.
1769 yılında XV. Louis Maria Theresia‘ya bir mektup yazarak ileride XVI. Louis
adıyla kral olacak torununa Toinette‘i ister. Büyük bir coĢkuyla beklenen bu öneriye
Ġmparatoriçe Maria Theresia‘dan olur gelmekte gecikmez. 14 yaĢındaki Marie Antoinette'i
1770 yılında Fransa‘ya gelin gönderen annesi Avusturya Ġmparatoriçesi Maria Teresa,
―Fransız halkına o kadar çok iyilik yap ki, benim onlara bir melek göndermiĢ olduğumu
söylesinler...‖ (s.29-30) der. Fransa veliahdının Avusturya grandüĢesiyle evleniyor olması
gerek kendi ülkesinde ve Avrupa‘da barıĢı sağlayacağı düĢünülen politik bir istek gerekse
Habsburg ve Bourbon‘un kan bağıyla bağlanması anlamına geldiğinden bu evliliğin
gerçekleĢeceği açıkça bildirilir ve kuryelerle tüm saraylara duyurulur. Ne Fransızca bilen ne
de Fransız gelenekleri, saray adabı konusunda yeterli bilgiye sahip olan geleceğin Fransa
Kraliçesi, bu konularda hızlandırılmıĢ bir eğitime alınır. Avusturya ve Fransa arasındaki
dostluğun pekiĢmesi adına borç içinde kıvranan iki ülkede de törenin en görkemli biçimde
yapılması için ne gerekiyorsa yapılır. Fransa‘da XV. Louis, Avusturya‘da Maria Theresia
cephesinde yüzlerce iĢçi, saraya mal satan tüccarlar, saray terzileri, kuyumcular, araba
yapımcıları düğün alayını hazırlarlar.
Sonunda yeni giysileri için yüz yedi bin düka altını harcanmıĢ yüz on yedi koruma
ve uĢakla elçi Durfort Viyana‘ya gelir. Kız isteme töreni, Marie Antoinette‘in
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Avusturya‘daki haklarından kendi isteği ile vazgeçtiğini Ġncil önünde dile getirdiği töreni,
kalabalık kabul törenleri 19 Nisan günü Augustiner Kilisesi‘nde, Grandük Ferdinand‘ın
Dauphin‘i temsil ettiği, vekâleten kıyılan nikâh izler. 1770 yılında ilk tören Viyana‘da
Louis‘nin gıyabında damadı, Marie Antoinette'in kardeĢi Maximillian temsil ettiği bir
düğünle gerçekleĢir. Bu törenin amacı Marie Antoinette‘i Fransız halkına bir Avusturya
arĢidüĢesi olarak değil, Fransa döfnesi olarak benimsetmektir. Ayın 21‘inde Marie
Antoinette Fransız Kralı‘nın arabası içinde kendisini bekleyen yeni bir yaĢama doğru yola
çıkar. 7 Mayısta Döfnes Marie Antoinette Strasbourg‘da onuruna verilen onur yemeğine
katıldıktan ve bir kaç gün konakladıktan sonra Versaille Sarayı‘na doğru yola çıkılır.
Sarayda kraliyet ailesi ve XV. Louis onu karĢılarlar. Annesi Marie Theresa'nın oldukça sıkı
ahlâk kurallarına göre yönetilen Avusturya sarayında daha rahat bir yaĢam süren eski
arĢidüĢe için Fransız aristokrasisi ve davranıĢları ile kuralcı Versailles'a geçiĢ zor olur.
Ancak genç prenses saçma bulduğu pek çok kurala boyun eğer. Ancak sabahları giyinme, bir
tören havasında geçen yemekler, saray halkının davranıĢları onu etkilemekte gecikmez.
Henüz çocuk denebilecek yaĢta olan Marie Antoinette ve ondan sadece bir yaĢ büyük olan,
içe dönük kiĢilikli kralın üzerindeki ülke yönetimi ve aile yaĢamındaki baskın etkisi hep
duyumsanmıĢtır. Günlükte ―kocamın yerine sık sık karar vermek zorunda kalan kraliçe, yani
ben…(s.226) diyen Marie Antoinette kendisini eĢine yardımcı olmaktan baĢka bir niyeti
olmayan biri olarak gösterir. Hakkında çıkan söylenti ve dedikodulara da anlam veremez.
―Ben sadece elimden geldiği kadar Louis‘ye yardım etmeye çalıĢıyorum bunlar bana neden
bu haksızlıkları yapıyorlar?‖ (s.217) diyerek üzüntüsünü dile getirir. Daha sonra XVI. Louis
adıyla tahta çıkacak olan Fransa veliahdı Louis gerek krallığı döneminde gerekse daha
önceki aĢamada silik bir kiĢilik olarak anlatıda yer alır. Bu ikisinin ilk karĢılaĢtıkları sahnede
çok belirgin biçimde okura aktarılır. ―Bu soğuk, mutsuz çocuk benim kocam mı olacak?
Fransa‘yı mı idare edecek?‖ (s.36) 16 Mayıs 1770‘de Kraliyet Ģapelinde yapılan gösteriĢli
bir törenle dünya evine giren Marie Antoinette'e, geleneksel olarak Fransız döfnesine ait olan
ve yaklaĢık olarak 625 kg. altın değerinde olan bir mücevher koleksiyonu armağan edilir.
Ġki ülkenin baĢında bulunanların bu anlaĢmalı evlilikten beklentilerini açığa
vurmaları çok uzun sürmez. Tahtın varisinin değiĢmemesi için Antoinette üzerine yoğun
baskılar artarak sürmeye baĢlar. Bu isteği olumsuz karĢılamayan genç prenses romantizm
veya cinsellikle tanıĢmamıĢ eĢinden kaynaklanan sorunla evliliklerinin ilk yedi yılında
hamile kalamaz. Üstelik bu evliliğin sahte bir evlilik olduğu suçlamalarıyla karĢılaĢırlar.
Louis-Auguste‘nin cinsel gücünün olmadığı söylentilerinin hızla yayılmasına karĢın her
nedense XVI. Louis karısına hiç el sürmez. Sık sık kendisine çocuk sahibi olması gerektiği
hatırlatılan hatta zorlanan Marie Antoinette çaresizdir. Bu soruna kendi ürettiği bir yolla
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çözüm arayan ve bulan prenses yaĢamının bu bölümünde baĢta çocuk sahibi olmak üzere
üzerinde yaratılan tüm baskılardan da kurtulmuĢ olur. Kutsal Roma Ġmparatoru II. Joseph,
Avusturyalılar adına kızkardeĢi Marie Antoinette‘in evliliğinin nasıl gittiğini yoklamaya
gelir. Ağabey eniĢtesi XVI. Louis ile kardeĢi arasındaki cinsel sorunları üzerine bir söyleĢi
yapar. Çok geçmeden çocuk konusunda zorlamalar iĢe yarar. Louis küçük bir operasyon
geçirdikten bir süre sonra 1778‘de çiftin saray halkından yüzlerce kiĢinin gözleri önünde
gerçekleĢen bir doğumla Versay Sarayı‘nda ilk çocukları Marie Thérèse Charlotte dünyaya
gelir. Saray ve halk erkek çocuk istemesine rağmen, Fransa kralının Döfnes unvanı alan en
büyük kızı Marie Antoinette‘e çok büyük bir mutluluk verir. Bu hoĢnutluluğunu Ģu sözlerle
anlatır. "Erkek olsaydın devlete ait olacaktın, ama sen bana aitsin ve benim tüm alakama
sahip olacaksın; mutluluklarımı paylaĢacak, acılarımı azaltacaksın."(s.127)
Evlilik yaĢamı böyle sürerken bir yandan da Marie Antoinette saraydaki soylularla
özellikle de soylu olmayan ve saraya sonradan giren ve kralla arasını bozmaya çalıĢan XV.
Louis‘in metresi Madam du Barry ve onun kötülükleriyle uğraĢır. Ayrıca Eric‘in kıskanç
karısıyla yaĢadığı sürtüĢmeler genellikle Marie Antoinette‘in rahat ve gösteriĢli bir yaĢam
sürme tutkusunun kıskanılmasından kaynaklanmaktadır. Kraliçenin özenle seçilmiĢ ve içinde
herkese yer olmayan arkadaĢ çevresi bunda en büyük etken olur. Dedikoduların hedefi hâline
gelen Marie Antoinette bunu umursamaz görünür. Kılık değiĢtirerek baĢkentte operalara
gitmesi, yeni giysiler, kumar ve pahalı elmaslar, Ģatoyu ve bahçesini yeniden dekore etmek
için sorumsuzca ve sınırsızca para harcayan ve paranın değeri hakkında en ufak bir fikri
olmayan kraliçe hakkında çıkartılan dedikodular o kadar artar ki gizli sevgilileriyle
buluĢmaya gittiği bile söylenir olur. Dedikodularla beslenen Paris'te korsan yayın yapan
basın organları eĢini kayınbiraderi Kont Artois ile aldattığı türünden haberler basmakta hiç
çekince göstermezler. Gazete ve dergilerin bu tür haberlerinin doğrulukları kanıtlanmasa da
onu yıpratmaya ve halkın gözündeki değerini zedelemeye yeter.
Saraydaki gösteriĢli yaĢama çabucak alıĢan dahası bunu çok seven Marie Antoinette
gündelik yaĢamın tekdüzeliğini ve sıkıcılığını saray halkından Prenses Thérèse de Lamballe,
Gabrielle de Polastron (kontes Polignac) ve kocasının en küçük erkek kardeĢi olan X.
Charles (Kont d‘Artois) ile kurduğu dostluk sayesinde gidermeye çalıĢır. Bir baloda
yaĢamının akıĢını tamamen değiĢtirecek olan Ġsveç kontu ile tanıĢır. Ancak bu aĢamada
tanıĢmakla yetinirler. Bir süre kendini eĢinin armağan ettiği çiftlik hayatına veren Marie
zamanını tümüyle yeni doğan kızına ayırır. Kendini yalnızca kızına adadığı bu süreçte
sarayın çılgın yaĢamından da uzaklaĢır.
Bu arada, XV. Louis ölür ve ondokuz yaĢındaki XVI. Louis tahta geçer. XVI.
Louis‘nin yüklü giderlere mal olan taç giyme töreni, Paris‘teki ekmek kıtlığının doruğa
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ulaĢtığı sırada, Reims‘de gerçekleĢir. Halk onları coĢku ile karĢılar. ―…Kendi adıma
konuĢmam gerekirse, taç giydiğim günü -yüz yıl bile yaĢasam da- hayat boyu
unutmayacağım‖ diyen yeni kraliçe için bu günün anlamı büyük olur. Artık kraliçe Marie
Antoinette'dir. Bir iddiaya göre Louis, ―Yüce tanrım, bize kılavuzluk et ve bizi koru. Ülkeyi
yönetmek için henüz çok genciz‖ (s.44) dediği ileri sürülür. Ancak krallığı öncesinde ve
krallığı boyunca Louis kral olmayı seçmez. O kendisi için belirlenmiĢ bir rolü sürdürür.
Biraz da bu güçsüzlüğü Marie Antoinette‘i baĢka erkeklere hayran bırakır. ―…Onun hiç
istemeden oynadığı krallık rolündeki sefil haline çok acıyorum ve bu durumdan bıktım artık‖
(s. 164) diyerek onu ne denli zavallı gördüğünü gösterir.
Annesi Maria Theresa tarafından gönderilen büyükelçi Kont de Mercy d‘Argenteau,
Marie Antoinette‘in Avusturya‘nın Fransız siyasetine etkisi konusunda gerek yeterli bilgisi
olmadığı gerekse ilgi duymadığı için hiçbir Ģey yapmadığını rapor etmiĢtir. Marie
Antoinette‘in taç giyme töreninden sonra kendisine olan bağlılığı ve Fransa‘nın Avusturya
ile bağıĢık kalması yönünde destek vermesi nedeniyle Madam du Barry tarafından
uzaklaĢtırılmıĢ olan Choiseul dükü Etienne François‘yı saraya tekrar getirme, daha sonra
yakın bir arkadaĢı olan Guines dükünü Ġngiliz büyükelçiliğine atama konusunda baĢarısızlığı
kontun raporunu desteklemiĢtir. Herhangi bir ciddi konuya eğilimi olmayan Marie
Antoinette kocası üzerinde hiçbir politik etkiye sahip olamaz. Bunda birinci derecede Marie
Antoinette‘in yaĢam biçimi ve beklentilerinin etken olduğu unutulmamalıdır. YaĢamı
algılayıĢı veya uğraĢları dikkate alındığında bunu görmek hiç de zor değildir. ġık giysiler,
modayı izlemek, iliĢkide olduğu arkadaĢ çevresiyle gündelik sığ söyleĢiler, yeni bir
komedyadan Ģarkılar, skandallar ve dedikodulardan oluĢan bir yaĢam…
Bu sırada büyük sorunlarla boğuĢan ve Ġngiltere ile bir çekiĢme halinde olan ülke
ekonomik zorluklara karĢın Amerika'ya, kralı ikna eden Pierre Augustin Caron de
Beaumarchais‘nin sayesinde yardım gönderir. Ülke XIV. Louis ve XV. Louis dönemindeki
savaĢlarla gittikçe ekonomiyi sarsar ve toplanan vergiler durumu kurtarmada etkisiz kalır.
Marie Antoinette‘in ―Amerikan ordusuna, Ġngilizler‘e karĢı savaĢabilmesi için gıda ve silah
yardımı yapıyoruz ama çok gizli tabii.‖ (s.105) diye anlattığı Amerikalı askerler için
düzenlenen bir baloda Ġsveç kontu ile yeniden karĢılaĢtığında büyülenir. Onunla bir gönül
iliĢkisine girmesi onu mutlu ederken, kontun Amerika‘ya dönecek olması üzer.
Günümüz tarihçilerinin, üzerinde en fazla tartıĢtığı konulardan biri de kuĢkusuz
Marie Antoinette‘in aĢk yaĢamıdır. Günlükte Marie Antoinette‘in yaĢadığı iki aĢktan söz
edilmektedir. Biri duygusal ve çocukluk aĢkının imgesi olan Eric diğeri ise yaĢamının son
anlarına kadar yüreğinde yaĢattığı ve gönülden sevdiği, hayran olduğu Ġsveçli aristokrat Kont
Axel Von Fersen ile yaĢadığı yasak aĢktır. Aynı Ģekilde yaĢamını tümüyle Marie
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Antoinette‘e adayan kont da onu hapisten kurtarabilmek için kendi hayatını hiçe saymıĢtır.
Seyisi Eric ile yaĢadıklarını ―masum, güzel bir gençlik aĢkı‖ (s.114) olarak niteleyen Marie
Antoinette ―En sevgili, en aĢk dolu, en fedakâr erkeğim‖ (s.312) dediği ve kendisine ―baĢka
bir kadın benim kadar sevilmiĢ midir acaba?‖ (s.317) diye soracak kadar bağlandığı Axel ile
yaĢadıkları tüm yaĢamı boyunca özel, ayrıcalıklı ve tutku dolu bir aĢk olarak kalacaktır.
Evelyn Farr ve Antonia Fraser gibi kimi tarihçiler, sevgilisi ve ruh ikizi Fersen'in
günlüğünde, sevgilileri ile beraber olduğu zaman attığı ―Resté là‖ (Yatma) baĢlığına
dayanarak çiftin duygusal ve cinsel iliĢki yaĢadığı konusunda aynı görüĢtedirler. Bu konuda
bir kanıt olmadığını belirten kimi tarihçiler de yok değildir. Ancak günlüğün bize
söyledikleri ikili arasında güçlü bir bağın olduğu ve bunun cinsellikle de güçlendirildiği
yönündedir. Hatta döfen Louis-Charles‘ın, Fersen‘in çocuğu olduğu iddiaları vardır. Ancak
günlükte yansıtıldığı ve söylendiği kadarıyla bir savdan öte gidememiĢtir. Öte yandan eĢi ile
olan iliĢkisini de tüm nesnelliği ile Ģu sözlerle anlatır. ―Louis bir hırsız, sahtekâr ve çok zayıf.
Ama ben de vefasız bir eĢ ve en az onun kadar zayıf, en az onun kadar sahtekârın tekiyim.
Ġkimiz de eĢit oranda suçluyuz‖ (s. 164) diyerek tüm yaptıklarının da arkasında olduğunu
dahası onları kabullenecek kadar güçlü olduğunu kanıtlar.
Kraliçenin çalkantılı aĢk yaĢamına karĢın evlilik yaĢamı son derece coĢkusuz ve
sıradandır. Ġlk bebeğini kucağına aldıktan sonraki yıllarda veliaht prensesi üç kardeĢi izler:
Prens Louis Joseph (1781), Louis Charles (1785) ve Sophie Béatrix (1786). Çocuklarına aĢırı
düĢkün olan kraliçe onların bakımları ile de kendi ilgilenmeyi yeğler. Marie Antoinette‘in en
küçük kızı Sophie-Béatrix‘i ve tüberkülozdan ölen büyük oğlu Louis-Joséph‘in yanı
baĢından son ana kadar hiç ayrılmaz. Küçük oğlu Louis Charles için, ―Benim sevgili
lahanam çok çekici ve ben onu çılgınlar gibi seviyorum. O da beni çok seviyor tabii ki, ama
kendi usulüyle, utanmaksızın‖ (s. 222) der. Otuzlu yaĢlara geldiğinde kendini hayır iĢlerine
veren Marie Antoinette daha sade giyinmeye baĢlar ve mücevherlere olan tutkusuna gem
vurur. Ancak o zamanlar aristokrat Fransız hanımefendileri arasında köy yaĢantısının
huzurunu yaĢamak için oluĢturulan ve moda olan yapay köylerden birinden Marie Antoinette
de Petit Hameau‘da inĢa ettirir. Bu köyü yaptırtması zor Ģartlarda yaĢamaya çalıĢan gerçek
köylülerin onu dünyadan habersiz olduğu konusunda çeĢitli eleĢtiriler yapması neden olur.
Sonuç
ġu ana kadar Marie Antoinette ve onun gizemli yaĢamına iliĢkin tüm bilinenler
bilinmeyenlerin yanında küçük bir ayrıntı olarak kalacaktır belki de. Toplumdaki genel görüĢ
ve inanıĢlar, tabular ve önyargılarla, yaĢamı ve kiĢiliği tek bakıĢ açısıyla değerlendirilen
Marie Antoinette görünenlerin ardındaki görünmeyenlere dikkat çekenler tarafından tekrar
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mercek altına alınmıĢtır. 1933‘de Stefan Zweig tarafından bir biyografisi yazılan Marie
Antoinette hakkındaki yerleĢik görüĢler ve genellemeler ilk kez yıkılmıĢ olur. YaĢamının son
yıllarındaki görkemini sıradıĢı cesaretine borçlu olduğunu anlatan bu kitap daha sonra
Norma Shearer'in baĢrolünü oynadığı bir film olarak uyarlanmıĢtır. Zweig‘i izleyen André
Castelot ve Evelyne Lever gibi tarihçiler yorumlarını daha eleĢtirel yapmıĢlardır. Tarihçilerin
bakıĢ açılarının etkisiyle zayıflıkları ve düĢkünlükleriyle anılan Marie Antoinette güçlü
yönleri ile gündeme gelmeye baĢlamıĢtır. Örneğin yaĢamının her döneminde ailesi ve
özellikle de çocuklarıyla yakından ilgilenen kraliçe bu yönüyle Deborah Cadbury‘in XVII.
Louis üzerine yazdığı yaĢamöyküsünde yer verdiği gibi övgüye lâyık görülmüĢtür. Yine
siyasi çalıĢmalarıyla tanınan Munro Price, Fransız monarĢisinin çöküĢünü anlattığı
çalıĢmasında onu Ģöyle anlatmıĢtır. ―XVI. Louis ve Marie Antoinette genellikle zayıf ve
mütereddit olarak resmedilmiĢlerdir. Tam aksine; 1789 ve 1792 yılları arasındaki politikaları
tamamıyla istikrarlı ve muhafazakârdır. Ġnançları uğruna ölmeye hazırdılar ve en nihayetinde
öldüler.‖
Yakın zamanlarda Marie Antoinette üzerine çok daha kapsamlı çalıĢmalar göze
çarpmaya baĢlamıĢtır. Örneğin, Ġngiliz tarihçi Leydi Antonia Fraser‘in 2001‘de yayımlanan
Marie Antoinette: Yolculuk isimli kitabı 2006 yılında filme uyarlanmıĢtır. Fraser'in kitabı
hem çok satmıĢ hem de baĢka tarihçilere ıĢık olmuĢtur. Simon Sebag Montefiorer, Marie
Antoinette‘in, ―bir günahkârdan çok, günahı alınmıĢ bir kadın olduğu‖ sonucuna vardığını
belirtmiĢtir. Yine tarihten yazına yansıları süren Marie Antoinette‘in hayatı, Elena Maria
Vidal'in, 1997'de ve çok kapsamlı araĢtırmalarına dayanan Trianon isimli romanına esin
kaynağı olmuĢtur. Vidal, ağırlıkla romanında, Marie Antoinette‘in eĢiyle Versay'daki devrim
öncesi yaĢamlarını anlatmıĢtır. Vidal de bu efsanevi iki kiĢi hakkındaki yanlıĢ anlaĢılmaları
düzeltmeye çalıĢır. Yazarın Prenses Marie-Thérèse-Charlotte'un yaĢamından esinlenerek
yazılmıĢ Madame Royale (Kraliyet Hanımefendisi) isimli romanı bir önceki Trianon isimli
romanının devamı niteliğindedir. Bu incelemeler içinde Fransız tarihçi Chantal Thomas‘ın
romanı Les Adieux à la Reine kuĢkusuz en ilginç olanlarındandır. Güzel Marie Antoinette‘in
Versay Sarayı‘ndaki son üç gününü anlatan kitap oldukça çarpıcı ve gerçekçi bir roman
olarak gösterilmektedir. Bunların dıĢında Marie Antoinette‘in ilk gençlik yıllarının
anlatıldığı Kraliyet Günlükleri serisi biçem ve dil özellikleri yönünden dikkate alındığında
basit ve eğlendirici bir Ģekilde çocuklara bu efsanevi kiĢiliği öğretmeyi amaçlamaktadır.
Tarihe mal olmuĢ bu kraliçeyi konu edinen birçok sinema filmi de yapılmıĢtır. Stefan
Zweig‘in Marie Antoinette biyografisi temel alınarak hazırlanmıĢ Marie Antoinette‘in
hayatını her yönüyle mercek altına alan ve milyonlarca dolara mal olmuĢ bu filmlerin ilki
1938 yapımıdır. Bu filmler dıĢında ―elmas gerdanlık olayını‖ konu alan iki film daha
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çekilmiĢtir. 1982 yapımı Ettore Scola‘nın La Nuit de Varennes‘i XVI. Louis ve Marie
Antoinette‘nin baĢarısız kaçma olayını anlatan bir baĢka filmdir. 1989'da senaryosunu
Fransız tarihçi André Castelot‘un yazdığı L‘Autrichienne (Avusturya‘lı) adlı Fransız Devrimi
dönemini konu alan filmin 1793'teki mahkeme kayıtlarına dayandırıldığı söylenmektedir.
Devrimden önce Amerika‘nın Fransa büyükelçisi Thomas Jefferson‘un baĢından geçenleri
anlatan 1995'de James Ivory tarafından yapılan, Jefferson in Paris (Jefferson Paris‘te) adlı
film ve Sofia Coppola‘nın Antonia Fraser‘ın biyografisinden uyarladığı ve çekimlerine 2005
yılında baĢlanmıĢ Marie Antoinette bunlardan bazılarıdır.
Marie Antoinette‘in bilinen ve tarihin bize söylediği bir diğer konu da güzelliği,
çekiciliği ile çevresinde göz kamaĢtıran bir kiĢilik oluĢudur. Onun modayı yakından izlemesi
moda yaratıcılığı ve geleneğine doğrudan katkıda bulunması dönemin aristokrat bayanları
arasında hızla yayılan bir etkinin oluĢmasına neden olmuĢtur.
Günlükte yaĢamı, umutsuzlukları, baĢarıları, insan yaĢamına dair tüm duyularıyla
anlatılan Marie Antoinette yalnızca bir kraliçe olmasıyla değil, yaĢadığı zaman ve çevresiyle
iliĢkileri yönünden de değerlendirilmiĢtir. Tarihte narin ve nazik bir kadın olarak resmedilen
Marie Antoinette yargılanma sürecinden ölüme gidene kadar asaletini ve zarafetini
korumuĢtur. Mutsuzluğun ve tarihin ağır yükü altında ezilmiĢ bu kadın, ölümle alay
edercesine büyük bir gururla bedenini giyotinin altına sermiĢtir. Doğumu 1755 Lizbon
depreminin ertesi gününe denk gelen Marie Antoinette‘in yaĢamı tarihte tam bir efsane
olmuĢ, ölümü ise yarattığı sarsıntıyla tüm dünyada deprem etkisi yaratmıĢtır.

Notlar
(1)Tarihi roman örnekleri arasında Dünya yazınından Alexander Dumas‘ın yazdığı
Üç SilahĢörler Howard Pyle‘nin, Robin Hood'un NeĢeli Serüvenleri (Merry Adventures
of Robin Hood-1883) önemini hâlâ korumaktadır. Bu ilk örnekleri Sir Walter Scott‘un
Ivanhoe adlı romanı Ġskoç-Ġngiliz yazar Robert Lois Stevenson‘un Hazine Adası,
Tolstoy‘un SavaĢ ve BarıĢ‘ı, Stendhal‘in Parma Manastırı, Lesage‘nin Gil Blas de
Santilane‘ın Serüvenleri, Defoe‘nun Talihli Metres‘i, Thomas Mann‘ın Dolandırıcı Felix
Krull‘un Ġtirafları‘nı, Steven Pressfield‘ın AteĢ Geçitleri, Ġngiliz yazar Robert Graves‘ın
Ben, Cladius‘ü (I, Claudius), Alexander Dumas‘nın Demir Maske‘si, Rus yazar Lev
Nikolayeviç Tolstoy‘un Hacı Murat‘ı, Ġtalyan yazarlar Francesco Sorti ve Rita
Monaldi‘nin yazdığı Imprumatur, Arnavut Ģair ve romancı Dritëro Agolli‘nın Komiser
Memo‘su, Ulysses More‘nin Maskeler Adası, Gustave Flaubert‘in Salambo‘su,

Rita

Monaldi ile Francesco Sorti‘nin Secretum‘u, Lübnan asıllı Fransız yazar Amin
Maalouf‘un Semerkant‘ı (La Samarcande), James Fenimore Cooper‘ın Son Mohikan
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(The Last Of The Mohicans), Honoré de Balzac‘ın Les Chouans‘ı, Therese Park‘ın
Ġmparatordan Bir Armağan‘ı (A Gift of the Emperor), Cengiz Aytmatov‘un Gün Olur
Asra Bedel‘i izlemiĢtir. Türk yazınından ilk tarihi roman örneklerini veren yazarlar
arasında Cezmi ile Namık Kemal, Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin, Abdulhak Hamit,
Yeniçeri ile Müftüoğlu Ahmet Hikmet sayılabilir. Bu yazarlara, Ahmet Refik Altınay, M.
Turhan Tan, Kemal Tahir, Tarık Buğra, Mustafa Necati Sepetçioğlu, Yavuz Bahadıroğlu
gibi isimleri de ekleyebiliriz. (bknz. ġirin, 1997: 40). Tarihsel macera türünde ise Feridun
Fazıl Tülbentçi, ReĢat Ekrem Koçu, Oğuz ÖzdeĢ, Nizamettin Tepedelenlioğlu, Ragıp
ġevki YeĢim, Nihal Atsız, M. Necati Sepetçioğlu ve Murat Sertoğlu sayılabilir. Bunun
dıĢında Attilâ Ġlhan'ın Allah Süngüleri, Sırtlan Payı, Gazi PaĢa, Kurtlar Sofrası ve
Dalkavuklar Gecesi, Murat Sertoğlu‘nun Atçalı Kel Mehmet Efe‘si, Hüseyin Nihal
Atsız'ın Ruh Adam, Bozkurtlar Diriliyor, Bozkurtların Ölümü, Bıçağın Ucu ve Deli
Kurt‘u, Erdal Öz‘ün Gülünün Solduğu AkĢam‘ı, Tarık Buğra‘nın Küçük Ağa‘sı,
Füruzan‘ın Kırk Yedi‘liler‘i, Osman Necmi Gürmen’in Râna’sı, Sevim ReĢat'ın
Rüzgâr Kokulu Atlılar‘ı, Yılmaz Karakoyunlu‘nun Salkım Hanımın Taneleri, Ġlhan
Selçuk‘un YüzbaĢı Selahattin‘in Romanı, Âdem Çevik‘in Yıldız ve AteĢböcekleri,
Feridun Fazıl Tülbentçi‘nin Barbaros Hayrettin Geliyor‘u, Abdullah Ziya‘nın Kızıl
Tuğ‘u, Sabahattin Ali‘nin Kuyucaklı Yusuf‘u, Hıfzı Topuz‘un yazdığı Meyyâ le, Ahmet
Altan‘ın Kılıç Yarası Gibi‘si, Selim Ġleri‘nin yeni romanı Hepsi Alev'‘i sayılabilir.
Bunlara ek olarak tarihsel gerçekliğe yönelen güncel romanlara Gürsel Korat‘ın son
romanı Kalenderiye (ĠletiĢim, 2008), Erol Hızarcı‘nın River Clyde (+1 Kitap, 2006) adlı
romanı ile Ufkun BalkıĢ‘ın ilk romanı Ġncecikten Bir Kar Yağar‘ı (Ariya, 2008) örnek
olarak gösterilebilir.
(2)http://www.yorumla.net/sairler-yazarlar/143598-andre-malraux.html
(3)Efkaristiya (Komünyon) Kilise‘nin Ġsa Mesih'in yaĢamının, ölümünün ve
diriliĢinin anısı kutladığı ana ibadet ayinidir. Efkaristiya (anlamı=teĢekkür etmek)
ayininde hristiyan cemaati toplanır ve Ġsa‘nın sözlerinden aktarıldığı gibi, Ġsa‘nın onların
arasında olduğu bilincindedir. Cemaat dua eder ve Kutsal Kitap‘ta aktarıldığı Ģekilde
Tanrı‘nın Sözü‘nü dinler. Ġncil‘in aktarılarına göre Ġsa‘nın eziyetlere uğramadan önceki
akĢam son yemeği sırasında yaptıklarını yapar: Ġsa ekmek ve kadehteki Ģarap üzerine
Ģükran ve kutsama duası etmiĢ, ardından da bölünmüĢ ekmek ve sunduğu Ģarapla kendini
havarilerine armağan etmiĢtir. Ġsa, kutsanmıĢ ekmek ve Ģarap sunusunda kendini,
insanların suç ve kötülükten kurtuluĢları uğruna kurban olarak vermektedir. Hristiyan
cemaati

efkaristiya

için

toplandığında

bu

kurbanın

anısını

kutlamaktadır.

(www.meryemana.net)

57

(4) Bazı kaynaklar, parçalanıp kafası kazığa geçirilerek Marie Antoinette‘in
penceresi önüne getirildiği ve bu korkunç manzarayı gören Marie Antoinette fenalık
geçirerek bayıldığını belirtirlerken bazı otoriteler de, Prenses Lamballe‘in cesedi
kendilerine getirildiğinde giyinik ve tek parça halinde olduğunu belirtmiĢlerdir.
Loulou‘nun baĢına gelen bu vahĢet günlükte Ģöyle aktarılmaktadır. ―Bir çığlık atıp
gözlerimi kapadım. Ama yine de bir et parçası geçirilmiĢ arkadaki mızrağı görmeme
engel olamadım. Bir kadının cinsel organıydı mızrağın ucunda sallanan‖ (s.340)
(5) Kitabın önsözünde çevirenin notu olarak Capet için Ģu açıklama yapılmıĢtır.
―X. Yüzyılda yaĢayan Fransız Kralı Hugues Capet‘den (Pelerinli Hugues) esinlenerek,
Marie Antoinette‘e ―Pelerinli Kraliçe‖ diye isim takılmıĢtı. Louis‘nin idamından sonra
lakabı ―Pelerinli Dul‖ olarak çevrildi. Halk giyotine de ―Capet‖ diyordu.
(6) ―Marie Antoinette‖, Aykırı Yayıncılık, Aralık 2003.
(7) Engels, Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu, EriĢ Yayınları, 2003, s.
56. ―Ludwig Feverbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu‖, F. Engers H. Tarafından
1886 baĢlarında yazılmıĢtır. Die Neve Zeit, No 4 ve 5, 1986‘da yayımlanmıĢ ve ayrı
basım 1888‘de Stutt-gart‘da yapılmıĢtır. (Türkçe‘ye çevirisi, Ludwig Feuerback ve Klasik
Alman Felsefesinin Sonu, s. 1-70, Sol Yayınları, Eylül 1979, (Ġkinci Baskı) EriĢ Yayınları
tarafından düzenlenmiĢtir. 2003.
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XX. YÜZYIL ĠSPANYOL DÜġÜNCE DÜNYASININ DORUK NOKTASI:
ORTEGA Y GASSET
ġebnem Atakan1
Özet:
XX. yüzyılın ilk yarısında yakın tarihin tüm olaylarına tanıklık etmiĢ olan Ġspanyol düĢünür,
öğretim üyesi, yazar Ortega y Gasset, (1883-1955) yayımladığı kitap ve makaleleriyle sadece felsefe
ve sosyoloji alanlarında değil eğitimde de önemli katkılarda bulunmuĢ, bir baĢka deyiĢle kendisini
―insanı eğitmeye‖ ve özgür düĢünce ortamını yaratmaya adamıĢ bir aydındır.
Bu bildiri ile ―Kitlelerin AyaklanıĢı‖, ―Ġnsan ve Herkes‖, ―Sevgi Üstüne‖, ―Avcılık Üstüne‖,
―Üniversitenin Misyonu‖ gibi kitaplarının dilimize çevrildiği ve onun yaĢamından ve yazılarında
derlenen ―Tarihsel Bunalım ve Ġnsan‖ baĢlıklı bir çalıĢmanın da olduğu Ortega y Gasset hakkında
ayrıntılı bilgi verilmeye çalıĢılacaktır.

Dünya edebiyatına damgasını vuran bir büyük düĢünürün hiç de rastlantı eseri ortaya
çıkmadığı ünlü Ġspanyol filosof José Ortega y Gasset‘in yaĢamı incelendiğinde bir kez daha
anlaĢılır. Onu bu kısa süre içerisinde biraz da olsa tanıtabilmek için Ortega y Gasset ile ilgili
sunacağız bu bildirimizi iki soru etrafında toplamak istiyoruz. Ortega y Gasset denilince akla
gelen ilk soru Ģudur:

Ortega y Gasset kimdir?
José Ortega y Gasset 9 Mayıs 1883‘de Madrid‘de doğar. Doğumuyla beraber kendisini
politika ve edebiyat dünyasının içinde bulur. Çünkü dedesi Eduardo Gasset y Artime‘nin
kurucusu ve sahibi olduğu El Imparcial gazetesinin basıldığı matbaanın üst katında dünyaya
gözlerini açmıĢtır. Gazeteciliğinin yanı sıra iyi bir yazar olan babası Küba doğumlu José
Ortega y Munilla‘nın sürekli evlerinde dostlarıyla birlikte toplanması, dünyanın ve
ülkelerinin içinde bulunduğu durumu sorgulayan tartıĢma ortamlarında Ortega‘nın da
dinleyici olarak yer alması, onun ilerideki konumunu belirleyen etkenleri oluĢturmuĢtur.
Özet olarak Ortega y Gasset‘in XIX. yüzyıl ile XX. yüzyılın, geleneksel Ġspanyol kültürü ile
çağdaĢ Avrupa kültürünün, basın dünyasıyla akademik ortamın, felsefeyle politikanın,
Krallıkla Cumhuriyet‘in, Dikta ile Demokrasi‘nin, ĠçsavaĢ‘la Dünya SavaĢı‘nın, bireyin

1

Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi, Ġspanyol Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.
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kültürel konumunu belirleyen ve zenginleĢtiren çeĢitli çeliĢkili tarihsel-toplumsal yöneliĢlerin
kavĢağında geliĢmiĢtir kiĢiliği2 diyebiliriz.
Ġlk eğitimini doğduğu Ģehirde aldıktan sonra Güney Ġspanya‘da, Malaga‘daki Cizvit
rahiplerin yönetiminde olan Miraflores de El Palo okulunda eğitimini sürdürür. 1897‘de
hukuk eğitimi için Deusto‘ya gider, ama daha sonra fikrini değiĢtirip 1898‘de Madrid
Üniversitesi Edebiyat ve Felsefe Fakültesinde okumayı tercih eder 1902‘de de orayı bitirir.
1904 yılında doktorasını tamamlar. 1905 yılından itibaren onun tüm dünyasını değiĢtirecek,
ilk gençlik yıllarında etkisi altında kaldığı Fransız kültürü ve felsefesini bir tarafa
bıraktıracak Almanya dönemi baĢlar. ÇeĢitli aralıklarla 1911 yılına kadar devam eden
süreçte, yedi ay boyunca Leipzig Universitesinde, daha sonra da Nuremberg, Münih, Berlin
gibi Ģehirlerde bulunur ve kendisini çok etkileyen Alman dili ve kültürünü, beraberinde baĢta
Nietzsche, sonra da diğer Alman filozoflarını tanıma ve etkilenme dönemi içinde bulur
kendisini. Bu süreç beraberinde Fichte, Hegel, Hessen, Müller, Scheler, Jung gibi Alman
düĢünürlerin yapıtlarının Ġspanyolcaya çevrilmesi ve onların geniĢ kitlelere ulaĢabilmesini
sağlamak amacıyla çalıĢmaları baĢlatılmasıyla ilk meyvelerini verir. Ardından da Albert
Einstein, Leo Frobenius, Max Plank, Rosenberg gibi tanınmıĢ bilim adamları, düĢünürler
Ġspanya‘ya davet edilirler ve ülkenin çeĢitli yerlerinde konferanslar verirler, bu da iki değiĢik
kültürün kaynaĢması için bir fırsattır .
Eğitimi herĢeyin üstünde tutan Ortega‘nın eğitimcilik serüveni 1909‘da Escuela de
Estudios Superiores del Magisterio‘da (Öğretmen Okulu) felsefe öğretmenliğiyle baĢlar.
Daha sonra da 1910‘dan 1936 yılına kadar çalıĢacağı Madrid Üniversitesi Metafizik
bölümünde hocalık dönemiyle devam eder. EĢsiz hitabet gücü sayesinde felsefesi
dinleyicileriyle birlikte biçimleniyordu, çünkü ona göre felsefe yapmak iletiĢim kurmaktı.
Kendisinin izinden gidecek, görüĢlerini geliĢtirecek Julian Marìas, Marìa Zambrano gibi
genç kuĢak felsefeciler onun öğrencileri olmuĢlar ve derslerine katılmıĢlardı.
Ortega y Gasset hocalığını sürdürürken, ülkesinin içinde bulunduğu sorunlara duyarsız
kalmayan ―98 KuĢağı‖nın önde giden temsilcilerinden dostları Pio Baroja, Azorìn, Perez de
Ayala ile sorgulama, tartıĢma ve çözüm ortamını yaratma arayıĢına girerler. DüĢüncelerini
geniĢ kitlelere yaymak için de önce España, 1923 yılında ise, günümüzde de aynı etkin
konumunda yayın yaĢamını sürdürmekte olan Revista de Occidente adındaki dergileri yayın
hayatına kazandırırlar. Kendileri için artık bir ana merkez konumunda olan Revista de
Occidente’nin yayın bürosunda günde üç-dört saatlik sanat, gezi, boğa güreĢleri, tiyatro ve
tabi felsefe konularının tartıĢıldığı toplantılar düzenlerler. Ortega‘nın kitap yazmaktan çok

2

Neyire Gül IĢık, Tarihsel Bunalım ve Ġnsan, Metis Yayınları, Ġstanbul 1992, s.7
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fikirlerini makaleler, dersler ve konuĢmalar sayesinde yaymayı seçmesi nedeniyle gazeteler
ve dergilerin onun için ayrı bir önem taĢıması kaçınılmazdır.
Gasset‘in Ġspanyol düĢün dünyasına bir baĢka katkısı da baĢında kendisinin bulunduğu
José Gaos, Xavier Zubiri, Manuel Garcìa Morente gibi arkadaĢları ile düĢünsel verileri
yaymak amacıyla kurdukları Escuela de Madrid (Madrid Okulu) adını alan felsefi bir
oluĢumdur. Bu oluĢum o dönemde felsefe eğitiminin yalnızca Madrid ve Barcelona gibi iki
önemli Üniversitede verilmesi ve Ortega‘nın da Madrid‘de görevli olması nedeniyle ―Madrid
Okulu‖ adını almıĢtır. Böylece Ġspanya‘da felsefeye hak ettiği önem ve ciddiyet verilmiĢtir.
Ortega‘nın sadece kendi düĢüncelerini değil özellikle Avrupa kaynaklı felsefeyi doğduğu
topraklarda yaygınlaĢması için sarf ettiği gayretlerini en iyi özetleyen Francisco Romero‘nun
Ģu kısa cümlesi olabilir: Ortega‘dan itibaren Ġspanyol felsefesinden söz edilebilir. 3
1936 yılında Ġspanya‘da Ġç savaĢın patlak vermesiyle tüm dengeler alt üst olur. Ortega
y Gasset‘in savaĢ sırasında tarafsızlığı seçmesi, hem Cumhuriyetçiler hem de Falanjistlar
için büyük bir kayıptır. O ülkesinin ve halkının hak etmediğine inandığı felaket ortamından
uzaklaĢmak için savaĢın patlak vermesinden kısa bir süre sonra, Fransız Büyükelçisi‘nin
yardımıyla Paris‘e gider. Bir süre de Holanda‘da yaĢamasının ardından, 1939‘da oradaki
aydın dostlarının çağrısına uyarak Latin Amerika baĢkentleri içinde en kültürlüsü olarak
gördüğü Buenos Aires‘e geçer. Ġleriki yıllarda basılacak kitaplarının hazırlığını burada yapar.
1940 yılında Arjantin‘de yaptığı bir konuĢmada bu sürekli hareket içinde geçen dönemiyle
ilgili Ģunları söyler: beĢ yılı bir kıtadan öbürüne, bir ülkeden diğerine avare dolaĢarak
geçirdim, sefalet çektim, insanı ecelle senli benli eden uzun hastalıklar çektim, Ģunu
söylemeliyim ki eğer onca fırtınada boğulmadımsa, beni hayatta tutan kitaplarımı bitirme
hayali idi.4
1942 yılında da Avrupa‘ya döner, ama Ġspanya‘da değil önce Lizbon‘a. 1945 yılında
az da olsa yaĢanabilir bir ortamın sağlandığı düĢüncesiyle Ġspanya‘ya geri dönünce büyük bir
felaket yaĢamıĢ ve onarılması güç yaralar almıĢ vatanı ve insanları için birĢeyler yapmak, bir
kenara atılan eğitim, edebiyat ve bilime katkıda bulunmak amacıyla harekete geçer. 1948‘de
öğrencilerinden Julian Marias ile seminer, araĢtırma ve konferans merkezi olacak Ġnsan
Bilimleri Enstitüsü (Instituto de Humanidades)i kurar ve Arnorld Toynbee‘nin Eserlerinin
Tanıtımı ve Ġncelenmesi konusunda ilk derside burada verir. 1951‘de Ġskoçya Glasgow
Üniversitesi‘nde honoris causa doktorası verilir. Ortega y Gasset 1955 yılındaki ölümüne
kadar Ġtalya, Almanya, Ġsveç gibi ülkelerde konferanslar vermeyi sürdürür.
3

José Luis Abellán,, Historia del Pensamiento Español, de Séneca a nuestros dias, Editorial Espasa Calpe,
Madrid 1996, s.584
4

Ortega y Gasset, Ġnsan ve Herkes, Çev: Neyire Gül IĢık, Metis Yayınları, Ġstanbul 1999, s.14
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Ortega y Gasset felsefesini nasıl açıklarız?
Onun felsefesini belli baĢlıklar altında toplamak mümkündür:

Ortam doktirini (La doctrina de la circunstancia)
Ortega y Gasset‘in felsefe ile ana konusu toplum olan sosyolojiyi birleĢtirmesi onun
farklı yorumlara ulaĢmasına yol açmıĢtır. Felsefesinin temel noktasını oluĢturan “Yo soy yo y
mi circunstancia‖ (Ben ve ortamım) cümlesiyle Gasset‘in yarattığı doktrinini kısacada olsa
özetlemek mümkündür. Ġnsanın çevresi olmadan tam bir varlık olmayacağı görüĢündedir.
―Ben kendim ve çevremin toplamıyım, çevremi kurtaramazsam kendimi de kurtaramam5 Bu
sözlerle Gasset ne demek istemektedir? Öncelikle dünyayı ―ben‖ olgusundan kurtarmıĢtır.
Bireyin var olması için, öncelikle yaĢadığı toplumun geçmiĢini iyisiyle kötüsüyle
sorgulaması, sonrada içinde yaĢanılan zamanın politik ve sosyal durumunu değerlendirmesi
gerekliliğini, eğer bütün bunlar göz ardı edilirse o bireyin kendi varlığının özüne eriĢmesinin
mümkün olmayacağı görüĢünü savunmuĢtur. Ortega için yaĢamak dünyayla uğraĢmak, onun
için eylemde bulunmak, onun için akıl yürütmketir. Ortega‘nın felsefesi Descartes ve
Kant‘ın idealizminden Aristoteles ve Thomas Aquinas‘ın gerçeklğinden ayrıdır. Ortega için
temel gerçeklik yalnız ben ve insan değil yaĢamdır, insanın yaĢamıdır.

6

YaĢamsal akıl (Razón vital)
Ortega‘nın yarattığı YaĢamsal akıl

(Razón vital) görüĢü Yeni- Kantçılıktan

baĢlayarak dünya felsefesini Ġspanyol dünya görüĢüyle olgunlaĢtırdığı özgün bir felsefedir.
YaĢamsal akıl gerçeği sonsuz terimleri içinde kavramaktan vaz geçer, gerçeğin kendisiyle
yetinir: O an etkin bulunan ilgiler ve gereksinimler sonucunda hangi durumda ne kadar
görünüyorsa o kadarıyla. Ama bu yeniden görecelliğe düĢmek anlamına gelmez çünkü belli
bir bakıĢ açısı, eğer bilinçli ise öbür bakıĢ açılarını da hesaba katar, onlara açıktır,
dolayısıyla, kendi içine kapalı bir evrene dönüĢme eğilimini aĢmıĢtır. 7
Tarihsel Akıl (Razón histórica) ise yaĢamsal aklın biraz daha değiĢip olgunlaĢmıĢ
halidir. Tarih insan yaĢamı denilen gerçekliğin sistemli incelendiği bilim dalıdır. Tarihin
sistematik inceleme yöntemi de tarihsel akıl‘dır. YaĢamsal akıl dediğimiz bireysel
düzlemdeki aklın toplumsal düzlemdeki yansımasıdır. Tarihsel akıl Ģu anı geçmiĢ ile
açıklamak ve insan denen varlığı sadece doğasıyla değil tarihiyle bir bütün olarak ele almak
gerekliliğinden doğmuĢtur. Ġnsan bu yüzden geçmiĢle bağımlıdır ama yaĢadığı zaman da
5

Felix Marti-Ibanez, Felsefe Öyküleri, Çev: Hamide Koyukan, Ġmge Yayınevi, Ankara 1996, s.344
Felix Marti-Ibanez, A.g.y., s.347
7
Neyire Gül IĢık, Tarihsel Bunalım ve Ġnsan, Metis Yayınları, Ġstanbul 1992, s.23
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içinde geleceği barındırır ve görevi onu serbest bırakmaktır. Ġnsanın her aĢaması önceki
durumunun sonucudur, öyle ki bulunduğu anda geleceğin izleri saklıdır.
Ortega y Gasset hiçbir zaman kendisinin tüm felsefe sistemini açıklayan bir kitap
yazmamıĢtır çünkü zihni uzun bir kitabın prangasına teslim olmayacak kadar ateĢli ve
kalemi çeviktir.8 Ünlü düĢünürün Don KiĢot Üzerine DüĢünceler (Meditaciones de Don
Quijote,1914),

Ölüm ve DiriliĢ (Muerte y resurrección,1917), Üniversitenin Misyonu

(Misión de la Universidad,1921), Sanatın Ġnsanı DıĢlaması (La deshumanización del arte,
1925), Omurgasız Ġspanya (España invertebrada, 1921), Ġnsan ve Herkes (El hombre y la
gente, 1949) gibi kitaplarının kimileri gazetelerde yayınlanmıĢ, kimi konferaslarda sunulmuĢ
yazılarıdan derleme niteliğindedir.
Ortega y Gasset‘in Kitlelerin AyaklanıĢı (La rebelión de las masas, 1930) adlı yapıtı
tüm kitapları içinde adı belki de en fazla duyulmuĢ olanıdır. Sosyopolitik ve felsefe içerikli
denemelerinin bir araya gelmesiyle oluĢan kitapta, günümüzde de birçok sorunun kaynağını
oluĢturan ―insan yığını‖ kavramı, onların nitelik ve niceliklerinin sorgulanması yapılırken,
bu kitlelerin kendilerini yönetip yönetemedikleri gerçeğine Avrupa kültür tarihi bir elekten
geçirilip incelenerek ele alınır.
Ortega‘nın dünya felsefesine katkıları ve evrenselliği için söylenecek belki de sonsöz
Félix Marti-Ibañez‘in Gasset‘in ölümünün ardından kaleme aldığı Ģu cümlelerle en iyi
vurgulanabilir: Ortega‘nın gölgesi, yaĢam güneĢinin batmasıyla büyüyen dağ gibiydi.
Ustadan kalanlar Madrid‘de, Aziz Isidro‘nun kutsal bölümünde, tunç yüzeyli maun tabutta
dinleniyor; ama ruhu özgür, sonsuz, evrensel, bütün insan düĢüncesi diyarında daha da
yükseklere uçuyor. Tarihte yaptıkları oldukça büyük olan, etkilerinin anlaĢılması için baĢka
insanların değerlendirilmeleri yüzyıllarca süren o inanılmaz Ġspanyollardan biriydi. Bu,
örnek olarak Don KiĢot‘un yazılması, Amerika‘nın keĢfi ya da Ortega‘nın yaptığı gibi,
Ġspanya‘nın evrenselliğe doğru inanılmaz atılımıyla, birkaç yüzyıl ilerlemesidir.9
Kaynakça:
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HERMANN HESSE‟NĠN BONCUK OYUNU ADLI ROMANINDAKĠ
EĞĠTĠM ĠDEALĠ VE EĞĠTĠCĠ ROLÜNDEKĠ KĠġĠLERĠN ROMAN
KAHRAMANI JOSEF KNECHT’ĠN GELĠġĠMĠNE ETKĠLERĠ
Ömer Lütfi Ġspirli1
Hesse 1877 yılında Almanya‘nın küçük bir kenti Calw‘da doğar. Anne ve baba tarafı
misyoner ve dindar olan bir aile ortamında yetiĢen Hesse, 1891 yılında Maulborn‘daki
manastır okulunda eğitime baĢlar. Ailesinden gelen bu dini zorlamaya karĢı çıkan Hesse
okuldan ayrılır ve 13 yaĢından itibaren Ģiir yazmaya baĢlar. BaĢarısız bir lise ve teknisyenlik
öğreniminden sonra geçirdiği gençlik bunalımının ardından Tübingen‘de dört yıl boyunca
kitapçı çırağı olarak çalıĢmaya baĢlar. Burada bulabildiği önemli eserlerin hemen hemen
hepsini okuyarak kısa zamanda kendi kendini yetiĢtirir. Okuduğu dini kitaplar, Goethe ve
romantik yazar Novalis gibi edebi kiĢilerin eserleri düĢünsel yaĢamında büyük etkilere ve
değiĢikliklere neden olur.
Hesse, 1911 yilında bir arayıĢ ve kaçıĢ tarzında Hindistan‘a gitmeye karar verir. Doğu
gezisi Hesse‘de çok büyük bir etki bırakır ve ilerki yıllarda Doğu hayat felsefesi ve Batı
ruhunu birleĢtirme fikri onun dünya görüĢü olur.
Birinci Dünya SavaĢı‘nın baĢlamasıyla savaĢ karĢıtı düĢüncelerinden dolayı toplumla
çeliĢkiye düĢer, Alman kamuoyunu karĢısına alır ve ardından ruhsal bir depresyona girer.
Psikanaliz tedavisi görür. Psikanalizin olumlu etkisi daha sonraki yazdığı eserlerde açıkca
görülür. Hesse‘nin 1916‘dan sonra yazdığı ; ‗‘Demian‘‘, ‗‘Step Kurdu‘‘, ‘Siddharta‘‘,
‗‘Narziss ve Goldmund‘‘, ‗‘Doğu Yolculuğu‘‘ ve hatta ‗‘Boncuk Oyunu‘‘ gibi eserleri;
‗‘fantastik fenomenlerle insanları büyüleyen 20. yüzyıl sanat masalları‘‘

olarak

sayılmaktadır.2
Hesse‘nin Doğu edebiyatına ve mistisizmine olan düĢkünlüğü, Batı dünyasındaki
insanların o dönemlerde yaĢadığı bunalımlarının çözümünü Doğu felsefesinde arayıĢı ,
altmıĢlı yılların ortasında en çok okunan yazarlar arasına girmesine neden olur. Bu devrin
gençlik hareketleri ile Hesse‘nin eserlerindeki görüĢ ortaklığı ise;

yaratıcılık, kiĢilik,

özgürlük olarak ortaya çıkmaktadır.
Hermann Hesse, 1962 yılında hayata gözlerini yumar.
1943 yılında kendisine Nobel ödülü kazandıran ‗‘Boncuk Oyunu‘‘ adlı eseri Alman
Edebiyatında ilk örneğini Goethe‘nin ‗‘Wilhelm Meister‘‘de gördüğümüz manevi

1
2
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biçimlenmenin ön planda olduğu kültür felsefesiyle beslenen ―OluĢum Romanı‖ türünde
yazılmıĢ bir yapıtıdır.
Batı-Doğu felsefesinin bir sentezinin gerçekleĢtirildiği bu eserde özellikle Batı
dünyasında az raslanan bir tarzda Çin düĢüncesi arka planda kendini hissettirir. Bunun da
sebebi Çin‘in mistik öğretilerinin Hesse üzerinde çok etki yapmıĢ olmasındandır.
Hermann Hesse‘nin ‗‘Boncuk Oyunu‘‘ alıĢılagelmiĢ

bir romandan ziyade,

benzetmelerin ve mecazi unsurların içerisine dahil edildiği felsefi bir ütopya, günümüz
kültürü yazgısının uzak bir geleceğe aktarıldığı ve etraflı bir Ģekilde incelendiği entelektüel
bir romandır.3
Eser tamamen bir eğitim amacına yönelik değildir. Günümüz Ģartlarına uygun eğitsel
amacı olan bir yöntemi bize sunmaz, ama eğitimi edebi unsurlar kullanarak irdelemiĢ ve
birçok soruyu da beraberinde getirerek eğitim açısından kendi yaĢadığı dönemin katı ve tek
taraflı,

geleneksel eğitimine karĢılık olarak pratik, kullanıĢlı eğitici düĢünceleri de

beraberinde sunmuĢtur.
Eserde, müzik, tarih, Doğu felsefesi, çağ eleĢtirisi, antik kültür, okul gibi birçok konu
bulunur. Hesse‘nin bu eserindeki düĢünceler zinciri son derece kompleks bir yapıdadır.
Boncuk Oyunu romanının oluĢum süreci, Almanya‘nın 1930‘dan 1942‘ye kadarki
militarist ve milliyetci akımların sürdüğü, II. Dünya savaĢının devam ettiği ve Avrupa‘nın
insani değerlerini yitirdiği yıllara raslamaktadır. Hesse, çöküĢün eĢiğinde gördüğü Avrupa
kültürünü kurtarmak için yeni bir insanlık felsefesi kurmayı dener. Eserdeki Kastalya eyaleti
savaĢ sonrası ortamında insanlık için sevginin, yeni bir düĢünsel disiplin anlayıĢının ve
onurunu yitirmiĢ dünyanın umudu olur. Bu yüzden Hesse, Goethe‘nin ‗‘Pedagoji Eyaleti‘‘ ve
Platon‘un ‗‘Devlet Akademisi‘‘ gibi, Kastalya ülkesini de gelecekteki insanlara örnek bir
düĢünce modelinde pedagoji eyaleti olarak hazırlamıĢtır.
Eserde ‗‘Gazeteciler Çağı‘‘ olarak adlandırılan 19. ve 20. Yüzyıl, ahlaki, kültürel
yozlaĢma ve savaĢları ile geçmiĢtir. Uygarlıkları yeniden yapılandırmak amacıyla bir grup
insan biraraya gelir ve bir tür dünyevi tarikat oluĢtururlar. Hesse‘nin diğer otobiyografik
unsurlar da taĢıyan romanlarında olduğu gibi ‗‘Boncuk Oyunu‘‘ isimli bu eserde de tek bir
bireyin kendi iç dünyası ve dıĢ dünya arasındaki çeliĢkileri sergilenir. Bu, eserde bireyin;
kendini anlatım, kendini çözümleme, kendisiyle ve çevresiyle hesaplaĢma çabası olarak
ortaya çıkar.4
Hesse‘nin yaĢam serüveninin izlenmesinde ek kaynaklara ihtiyaç yoktur; yapıtlarının
yazarın iç ve dıĢ yaĢamına açılan kapıyı araladığı , hatta öyleki bunların Hesse‘nin yaĢamıyla
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birebir örtüĢtüğü de görülmektedir. Bu eserinde de kendi gençliğini canlandırdığı, romanın
odak figuru Josef Knecht

isimli bir çocuğun düĢünsel ve duygusal geliĢimini kendi

düĢünceleri doğrultusunda, doğal bir ortamda değil de ütopik bir ortamda, yani iki yüzyıl
ilerden yaĢadığı çağa ve topluma da eleĢtirici bir geriye bakıĢla anlatır.
Bunu, zamana ve mekana bağlı olmayan ruhsal bir eğitim hayatının gerçekleĢtiği
halka da açık olmayan Kastalya adındaki manastırı andıran, birden çok bilim ve sanat
dalının, ama hepsinden çok müzik, matematik ve meditasyondan oluĢan bir eğitiminin esas
alındığı bir dünyada ele alır. Günümüz yaygın felsefi öğretilerinin dıĢındaki bir düĢünce
yapısına bağlı bu kurumda Çin felsefesi; Taoizm, Zen- Budizm, Konfüçyüs gibi düĢünce
dünyasının mistik havası sezilir.
Kastalya; her ne kadar toplumun dıĢında olsa da bireyci bir tutumla çalıĢan, kendi iç
dünyasında belirli bir disiplin ve düĢünceyi barındıran, topluma daha sonra hizmet verecek
olan, seçkin ve kabiliyetli çocukların yetiĢtirildiği bir okuldur;
‗‘Çünki Kastalya‘daki dünya öbür büyük dünyaya hizmet etmekteydi, bağrından öğretmenler
çıkarıp veriyordu bu büyük dünyaya, kitaplar veriyor yöntemler sunuyordu, entelektüel
iĢlevlerin ve moral değerlerin saflığını yitirmemesi için çalıĢıyordu, bir avuç seçkin insana
okul ve barınak olarak kapılarını açmıĢ duruyordu ortada‘‘5

Kastalya‘da pek çok okul, liseler ve diğer humanist karakter taĢıyan yüksekokullar
bulunur. Bunlar bildiğimiz okullardır. Bu okulların üstünde elit okulların eğitim sistemi yer
alır, elit okullara yetenek ve karekter bakımından seçkin öğrenciler alınır. Belli bir deneme
süresinden sonra asil öğrenci olurlar. Elit okullardan tarikat üyeleri çıkar, okul
öğretmenleriyle en yüksek makamların baĢındaki bilgin kiĢiler hiyerarĢisini oluĢturacak
kiĢiler yetiĢir. Eğitim iĢlerinden sorumlu on iki müdür ya da ‗‘üstat‘‘ ile Boncuk Oyunu‘nun
yöneticisi Magister Ludi. Bu tarikat üyeleri Kastalya‘dan ayrılsalar bile hekim, avukat,
teknisyen gibi serbest meslek sahibi olamazlar, tarikat kurallarının dıĢına çıkamazlar, mal
mülk edinemezler, evlilik yapamazlar.
Buradaki elitler okulunun eğitiminin temelinde aklın ve duyguların olgunlaĢtırılması
amaçlanır. Bu yüzden Boncuk Oyunu ustasının mükemmel bir insan olarak yetiĢtirilmesi
görevini de üstlenir. Kastalya‘nın bildiğimiz mevcut dinlerle ilgisi yoktur. Ama Hesse kendi
duygu ve inancına Budizm‘i daha yakın bulduğu için Buda‘nın düĢünceleri onda büyük bir
etki bırakmıĢtır;

5
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Budizm‘de Tanrı kavramı yoktur. Sadece tanrısal bir yaĢantı vardır. Bu tercihe Hesse
saygı duymuĢtur. Buda, Hesse‘de ‗‘tanrısal ilham‘‘ı içinde hisseden mükemmel bir insan
sembolüdür. Bu Ģekilde ancak yaĢamın bir anlamı vardır. ‗‘Boncuk Oyunu‘‘nda bu düĢünce
Ģu Ģekilde yansıtılır :‘‘mükemmel bir eğitimi değil, kendi mükemmelliğinin hasretini
çekmelisin‘‘.6
Mükemmel insan yetiĢtirme düĢüncesi bu yüzden önemli bir eğitim idealidir.
Bu oyunu oynayan öğrencilerin içinden de yalnız birisi Boncuk Oyunu ustası yani
Magister Ludi olabilmektedir. Bu makamın ne olduğu eserde Ģu Ģekilde açıklanır;
‗‘Bu gerçek oyuncular ve oyunun bu gerçek hayranları için Ludi Magister bir prens ya da bir
Yüce Rahip, nerdeyse Tanrı‘dır‘‘7

Boncuk Oyunu ise üç ayrı ilkeyi kendisinde birleĢtirir: bilim, güzellik kültü ve
meditasyon. 8
Boncuk Oyunu ustasının eğitiminde müzik ve matematik en baĢta eğitim kaynakları
görevindedir.
Aklın geliĢiminde bilim olarak baĢvurulan yol matematiktir. Duyguların geliĢiminde
ise müzik önemlidir. Bu iki akıl ve duyu alanının değerleriyle oynanan, bir eğitim aracı
olarak hizmet gören, karĢıtlıklar arasında uyum sağlama aracının adı da Boncuk Oyunu‘dur.
Bilim ve sanat arasındaki ahenk eserde Ģöyle açıklanır;
‗‘…bilimle sanat arasında bir kardeĢliğin kurulmasına yönelik bir eğilim söz sahibidir ve bu
eğilimlerin de en yüce simgesi Boncuk Oyunu‘dur.‘‘9

Boncuk Oyunu‘ndaki düĢüncenin temel ilkesi düĢünce tarihinin ilk çağlarına kadar
gider ve eserde bu bir düĢünceler zinciri Ģeklinde karĢımıza çıkar;
‗‘Boncuk Oyunu‘nun kökenini ve tarihçesini nereye kadar götürüp dayandıracağına karar
vermek de oyunun tarihçesini kaleme alacak kiĢinin keyfine kalmıĢtır düpedüz. Çünki her
büyük düĢünce gibi Boncuk Oyunu‘nun da gerçekte bir baĢlangıcı yoktur, düĢünce kılığında
ötedenberi varolagelmiĢtir oyun. Bir düĢünce olarak, bir sezgi, bir düĢ olarak geçmiĢ çağların
bazısında bu oyunu görebilmekteyiz. Pythagoras‘ta örneğin, Antik kültürün geç döneminde,
Helenistik-gnostik çağda, daha az belirgin olmayarak eski Çinlilerde, sonra yine Arap-Mağribi
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entelektüel yaĢamın doruk noktalarında karĢımıza çıkıyor

Boncuk Oyunu. Bu kadarla

kalmayıp tarihçesinin bir izi skolastik ve humanizma dönemleri üzerinden geçerek on yedinci
ve on sekizinci yüzyılın matematik akademilerine, Romantik dönemin filozoflarına ve
Novalis‘in büyüsel düĢlerindeki Run‘larına kadar uzanıyor‘‘10

Aytaç buradaki düĢünceler zincirine Ģu Ģekilde yaklaĢır;
‘‘Pythagoras, Antik kültür, skolastik, Abelardus, Rönesans, Humanizm, 17. ve 18.yüzyıl
matematik akademileri, Leibniz, Romantik filozoflar, Hegel, Novalis bu oyunun temelini veren
karĢıtlık (polarität) ve karĢıtlıkları ahenge ulaĢtırma çabasını tanımıĢ, bunu bir sorun olarak ele
almıĢlardır. Onlarda felsefi bir düĢünce olan bu ilke, Hermann Hesse‘de eğitim sorunu
oluyor.‘‘11

Kastalya tüm kültür ve bilimlerin bir sentezinin, bir ahenge ulaĢtırma çabalarının
gerçekleĢtiği yerdir.
Hesse‘nin eserlerinde görülen hayatın kutupluluğu ve o kutupluluğu aĢarak ulaĢılacak
birlik ilkesi bu romandaki kahraman Josef Knecht‘in geliĢimindeki ve manevi
olgunlaĢmasındaki düĢüncenin temelini oluĢturur.
KarĢıtlıklar ve bir bütünün iki parçası. Tüm eserde görülen bu kutupluluk düĢüncesi
tek bir yönü doğruyu göstermez, aksine her iki yönün de doğru olabileceğini belirtir. Böylece
karĢıtlıklar, karĢılıklı kalabildiği gibi bir bütünün parçası da olabilir. Bu anlayıĢ klasik bir
ahenk arayıĢı, ölçülü bir dinginlik ve yücelik ifade eder.
Ancak bütün zıtlıkların bir birlik içinde eritebilmeleri gizli, ancak gizlinin sırrına
varanların bilebildiği bir hakikattır.12 Bu kiĢi de Boncuk Oyunu ustasıdır.
Boncuk Oyunu farklı bir tarzda düĢünmenin sembolik bir Ģeklidir, daha doğrusu farklı
bir tarzda uyum sağlama anlayıĢının da sembolik bir Ģeklidir.
Boncuk Oyunu‘nun bulucusu diye anılan Juculator Basiliensis de bir müzik bilginidir,
aynı zamanda matematikçidir de;
‗‘ĠĢte böyle bir dilin gerçekleĢtirilmesinde en önemli adımı Joculator Basiliensis atmıĢtı.
Basiliensis, Boncuk Oyunu için yeni bir dilin, bir simge ve formül dilinin temel ilkelerini
saptadı. Matematik ve müziğin eĢit ölçüde pay sahibi olduğu böyle bir dilde astronomi ve
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müzik formülleri birbiriyle bağlantılı kılınabiliyor, matematik ve müzik adeta ortak bir payda
altında biraraya toplanabiliyordu.‘‘13

Nota iĢaretlerinden bir müzik parçası, matematik iĢaretlerinden bir cebir veya
astronomik formülün okunabildiği gibi Boncuk Oyunu oynayan oyuncular da akıp geçen
yüzyıllar içerisinde tüm zamanlara ait olan düĢünceleri, formülleri, müzik, edebiyat ve bunun
gibi bir tür nota diliyle anlatılabilen bir iĢaret dilini geliĢtirmiĢlerdir 14.
Buna göre kültürün tüm içerik ve değerleriyle, geliĢmiĢ bir çeĢit Ģifreli dille oynanan
bir oyundur bu, kendine özgü bir grameri vardır. Örneğin sanatsal yaĢamın parlak
dönemlerinde bir ressam paletindeki boyalarla nasıl oynamıĢsa öylece oynar bu içerik ve
değerlerle.
Boncuk Oyunu‘nun özelliklerini ise Zeller Ģu Ģekilde açıklar;
―Yaratıcı dönemlerinde insanlığın bilgin, yüce düĢünceler ve sanat yapıtları konusunda
yarattığı, bilginlerin gözlemlerinin kavramlar halinde ortaya koyup entelektüel mülkiyete
dönüĢtürdüğü ne varsa, manevi değerlerden oluĢan bütün bu malzemeyle boncuk oyuncusu bir
organistin orgla oynadığı gibi oynar;öyle bir org ki, pek akıl almayacak bir mükemmelliği
içerir, tuĢ ve pedalları bütün manevi evreni barındırır kendisinde, ses düğmeleri neredeyse
sayılamayacak kadar çoktur, kavramsal olarak böyle bir enstrümanla dünyadaki manevi
değerler tümüyle yeniden üretilebilir. Oyunu oynayabilmek, üzerinde yıllarca çalıĢmayı
gerektirir; ancak pek az kiĢi bu oyunu son derece mükemmel oynayabilecek aĢamaya ulaĢabilir
ve ancak bir tek kiĢi Magister Ludi, yani boncuk oyunu üstadı olabilir ve o zaman halka açık
büyük oyunları tarikatın nerdeyse bir tür ayine dönüĢen görkemli gösterilerini tasarlayıp
yönetebilir.‘‘15

Boncuk Oyunu, tez-antitez karĢıtlıklarından birliğe ulaĢmayı amaç edinen dialektik
bir tutumun sembolik ifadesidir. Bilimlerle sanatlar arasındaki bu alanların herbirindeki
karĢıt düĢünceleri bir uyuma, ikilikleri bire ve bütüne ulaĢtırma çabasıdır.
Duyguların eğitiminde

müzik yoluna gidilir. Müzik, Hesse‘de kültürel değerleri

biraraya getirdiği için önem kazanır ve sanatın temsilcisi olarak burada eğitimin en önemli
aracı durumundadır;

‗‘Biz klasik müziği kültürümüzün özü ve simgesi sayıyoruz, çünki bu müzik onun en belirgin
ve belirleyici jesti ve dıĢavurumudur. Klasik müzikte Antikçağın ve Hristiyanlığın mirası saklı
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yatıyor bizler için, Ģen ve atak bir piyetizm ruhu, Ģovalyeliğin eĢsiz bir ahlak anlayıĢı saklı
yatıyor…Ġnsanlık trajedisini bilmek, insan yazgısını kabullenmek, yüreklilik, neĢe hali klasik
müzikte saklı yatan anlamı oluĢturur.‘‘16

Avrupa kültürünün özünü müzikte buluruz. Hesse, Platon‘un müzik konusunda
eğitimine olan ilgisini yine eserde belirtir. Platon‘un ‗‘Devlet‘‘ adlı eserinde müzik
eğitiminin insanın ruhuna olumlu etkisi ve gücü vurgulanır;

‗‘Onun için , Glaukon, dedim, müzik eğitimi, bundan ötürü eğitimlerin en iyisidir. Hiçbir Ģey
insanın içine ritim ve düzen kadar iĢlemez. Müzik eğitimi gereği gibi yapıldı mı insanı yüceltir,
özünü güzelleĢtirir.‘‘17
‗‘Ama hatırlarsın, biz müziği jimnastiğin tam karĢıtı saymıĢtık. Bekçilerimize bilgi değil, iyi
alıĢkanlıklar kazandıracaktı. Armoni ve ritim yoluyla uyumlu ve düzenli olmayı
öğrenecekler.‘‘18

Müzik ve oyun iliĢkisini ise Zeller Ģu Ģekilde açıklar;
‘‘ġen ve neĢe sözcükleri, Schiller‘i anımsatır…NeĢe, Schiller için tümüyle –estetik ve
uyumluk- insanın gerçekten özgürlüğünün göstergesidir…Ancak oyun oynayan insan tam
insandır….Hesse için neĢe klasisizmin bir özelliğidir…Mükemmel Müzik… dengeden
doğar‘‘19

Demek ki müziğin önemi onun insanın duygularını eğitmesi, estetik bir öneme sahip
olması, onun ahenk sağlayıcı gücünde bulunuyor. Hesse , Çinlilerin müziği ele alıĢ Ģeklini
eserde Ģöyle dile getirir;
‘‘Anımsadığımız kadarıyla ‗‘eski imparatorlar‘‘ döneminin efsanevi Çin‘inde devlet ve saray
yaĢamında müziğe öncü bir rol verilmiĢtir; müzikte varlık ve zenginlik, kültürel ve normal
değerlerin, hatta imparatorluğun varlık ve zenginliğiyle bir tutulmuĢtur….Müzik sanatındaki
bir gerileme, hükümet ve devletteki bir çöküntünün kesin belirtisi sayılıyordu‘‘20

Eserde, Çinli bir filozofun müzik konusunda birliği sağlayıcı temel düĢüncesi verilir;

16

Boncuk Oyunu, s-42
Platon, s-92
18
A.g.e, s-206
19
Zeller, s-179
20
Boncuk Oyunu, s-26
17

72

‗‘Müziğin kökenleri geçmiĢin hayli derinliklerinde yatar. Müzik ölçüden doğar ve o büyük
birlik içinde kök salar. Büyük birlik iki kutbu, iki kutup da karanlık ve aydınlığın gücünü
doğurur.‘‘21

Çin felsefesinde kutupluluk sembolü ‗Yin-Yang‘ ın müziğin ahenk sağlayıcı gücüne
olan bağlılık çok önemlidir. Hem batıda hem de doğuda aklı eğiten müziktir. Eski Çin‘de
müzik Yin-Yang‘ın da içerisinde yer aldığı Tao felsefesinde ortaya çıkmıĢtır. Aynı zamanda
müzik halkın da ruhudur. Tao kuralları takip edilirse mükemmellik ortaya çıkar, dünyada
ahenk hüküm sürer. Konfüçyüs‘e göre müzik ahlaklılığın en üst derecesini gösterir. 22
Hesse‘nin eski Çin felsefesine hayranlığı sonucu Boncuk Oyunu‘nda da müziğe olan
bu bağlılığını eski Çin‘in müzik kültürüne dayandırır. Yin ve Yang, herhangi bir nesnenin
adı olmaktan çok, karĢıtlık iliĢkilerin birliğini ve ahengini açıklayan bir kavramdır. Aydınlık
ve karanlık gibi. Bu inanca göre herĢeyin birbirinden ayrılmaz iki farklı kutbu vardır.
Birbirleriyle içiçe geçmiĢ bu ikikutuplu birlikte bir ahenk vardır. Bu da insan hayatına
yansımaktadır. Bu yüzden Knecht‘e çin müzik felsefesi öğretilir;
‗‘…Knecht özellikle eski Çin müziğini tanımaya çaba harcadı. Eski Çin yazarlarının kitapları
bütün düzenin, törenin, güzelliğin ve sağlığın gerçek kaynağı olarak müziğe övgüyle dolup
taĢıyordu, müziğe böyle geniĢ bir perspektiften ve ahlaksal açıdan bakılmasının yabancısı
değildi Knecht.‘‘23

Matematik, mantığın bir uygulama alanı ve insan zekasının bu yolda iĢlemesi görevini
görür. Platon‘un ‗‘Devlet‘‘ adlı yapıtında yetiĢtirilecek kiĢilerin antik örneğinin bir benzerini
‗‘Boncuk Oyunu‘‘nda görmek mümkündür.
‗‘-Hesap ve aritmetik baĢtan baĢa sayılar üstünde dönmez mi?
-Evet
-Demek insanı gerçek varlığa götürecek bilimler bunlardır!‘‘ 24

Yine müzikte olduğu gibi Platon ‗‘Devlet‘‘inde nasıl ki toplumun yöneticilerinin
yetiĢtirilmelerinde araç olarak matematiğe önem veriyorsa Hesse de burada Kastalien‘de
matematiği bir öğretim aracı olarak kullanır;
Platon‘da matematik bilginin nesneleri, duyu dünyasının nesneleri ile idealar arasında
bir yerdedir. Bunun için matematik, ideaların bilgisini veren diyalektik düĢünme için önemli
bir hazırlık sağlar25.
21

A.g.e, s-27
Arnold, s-57
23
Boncuk Oyunu, s-135
24
Platon, devlet, s-209
22

73

Aritmetik‘ten dialektiğe geçiĢ, Hermann Hesse‘de matematikten meditasyona geçiĢ
Ģeklinde kendini gösterir, Platon için dialektiğin önemi ne ise, Hesse için meditasyon da
odur.‘‘26
Meditasyon da Boncuk Oyunu için gereki olan eğitim araçlarından biridir.
‗‘DüĢünceye dalma‘‘, ‘‘derin düĢünme‘‘ gibi anlam ifade eden kelime us ve doğruya
ulaĢmadaki en önemli aĢamadır. Eserde meditasyon, yaĢamda insana verilen görevin
üstesinden gelmedeki güç sağlayıcı özelliğinden bahseder;
‗‘Kendimizden ne çok Ģey istersek ya da üstlendiğimiz ödev bizden ne çok Ģey isterse,
meditasyonun güç kaynağını o kadar çok gereksinir, us ve ruhun dönüp dolaĢıp yeniden
uzlaĢmasına o kadar çok gereksinim duyarız.‘‘27

Meditasyon, Zen-Budist okullarında Nirvana‘ya götüren yol olduğu için yapılır ve
buna verdiği önemle diğer Budist okullarından ayırt edilir. Zen-Budizm, içe dalım gibi belirli
uygulamalar yoluyla, insanın derinliklerinden geçerek nihai ve en yüksek gerçekliğe
ulaĢmaya çalıĢan Budist sistemdir.28
Knecht böyle bir eğitim süreci içerisinden geçtikten sonra Magister Ludi yani Boncuk
Oyunu ustası olur. Ama

o Kastalya dünyasının sınırlarını aĢıp topluma hizmet etme

düĢüncesindedir, Kastalya‘dan ayrılır, kendisi gibi tek bir kiĢinin eğitimini vereceği bir
öğretmen olmak ister. Daha doğrusu Kastalya dünyasını tüm dünyaya taĢımak ister;
‗‘Dünya bir elit okul olsaydı, tarikat tüm insanlardan oluĢan bir topluluk ve tarikatın baĢı da
Tanrı, söz konusu cümlelerle kuralın bütünü ne mükemmel olurdu o zaman!Ah ah, öyle
olsaydı, ne tatlı, ne kadar pırıl pırıl olurdu yaĢam!‘‘29

Geleceğin yöneticilerini eğitmek düĢüncesiyle Knecht Plinio‘nun oğlu Tito‘yu
yetiĢtirmek ister. Aynı Ģekilde Tito‘dan da birĢeyler öğrenmek istemektedir. Fakat daha bu
iliĢkinin baĢında hemen Knecht‘in ölümü gelir. Bir gölde Tito ile yüzerken boğulur. Onun
görevini tam yapamadan ani ölümü farklı yorumlanır. Ama ölümüyle birlikte Tito‘ya
sağken öğrettiğinden daha fazlasını verir. Knecht‘in kendisini eğitmek uğruna çok Ģeyler
verdiğinin ve eğitimine devam etme gibi sorumluluğunun bilincindedir. Bunu Tito‘nun Ģu
sözlerinden anlıyoruz;
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‘‘Ġçinden yükselen tüm itirazlara karĢın üstadın ölümünden kendisini de sorumlu hissedip
dururken kutsal bir ürpertiyle bir sezgi belirdi içinde: Bu suç kendisini ve yaĢamını bir baĢka
Ģekle sokacak, onun Ģimdiye kadar kendi kendisine yönelttiklerinden çok daha büyük isteklerle
karĢısına çıkacaktı.‘‘30

Eserdeki adı geçen kahramanların önemi Josef Knecht ile olan iliĢkileri ve onu
düĢüncelerinde ahenge ulaĢtırmaları bakımından önem kazanmaktadır.
Romanda eğitici rolündeki en önemli kiĢi müzik ustasıdır. Çin düĢünce tarzını bu
eğiticide bulabiliriz.
Müzik ustası ve Knecht; Hesse‘nin
yaĢlılığının farklı iki figürde yansıtılmasıdır.

iç monologlar halinde sanatçı gençliğiyle

31

Müzik ustası ile karĢılaĢması hayatında bir dönüm noktası gibidir. Ġlk karĢılaĢması
Knecht‘in okul yıllarında gerçekleĢir. Bu karĢılaĢma sonucunda Knecht on iki-on üç
yaĢlarındayken elitler okuluna kabul edilir. Müzik ustası Knecht‘e serbest hayattaki yani
Kastalya dıĢındaki ve tarikat içerisindeki yaĢamın farklılığını açıklar.
Josef Knecht‘in yaĢamındaki bu kiĢiyi romanda tarif edersek;
‗‘… ama salona bir adam girmiĢti, çok yaĢlı bir adamdı bu, ilkin öyle görünmüĢtü gözüne, pek
uzun boylu sayılmayacak ak saçlı bir adam; güzel ve aydınlık bir yüzü, keskin bakıĢlı açık
mavi gözleri vardı, insanın içine korku salabilirdi bakıĢları; ama adamın bakıĢları yalnızca
keskin değildi, aynı zamanda neĢe doluydu, gülen ya da gülümseyen bir neĢe değil, sessiz
sedasız ıĢıldayan, dinginlik içinde bir neĢeydi bu.‘‘32
‗‘Ve bu yaĢam öyle bir geliĢim çizgisi izlemiĢti ki, sanki üstat müziği insanı en yüksek
amacına, iç özgürlüğüne, tüm kirlerden arınmıĢlığa ve mükemmelliğe götüren yollardan biri
görüp seçmiĢ de müzisyen ve müzik üstadı olmuĢtu‘‘33

Josef‘in bir ziyaretinde müzik ustası ona meditasyona ilk adımı öğretir. Genç
Knecht‘te ilgi uyandıracak yeteneğe sahip birisidir. Çok yetenekli ve öğrenme isteği dolu bir
genç için bu hiç de o kadar zor değildir. Müzik ustasının öğretme tekniği müzik yoluyladır.
Müziği ve meditasyonu bir oyun gibi gösterir, öyle kolaydır ki, Josef bu arada kendini
mutlu hisseder. Müzik ustası sadece müziği iyi bilen bir insan değil aynı zamanda insana
öğrenme zevki aĢılayan iyi bir eğitmen ve pedagogtur.
Josef,

usta Ludi olduğunda bile müzik ustası ona iyi nasihatler verir. Knecht‘in

‗‘kutsal‘‘ adam olarak nitelendirdiği bu insan son derece zeki ve bilgedir. Knecht‘i dıĢ
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dünyanın çekiciliğine karĢı koyması yolunda sürekli uyarır ve onunla sürekli iletiĢim halinde
bulunarak Kastalya‘yı temsil etmesini ve bu görevi sürdürmesi konusunda destekler.
Knecht‘e kendisini mükemmelliğe ve insanı bilgeliğe ulaĢtıracak olan mücadeleye
hazırlanması amacıyla filozof Lao-Tse ye ait eski Çin düĢüncesini öğretir 34 ;
‗‘Tanrı senin içindedir, kavramlarda ve kitapta değil. Gerçek yaĢanır, öğretilmez‘‘35

Knecht‘e çeliĢkileri ve karĢıtlıkları iyi tanıması ve unutmaması

gerektiği

yönünde teorik bilgiler eĢliğinde nasihat verir;
‗‘Bizlere düĢen , çeliĢkileri doğru dürüst kavramaktır, yani ilkin çeliĢki olarak sonra da bir
bütünün kutupları olarak.Boncuk Oyunu‘nda da farklı değildir durum. …Bizim her birimiz
yalnızca bir insanız, bir denemeyiz, tutmuĢ gideriz bir yolu. Ama mükemmele götürecek bir
yol olması gerekir bunun‘‘36

Diğer önemli eğitici Ģahsiyetler Plinio Designori ve Fritz Tegularius‘tur. Eserde iki
ayrı kutup gibi duran bu zıt karakterdeki kiĢiliklerden Pilinio elit okula ait birisi değildir,
sadece Kastalyan‘da bir ziyaretçidir. Kastalya‘da zengin ve meĢhur ailelerin çocukları eğitim
almaktadır. Okul yaĢamlarını bitirdikten sonra yeniden normal hayata dönmektedirler.
Elbette boĢ zamanlarında ve tatillerde ailelerini ziyaret edebilmektedirler. Onlar için bu
elitler okulu yatılı okul gibidir. Plinio‘da bu tip bir öğrencidir. Sakin ve uyumlu birisi değil
tam tersine Kastalya‘yı öven değil yeren ve ‗‘dıĢarı‘‘ dünyayı öven birisidir. Özellikle
konuĢma ve tartıĢma sanatında üstün yeteneklere sahiptir. Knecht‘i ‗‘dıĢarı‘‘ dünya
konusunda son derece etkiler.
Fritz ise Kastalya‘ya düĢkündür. Dünya hayatı ile ilgilenmez. Her ikisi de eserde tek
yanlı bir görüĢe sahiptirler. Knecht burada her ikisindeki ortak yanları görmeye çalıĢır. Bu
iki zıt kiĢilik arasında Knecht geliĢiminin sonunda her iki karekteri de kendi kiĢiliğinde
birleĢtirir.
Eserde Josef Knecht‘in yaĢamındaki diğer bir önemli kiĢi de ağabeydir. Bu kiĢi Josef
Knecht‘in uyanıĢına yardımcı olur. Kendini bilme konusunda onun yanında daha da tecrübe
kazanır. Ağabey bir keĢiĢtir. KeĢiĢlik Knecht‘te bir yerde kendinden kaçıĢtır. Ama
Kastalya‘dan kaçıĢ değil, tüm dünyadan kaçıĢtır. Bu düĢünce aslında Knecht‘i pek
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cezbetmez, onun için daha çekici Ģeyler vardır. Artık üç tane yol vardır onun için: Kastalya,
dünya veya keĢiĢ olma.
Knecht‘in bu keĢiĢin yanında kalıp kalmama konusu DeğiĢimler Kitabı Yi Çing deki
iĢaretlerle belirlenir. Çin klasiklerinin en eskisi olan bilgelik kitabı Yi Çing‘de Mong
iĢaretinin anlamı gençlik sersemliğidir ve Knecht‘in baĢarıya ulaĢacağı kehanetini ağabey
söyler. Aynı Ģekilse baĢka sorularla da bu kehanet kitabına göre baĢarısı doğrulanır.
Knecht ağabeyden pratik yaĢamında uyguladığı çok Ģeyi öğrenir; Çini mürekkebinin
hazırlanıĢını, çorba ve çay piĢirmeyi, Çin takvimini nasıl kullanacağını gibi.
Diğer bir eğitici Ģahsiyet Peder Jakobus‘tur. Gençlik yıllarında Basel kentinde
hayatına yön veren tarihci Burchardt‘a, Nıetzsche ve Schophenhauer gibi filozoflara ‗‘Peder
Jakobus‘‘ figüründe yer verir.37
Tarikata alındıktan sonra Josef Boncuk Oyunu‘na baĢlamak üzere Benedikten
manastırına gönderilir. Orada kendisi için çok önem arzeden Peder Jakobus‘u tanır. Peder
Jakobus ona ‗‘uyanıĢ‘‘ konusunda yardımcı olacaktır. Ġlerde bu ‗‘uyanıĢ‘‘ sonucu
Kastalya‘dan ayrılıp ‗‘dünya‘‘ hayatında hizmet etmeyi düĢünmektedir.
Daha ilk konuĢmalarının ardından bu her iki Ģahsiyet ortak bir takım noktalarının
olduğu farkına varırlar. Her ikisi için de müzik çok önemlidir. Bu sayede aralarındaki
arkadaĢlık geliĢir. Her ikisinin birbirlerinden birĢeyler öğrenme gayreti Ģu Ģekilde geliĢir;
‘‘ Peder Jakobus böylesine eğitimli ve eğitilmeye açık deha sahibi bir gençle fikir alıĢveriĢinde
bulunmanın zevkini çıkarıyordu, ancak pek sık ele geçirdiği de söylenemezdi bu fırsatı.
Knecht‘e gelince , tarihci Peder Jakobus‘la birlikteliği ve onun tarafından eğitilmeye
baĢlanması,‘‘uyanıĢ‘‘a götüren bir yol olarak gördüğü yaĢamında yeni bir aĢama oluĢturdu.
Birkaç kelime söylemek istersek, Peder Jakobus sayesinde tarihi öğrendi, sonraki yıllarda daha
da ileriye giderek hal‘e ve kendi yaĢamına tarihsel bir olgu gözüyle bakma becerisini
edindi.‘‘38

Peder Jakobus, Knecht‘in dinsel bir eğitim disiplininden uzak, tarih duygusundan
yoksun, yalnızca entelektüel-estetik manevi bir dünyanın eğitimi içerisinde yetiĢmesini
eleĢtirir. Knecht onun yanında gerçek hayatın ve toplumun önemini yavaĢ yavaĢ kavrar.
Gerçek dünyanın bir Kastalyalının tasarlayabileceğinden sınırsız ölçüde büyük ve daha
zengin olduğunu anlar. ÇeĢitli diller, çeĢitli kültürler vardır burada. Kastalyayı da kendi
bağrından çıkarmıĢtır bu dünya. Peder Jakobus iĢte dünyaya karĢı Knecht‘in gönlünde böyle
bir filizlenme sağlar;
37
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‗‘ Peder Jakobus‘un yanındaki öğrencilik yıllarımda yalnızca bir Kastalyalı değil, bir insan
olduğumun da bilincine varmıĢtım; dünya, bütün dünya beni ilgilendirmekte, içinde yaĢama
benden katılmamı istemekteydi‘‘39

Hesse‘nin Doğu hayat felsefesi ve Batı düĢüncesini bir gencin manevi ve düĢünsel
eğitiminde bir uyuma ulaĢtırma çabası olarak görünen bu eser insanlığın ne kadar farklı
kültür ve kutuplulukta olsa da Hesse‘nin düĢüncesinde bir birlik içinde, ütopik bir ortamda
olsa bile bir ahenk içerisinde yaĢanabilineceğine inandığını ortaya koyması açısından
önemlidir. Boncuk Oyunu gibi bir eğitim aracı ile kahramanını Ģekillendirir, olgunlaĢtırır,
tüm karĢıt düĢünce ve ilkeleri birleĢtirerek neĢe ve uyum içerisinde onu mükemmelliğe
götürür. Bunu yaparken de Doğu ve Batı dünyasının en çok önem verdiği öğretim
araçlarından yararlanır. Bu Ģekilde insanlık tarihinin tüm kültür birikiminin içerik ve
değerleriyle yetiĢmiĢ olan bir eğiticinin topluma hizmet etme idealini ortaya koyar.
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NATURALISM, THE SPECTACLE AND THE SOCIOLOGICAL
OBSERVATORY
Trevor Hope1

Abstract:
The naturalist novel has often been represented, including by its foremost practitioners, as an
exercise in sociological observation driven by the nineteenth-century project of establishing a
positivist scientific account of the social. It has been acknowledged that the privileging of the visual
by novelists such as Zola and Dreiser is connected with this dream of a detached and allencompassing account of social processes, as if, indeed, naturalist novels operate as nothing more
than a kind of scientific observatory of contemporary life.
While these novels are, indeed, fascinated with the spectacle of modern life, and indulge in the
pleasures of richly descriptive accounts of its privileged scenes—the strangely intersecting visions of
the theater, the department store and the greenhouse, for example—I shall argue that another
tendency within the narrative workings of naturalism works vigorously against key elements in the
positivist fantasy of the social such as the dissociation of the impartial observing subject and the
frozen observed object and the idea of a totalizing, all-encompassing and timeless gaze.
While the naturalist novel offers a critique of certain tendencies within social science, the point
of this analysis is not to oppose literature and sociology, but rather to suggest that the novels of the
turn of the century already prefigure certain tendencies within the self-critique of sociology
associated with the poststructuralist turn in the social sciences: an attention to process, to
fragmentation, overdetermination, self-reflexivity and what we might call the textuality of the social
field.

Özet:
Doğalcı roman, aralarında Doğalcılık akımının öncü yazarlarının dahil olduğu
uygulayıcıları tarafından toplumun positivist bilimsel açıklamasını yerleĢtirmeye yönelik olan bir
ondokuzuncu yüzyıl

projesi

ıĢığında yönlendirilen sosyolojik

gözlem uygulaması

olarak

betimlenmiĢtir. Görsel olanın Zola ve Dreiser gibi roman yazarları tarafından tercih edilmesi, sosyal
süreçlerin yansız ve her Ģeyi kapsayan aktarma düĢüyle bağlantılı olması kabul edilen bir görüĢtür.
Bu görüĢ, doğalcı romanların sanki modern hayatın bilimsel gözleminden baĢka bir iĢlevi olmadığı
gibi bir izlenim yaratmaktadır.
Bu romanlar aslında modern yaĢamın sergilediği görüntülerle ilgeliniyorken ve seçilen
sahnelerin zengin betimlemeleriyle doluyken— örneğin tiyatro, büyük mağazalar ve seralar gibi
yerlerin garip bir Ģekilde kesiĢen görüntüleri-- benim bu çalıĢmadaki amacım, doğalcılığın anlatı
biçimlerindeki bir baĢka eğilimi tartıĢmaktır. Bu bildiride söz konusu eğilimin, toplum ile ilgili
1

Yrd. Doç., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi.
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positivist ―düĢ‖ün, yansız gözlem yapan özne ile nesne arasındaki ayrıĢma ve gözlemlenen sabit
nesne ve bütünleĢtirici, her Ģeyi kapsayan, ebedi bakıĢ gibi anahtar unsurların temelini sarstığını
savunacağım.
Doğalcı roman, kuĢkusuz sosyal bilimler içerisindeki belirli eğilimlerin bir eleĢtirisini ortaya
koyar; ancak bu çalıĢmanın amacı edebiyat ile sosyolojiyi karĢı karĢıya getirmek değil, 20. yy‘ın
baĢında yazılan bu romanların, sosyal bilimler alanında yapısalcık sonrası yöntemlerle
iliĢkilendirilebilecek, sosyoloji biliminindeki özeleĢtirel yaklaĢımların ipuçlarını içerdiğini öne
sürmektir. Bu özeleĢtirel yaklaĢımlar arasında en belirgin olanı süreç, parçalanma, üstbelirlenim,
özdüĢünümsellik ve sosyal alanın metinselliği olarak nitelendirebileceğimiz olgu üzerine
yoğunlaĢmadır.

In considering the relationship between sociology and literature, there are very good
reasons for supposing that the case of the naturalist novel might prove particularly revealing.
If the rise of the so-called social sciences in the second half of the nineteenth century
exercises an influence on literature, surely this is nowhere clearer than in naturalist narrative,
which appears to align itself quite self-consciously with this prestigious new discursive field.
In his famed essay ―The Experimental Novel,‖ Émile Zola, the most influential
practitioner of novelistic naturalism, argued in 1880, ―[W]e perform a practical sociology‖
([N]ous faisons une sociologie pratique‖ [24]), and his constant reference throughout the
essay to the importance of ―observation‖ (alongside and as a precursor to experimentation)
serves as a reminder of the predominance of the visual in naturalistic narrative as well as the
nineteenth-century dream of a positivist account of the social. Indeed, one might say that
novels by Zola and Theodore Dreiser turn the world into little more than a series of
spectacles and observatories with their obsession with display in the context of department
stores and shop windows, theaters, markets, morgues and greenhouses. 2
Zola‘s scientistic rejection of metaphysics and what he saw as ―irrational‖ and
―supernatural‖ (53) accounts of human existence places him clearly within the lineage of
Auguste Comte, the founder of positivism within the social sciences, and appears to depend
on the belief that literature can itself offer a transparent window onto the material world, a
rigorously neutral and detached vantage point from which to observe, to study and ultimately
to ―master‖ the ―phenomena‖ of life (―étudier les phénomènes pour s‘en render maître‖
[22]). Indeed, notions of detached, ―objective‖ and documentary observation have become
the clichés most often foisted upon naturalist narrative.

2

For an account of the rise of the naturalist novel in terms of questions of display, see Philippe Hamon‘s
Expositions. For an account of Zola and Dreiser in feminist terms that has strongly influenced my own account
of the relationship between femininity, the commodity and the gaze, see Rachrl Bowlby‘s Just Looking.
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The dream of a scientific account of the social has been very effectively subjected to
critique in the twentieth and twenty-first centuries from a number of directions. It has surely
become suspect for, amongst other things, its dubious universalism, the manner in which it
cloaks the dominance of a historically specific technical-rational ideology in the guise of
neutrality, its frozen account of the world of social relations which arguably simply
reproduces the alienated nature of labor in the modern world, its inability to account for the
standpoint of the observer and the implication of that standpoint in the world s/he supposedly
surveys from a distance, its failure to address the dialectical or reflexive operations of the
visual that have been revealed from psychoanalytic or Marxist perspectives and its
associated encoding of an arguably masculinist dominative and objectifying gaze as simply
objective.
One might imagine, then, that with the loss of plausibility endured by social scientism
in the wake of Marxist, psychoanalytic, feminist and broadly poststructuralist critiques it
would be a simple matter also to strip bare the positivist pretensions of the naturalist novel
and to dismiss it as an altogether regrettable passage in the history of the relationship of
literature and sociology. It would surely be a simple matter, drawing on these critiques, after
all, to reveal within the novelistic texts the ways in which a feigned narrative neutrality is
actually implicated in an ideological worldview that perpetuates the very relations it purports
to describe.
My argument here, however, is that, far from dismissing novelistic naturalism we
should rather focus on the ways in which it has always in fact interrogated the very
mythology of positivism and even the self-mythologization of naturalist technique associated
with Zola‘s most famous theoretical statement. In fact many of these critiques of social
scientism are already immanent within naturalist novels and their framing of the social world
in visual terms.
In the limited time available here today I would like at least to begin to sketch out the
logic of such a critique, beginning with attention to the symbolic function of a material that
almost fetishistically proliferates and spreads itself out over the surface of the novels of both
Zola and Dreiser: glass. When Carrie Meeber, in the second chapter of Dreiser‘s Sister
Carrie, sets out to discover the brave new world of Chicago, what she steps into is a city of
glass:
The large plates of window glass, now so common, were then rapidly coming into use, and
gave to the ground floor offices a distinguished and prosperous look. The casual wanderer
could see as he passed a polished array of office fixtures, much frosted glass, clerks hard at
work, and genteel business men in ―nobby‖ suits and clean linen lounging about or sitting in
groups. (20)
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We immediately notice, of course, the informative and documentary style which
seems to obscure or disavow the question of a particular perspective on this scene in the first
sentence, although the text attempts perhaps nonchalantly to mitigate this oversight by
introducing the putative ―casual wanderer‖ in the second. The effect of the introduction of
the casual wanderer might be to produce a sense of vague distanced disinterest, a
disengagement that might construct a mirage of the ideal sociological observer as a neutral
outsider. However, this locating of the casual wanderer on the street, and thus outside of the
scenes of labor and production that take place the other side of these seemingly transparent
barriers of glass, produces a dissonance with the perspective that we know, in a sense, is
standing just to the side of us as we are invited casually to glance in upon this scene, for the
narrative‘s wander through the streets of Chicago is motivated by an extremely interested
and indeed self-interested search for work and the means of survival by the newly-arrived
Carrie. If the effect of this large plate of glass has, for a moment, been to distract us from
Carrie‘s perspective, to draw our look away in feigned disinterest, it is as though we see the
shadow of the particular perspective of the would-be laborer reflected back to us from this
ostensibly transparent window, which now takes on the weight and opacity (―frosted glass‖)
of a barrier and distinction between classes (clerks, businessmen and the unemployed
Carrie).
Even if we accept the sudden fiction of the ―casual wanderer,‖ the reflexive operations
of the glass which superimpose her or his image upon the scene of labor inside remind us
that leisure too occupies a particular and highly motivated site inside the world of urban
spectacle (―hard at work‖; ―lounging about‖), not least, of course, in the gaze of the potential
customer. Perhaps it is not stretching a point too far either to suggest that, insofar as the
detached gaze with which we initially view the window (―The large plates of glass now so
common…‖) is the privileged sociological gaze of the naturalist novel, it too has the shadow
of labor, production and class division cast back upon it by the reflexive operations of this
glass. Sociology too finds its particular place amidst this display of the division of labor, and
the glass which might seek to isolate the putatively neutral observer from the sociological
spectacle within actually becomes an enormous mirror that implicates her or his perspective
in the scene of observation—mirror and lens, for the polished window that focuses and,
indeed, composes our perspective on the ―phenomena‖ is itself the artifact of the relations of
production here revealed to us.
If the architecture of the novel is supposed to afford us a sociological observatory, the
observatory is itself constructed in the image of the institutions of the commercial world that
it wishes to study. If the novel‘s perspective in this early chapter is itself wandering the
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streets alongside Carrie in search of such of a secure position, it finds as it peers through this
window that the position that it covets has already been taken. There is no place for the
sociological observer to stand which has not already been pre-empted by the very social
relations, including those of labor, on which it seeks to offer a perspective. This is not, of
course, to deny the possibility of any account of the social, but only to indicate that any
account should, and will of necessity, be reflexive, not depending upon the fiction of
transparent glass but sensitive to the ways in which precisely the most highly polished of
glasses will send back an image of the object filtered, mediated and prismatically deflected
through the Gestalt of the observer, even as the subjectivity of that observer is in a sense
―gestalted‖ onto the object framed by the mirror of production. 3
Let us turn now very briefly to the beginning of an earlier naturalist novel, Zola‘s La
Curée (The Quarry). The tableau with which La Curée opens is the Bois de Boulogne, a
privileged spot within the logic of spectacle for wealthy and fashionable society, a spot,
precisely to see and be seen, one in which the ―grandes mondaines‖ are decked out in their
finest and parade in carriages that function as so many ambulatory store fronts and fashion
plates. Unlike Dreiser, Zola has as yet offered us no character that might be used to localize
our sense of perspective within the moving and shifting spectacle of carriages, and it may be
that at one level again this detachment of vision from any particular perspective is part of a
positivist fantasy of total control of the visual field. Indeed, throughout the novel the term
―étalage,‖ or display occurs dozens of times, as if the world of objects exists only to offer
itself up to the eye. Yet, as the scene evolves, something very interesting happens to this
detached gaze:
The golden glints, the bright glimmerings thrown by the wheels, seemed to attach themselves
to the straw-coloured mouldings of the carriage, and its dark-blue panels reflected scraps of the
surrounding landscape. And higher up, fully in the reddish light that illuminated them from
behind, and which made the brass buttons of their capes shine stood the coachman and
footman... Amid the merged dark patches made by the long line of the numerous carriages to
be found in the Bois on the autumn afternoon shone the glass of a window, the bit of a horse,
the silver-plated socket of a lamp, the braid on the livery of a lackey perched high on his seat.
Here and there a scrap of fabric, a piece of a woman‘s dress, silk or velvet, flashed out from an
open landau. (13)4

In a scene that is again echoed throughout Sister Carrie, the gaze here is seemingly
endlessly multiplied, refracted, dispersed and exchanged between wheels, panels, buttons,
3

Although I am obviously influenced here by Jacques Lacan‘s formulation of the mirror stage (and by
Althusser‘s invocation of it in his analysis of ideology), I do not in this essay observe the distinction between the
eye, the look and the gaze that he lays out, for example, in The Four Fundamental Concepts of Pscyhoanalysis.
4
The page references are to the French text. Translations are my own.
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glass windows and even the fabric of a dress. We can indeed say that the gaze here is
objective, but only insofar as it has been objectified into and is now a property of the almost
infinite array of objects that make up the étalage or display. Even as the carriages have
become clogged in traffic, the gaze maintains the swift mobility suggested by the glints
thrown by wheels. It is these shiny, flashing gleaming and glinting objects themselves that
see here. The gaze as property, or rather the gaze as swiftly circulating commodity, eludes
and undercuts any fantasy of scientistic monopoly, mercilessly parodying the notion of the
observatory as the carriages themselves turn into mobile observatories that have appropriated
the gaze from the observer and now tauntingly toss it backwards and forwards between
themselves.
Renée, the novel‘s protagonist and occupant of one of the carriages, is
symptomatically short-sighted and has to have the presence of one of her rivals, Laure, in
another carriage, pointed out to her by her male companion, her stepson Maxime. At one
level we are invited to understand the weakness of her vision as a consequence of the
alienation of human vision to the body of the commodity, although it is also surely
significant that her male companion retains the mastery of his look, and that the look of
simultaneous rivalry and identification between two women will thus, at one level, be
orchestrated and mediated by a man.

The world of commodities offers its own

compensations for alienation, however, and Renée takes advantage of a kind of prosthetic
vision offered by the commodity:
Since she was unable to see at all well, she picked up her glasses, a man‘s glasses decorated in
tortoiseshell, and, holding them in her hand rather than placing them on her nose, complacently
and with an air of absolute calm examined the fat Laure d‘Aurigny. (14)

The notion of the prosthetic look here wielded by a woman is fraught with ambiguity.
On the one hand, the security of a subversive female ―mastery‖ of the look here is assured by
a sense of possession—her glasses-—and yet this pair of glasses (―binocles‖) remains
simultaneously a man‘s. To what extent does the appropriation of the look as a commodity
by Renée leave unchallenged the sense that it is somehow the originary property of a male
and somehow still bears the indelible mark of ownership, and to what extent does the
circulation of the look indicate that the conventional monopoly of the look supposedly
enjoyed by the male is already only an act of appropriation and masquerade?
If in this scene the notion of observation seems to have become a mobile and portable
tool or instrument, La Curée does also, like Sister Carrie, show considerable interest in that
architectural observatory that is the glasshouse or greenhouse. The extent of Renée‘s control
of the gaze is suggested by the fact that she manages the paradoxical feat of remaining
hidden in this sphere of transparency even as she spies voyeuristically on her stepson and his
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prospective fiancée. The notion of display here takes on a distinctly sexual tone, but the
larger point, I think, is that the symbol of the greenhouse now casts its shadow in turn upon
all of the other glassy and shining surfaces of the text, revealing the erotic investment that
has in fact proliferated through all of the countless moments of looking throughout the entire
novel, including its own narrative logic of observation and display.

If we take the

greenhouse itself as the emblem of the naturalist novel‘s quest for a sociological observatory,
then, again we find that this edifice is already occupied by structures of desire that in turn are
also inseparable from the socio-economic structures of commodification. If at one moment,
in its description of mobile carriages, the text seems to offer no stable position for the
scientistic gaze, in the image of the greenhouse it seems to grant the desire for the
observatory only to show us the sociological gaze‘s perverse reflection in Renée‘s
scopophilia.
Whilst it is undeniable that the naturalist novel does indeed bear an important
relationship to the nineteenth-century dream of a positivistic social science, in its deployment
of the reflective and reflexive potentials of its most treasured symbol, glass, we see its
ultimate exposure of the interests—economic and libidinal—that lie concealed beneath the
masquerade of neutrality and transparency, and I would suggest that we also see an incipient
rebellion against the social hierarchies of class and gender relations that have turned the
apparently simple act of looking into an ideological apparatus, structure and architecture of
domination. While Zola may explicitly have pinned his hopes for the experimental alignment
of literature and sociology on a shared positivism, the critique of that supposed positivism
should not be thought to drive a wedge back between literature and sociology. Rather, what
we surely find is that, contrary to more than a century‘s worth of accumulated critical
stereotypes, what the naturalistic novel has to offer in sociological terms is precisely an
extremely subtle reflexive account of social relations, including those associated with labor
and gender.
I argued earlier that sociology should not be dependent upon the fictional account of
its own gaze that is suggested by the metaphor of transparent glass, but let me correct myself
here, for perhaps it is precisely in the awareness that the notion of a transparent and neutral
view of the social can only be a fiction, and that it is precisely dependent upon a fiction in
which perspective is always mediated through identification and desire that a responsible
account of the social is possible, and it might be the particular service to sociology of the
naturalist novel that it reflects back to an ostensible social science its necessary
underpinnings in the worlds of both labor and lust, in the social world of objects as well as
that of subjectivity and the unconscious.
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CANAVARDAN, KIZKARDEġE: MEDUSA MĠTĠNĠN 20 YY KADIN
ġAĠRLERĠ TARAFINDAN TEKRAR YAZIMI
Funda BaĢak Baskan1
Özet
Medusa, ilk çağlardan beri sadece kendisine bakanları değil, sanatçıları, yazarları ve Ģairleri
de büyülemeye devam ediyor. En çok bilinen anlatıma göre Medusa, Gorgonlar da diye bilinen üç kız
kardeĢten ölümlü olanıdır. Gorgonlar yüzlerine bakanları taĢa çevirmeleri ile ünlüdürler. Kahraman
Perseus, Medusa‘nın kesik baĢını getirmekle görevlendirilir. Bu zor görevinde, tanrıça Athena ve
Tanrı Hermes‘in yardımını alan Perseus, kalkanını bir ayna gibi kullanarak Medusa‘nın baĢını keser.
Athena da kendisine sunulan bu kesik baĢı, göğüs zırhına yerleĢtirir. Daha az bilinen diğer bir
anlatım ise, Medusa‘nın canavar olmadan önce güzel bir genç kız olduğuna dairdir. Bu hikayeye
göre, güzel Medusa, Denizler Tanrısı Poseidon tarafından, Athena‘nın tapınağında tecavüze uğrar.
Kendi kutsallığına yapılan bu saygısızlığa öfkelenen Athena, Medusa‘yı bır canavara dönüĢtürerek
lanetler.
Sanat yapıtlarında, Medusa daha çok korkutucu bir yüz ifadesi ile resmedilir. En ünlü özelliği
ise, hiç kuĢkusuz, kafasında saç yerine bulunan yılanlardır. Antik Yunan vazolarında da rastladığımız
bu gizemli figür, Batı sanatında, Caravaggio, Rubens, Cellini, Rodin, Klee ve Picasso gibi bir çok
sanatçıya ve heykeltraĢa da ilham kaynağı olmuĢtur. Ayrıca, Euripides, Ovid, Dante, Petrarch,
Goethe, Shelley, Nietzsche, Freud, Sartre ve Derrida gibi yazarlar ve filozoflar da eserlerinde
Medusa‘dan bahsetmiĢ veya ona gönderme yapmıĢlardır. Birçoğu ondan bir canavar olarak söz
ederken, bir kısmı onu karanlık bir ilham perisi olarak yorumlamıĢ, bir kısım yazar ise Medusa‘dan
kötü kaderli bir tecavüz kurbanı olarak bahsetmiĢlerdir. Medusa, günümüzde, bu postmodern çağda
da, görsel sanatlarda, reklam sektöründe ve müzik video endüstrisinde sıklıkla kullanılmaktadır.
Örneğin Versace modaevinin logosu Medusadır.
Feminist hareket içinde ise, antik çağlarda yaĢanan bir anaerkil toplum modelini savunan
kuramların da etkisi ile, Medusa, ataerkil düzende kadınlığın öfkesinin ve gücünün sembolü olarak
yeni bir anlam kazanmıĢtır. Bu sunumda, Medusa mitine ve onun arkeoloji ve sanat tarihindeki
yansımalarına genel bir bakıĢtan sonra, bu mitin 20. yy. kadın Ģairleri tarafından tekrar yazımı
incelenecektir. Bu çerçevede, Louise Bogan, Mary Sarton, Ann Stanford, Colleen J. McElroy, Carol
Ann Duffy, Michele Wandor, Dorothea Smartt ve Barbara Deeming gibi Ģairlerin bu miti nasıl
yorumladıkları ve tekrar yazdıklarına değinilecektir.

1

AraĢ.Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
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Bu mitin ilk yazılı kayıtlarına, MÖ. 7. yüzyılda Homeros tarafından yazılan Ġlyada
destanında rastlıyoruz. Ancak burada Medusa‘nin hikayesine yer verilmez ve Medusanın
kesik baĢı Athena‘nın kalkanındaki korku ve dehĢet veren bir imge olarak yer alır:
Önce omuzlarına, Korku‘nun çepeçevre döndüğü,
içinde Kavga‘nın, Savunma‘nın, tüm kalpleri
donduran SaldırıĢın olduğu,
üzerinde iğrenç ve vahĢi canavar Gorgo‘nun baĢı bulunan
Zeus‘un sembolü, korkutucu püsküllü kalkanı attı (5. Kitap, 737-741)

Medusa mitinin en kapsamlı ve eski anlatımına, M.Ö. 2. yüzyılda yazdığı düĢünülen
Apollodorus‘da rastlıyoruz. Günümüzde Apollodorus‘un Kütüphanesi olarak bilinen bu eser,
özgün kurgulardan çok, yazarın o dönemki mitleri kayıt ettiği bir arĢiv niteliğindedir. Bugün
de en çok bilinen ve yorumlanan bu anlatıma göre Medusa, Gorgonlar da diye bilinen üç kız
kardeĢten ölümlü olanıdır ve Gorgonlar yüzüne bakanları taĢa çevirmeleri ile ünlüdür.
Apollodorus Gorgonların, ‗ejderha derisi gibi pullarla kaplı, çarpık kafaları, domuzlarınki
gibi uzun diĢleri, pirinçten elleri ve altından kanatları olduğunu yazar (Kitap 2.4.1-4). Mite
göre, ‗Kahraman‘ Perseus, Medusa‘nın kesik baĢını getirmekle görevlendirilir. Bu
görevinde, tanrıça Athena ve Tanrı Hermes‘in yardımını alan Perseus, Tanrı Hades‘in giyeni
görünmez yapan baĢlığını takarak, kalkanını bir ayna gibi kullanarak, uyumakta olduğu bir
an Medusa‘nın baĢını keser. Athena da kendisine sunulan bu kesik baĢı, göğüs zırhına
yerleĢtirir. Daha az bilinen diğer bir anlatım ise, Medusa‘nın canavar olmadan önce güzel bir
genç kız olduğuna dairdir. Bu hikayeye göre, güzel Medusa, Denizler Tanrısı Poseidon
tarafından, Athena‘nın tapınağında tecavüze uğrar. Kendi kutsallığına yapılan bu saygısızlığa
öfkelenen Athena, Medusa‘yı bir canavara dönüĢtürerek lanetler (Graves, 127).
Sanat yapıtlarında, Medusa daha çok korkutucu bir yüz ifadesi ile resmedilir. En ünlü
özelliği ise, hiç kuĢkusuz, kafasında saç yerine bulunan yılanlardır. Ġlk olarak Antik Yunan
vazolarında rastladığımız bu gizemli figür, Batı sanatında bir çok sanatçıya ve heykeltraĢa da
ilham kaynağı olmuĢtur. Ġlginç olarak, en erken betimlemelerde Medusa ile özdeĢleĢen yılan
saçlara rastlamıyoruz. M.Ö. 6. yüzyıldan elimize ulaĢan örneklerde Medusa, Apollodorus‘un
yukarıdaki tanımına uygun olarak, dıĢarı çıkmıĢ dili, sivri diĢleri ve kanatları ile neredeyse
cinsiyetsiz bir canavar olarak, koĢarken resmedilir. Bu figür sadece vazolarda görünmekle
kalmaz, dönem sikkelerinin üzerinde de yer alır. Bununla beraber, Gorgon figürlerinin
nazara karĢı da koruyucu

olduğuna inanılır. Bu inanıĢa parallel olarak, bu korkutucu

figürleri tapınak bezemelerinde görüyoruz. Ayrıca, günümüzde halen Yunanlı fırıncıların,
kötü ruhların ve yaratıkların mayalanmıĢ ekmeği söndürmelerine engel olmak için
fırınlarının kapaklarına nazarlık olarak Gorgon imgeleri koyduğu biliniyor (Graves,129).
Zaman içinde, özellikle de M.Ö. 5. yüzyıldan sonra, Gorgon Medusa yumuĢak hatları ile
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daha kadınsı bir Ģekilde betimlenmeye baĢlanır. Medusa figürüne olan ilgi özellikle
Rönesans‘tan sonra daha da artar. Caravaggio, Rubens, Cellini, Canova, Camille Claudel,
Edward Burke-Jones ve Frederik Sandys gibi sanatçılar Medusadan ilham almıĢlardır.
Medusa, günümüzde, bu postmodern çağda da, görsel sanatlarda, reklam sektöründe ve
müzik video endüstrisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Örneğin Versace modaevinin logosu
Gianni Versace‘nin ‗baĢtan çıkarma, tehlikeli çekicilik, klassisizm ve tarih‘in sembolü olarak
yorumladığı Medusadır (Garber, 276).
Yazın alanında da sadece Homeros değil, Antik Yunan edebiyatından baĢlayarak tüm
çağlarda yazarlar ve Ģairler, Medusa mitine ve imgesine yer vermiĢlerdir. Kısaca değinmek
gerekirse, Hesiod Theogony eserinde, Medusa‘nın baĢı kesildikten sonra kızkardeĢlerinin
öfkesine ve yine kendisine atfedilen Herakles‘in Kalkanı adlı eserinde ise Medusa‘nın
kesilen baĢından doğan kanatlı at Pegasus ve Chrysaor‘un hikayelerine yer verir. M.Ö 5.
yüzyılda ünlü tragedi yazarı Euripides Ion adlı oyununda Medusanın kanının hem yokedici
hem de iyileĢtirici özeliğine değinir. Romalı yazar Ovid (M.Ö. 1.yüzyıl), DönüĢümler adlı
eserinin 4. Kitabında, Medusa‘nın Poseidon tarafında tecavüze uğradığını ve Athena‘nın
Medusa‘nın saçlarını yılanlara çevirdiğini anlatır.
ġair ve oyun yazarlarının aksine, Antik Yunan ve Roma dönemindeki tarihçiler,
Medusa mitini akılcı bir yaklaĢımla açıklamaya çalıĢırlar. Örneğin, Palaephatus, M.Ö 4.
yüzyılda yazdığı Ġnanılmaz Hikayeler Üzerine adlı eserinde, Medusanın kudretli bir kraliçe,
Perseus‘un ise bir korsan olduğunu söyler ve Perseus‘un Medusa‘nın kesik baĢını göstererek
insanlara korku salarak, haraç topladığını yazar. Romalı tarihci Diodorus Siculus ise,
Gorgonları Amazonlarla birlikte Kuzey Afrikada yaĢayan güçlü ve cesur kadınlar olarak
anlatır. Siculus‘a göre bu iki kabile, birbirine düĢmandır ve sonunda her ikisi de Herkul
tarafından yok edilirler. Yine Romalı bir tarihçi olan Pausanias ise, Medusa‘yı Libyalı
savaĢcı bir prenses olarak betimler. Pausanias‘ın anlatımına göre, Yunanlı Perseus,
Medusanın kabilesi ile girdiği savaĢta Medusa‘yı öldürür ve bu savaĢcı prensesin egzotik
güzelliğini ülkesinde göstermek için kafasını keser.
Ortaçağda tüm antik kültürün karanlıkta kalmasına parallel olarak, Medusa miti, ancak
antik yazılı edebiyata ulaĢabilen kiĢiler tarafından biliniyordu. Ancak Rönesans ile birlikte
Antik Yunan ve Roma eserlerinin tekrar gün ıĢığına çıkması ile, Medusa miti sanat ve
edebiyat eserlerinde tekrar görülmeye baĢlandı. Mesela, Dante‘nin Ġlahi Komedya‘sında
Virgil rehberliğinde Cehenemi gezen Dante, Medusanın bakanı taĢa çeviren gazabından
Virgil‘in onu uyarması ve hatta elini Dante‘nin gözüne siper etmesi sonucunda kurtulur.
Dante‘nin cehennemin zebanilerin biri olarak betimlediği Medusa, Christine de Pizan‘ın
Kadınlar ġehrinin Kitabı adlı eserinde ise, tüm kadınları solgun bırakan sıradıĢı güzelliği
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yüzünden, kendisine bakanı hareketsiz hale getiren bir kadın olarak çizilmiĢtir. De Pizan‘a
göre, iĢte bu yüzden Medusanın mitolojide bakanı taĢa çevirdiği söylenir.
Romantik Ģairler de Medusa mitinden ilham almıĢlar; bu Ģairler Medusa‘nın hem
yıkıcı ve korkutucu gücünün etkisinde kalmıĢ, hem de onun tragedisine yakınlık
duymuĢlardır. Örneğin Shelley, 1819 yılında yazdığı ‗Leonardo da Vinci‘nin Floransa Sanat
Galerisindeki Medusası Üzerine‘ adlı Ģiirinde, ‗ancak dehĢetten çok zerafetti bakanın ruhunu
taĢa çeviren‘ der (408). Ancak yine de, 19. ve 20 yüzyıl erkek Ģairlerinin Medusa‘ya
tutumlarında genel olarak, bu büyülü figüre karĢı etkilenme ile gelen bir empati ve korku ile
gelen bir çekingenlik olduğunu söyleyebiliriz.
Felsefe ve politika alanında da Medusa her dönemde çok önemli ve etkileyici bir
sembol, bir metafor olmuĢtur. Örneğin Karl Marx, Kapitalinde, Medusayı kapitalist sistemin
çarpık iĢleyisinin peçesinin ardındaki canavar olarak tanımlar ve insanların bu çürümüĢlüğü
görmemek için Perseus giydiği görünmezlik baĢlığı gibi bir baĢlığı gözlerimizin önüne
çektiğini ve canavarların olmadığına kendilerini inandırdıklarını söyler. Aynı Ģekilde Walter
Benjamin ‗Paris: 19. Yüzyılın BaĢkenti‘ adlı yazısında Bauldelaire‘in modern estetiğini,
öngörülemeyen, kaçınılamayan bir güzellik olarak tanımlar ve modernismin iĢte bu bakıĢını
Medusanın bakıĢına benzetir.
Psikoanalizin kurucusu Sigmund Freud ise Medusaya olumsuz bir anlam yükleyerek,
‗Medusa‘nın BaĢı‘ adlı kısa yazısında Medusayı erkeklerdeki hadım edilme korkusu ile
iliĢkilendirir. Freud‘a göre Medusanın baĢındaki phallic yılanlar, yetiĢkin kadın, özellikle de
anne genital organını gören erkek çocuğun hadım edilme korkusu sembolize eden
penislerdir. Freud‘un takipçilerinden Sandor Ferenczi ise ‗Medusa BaĢının Sembolizmi‘
isimli yazısında, Medusanın kadın genital bölgesinin ‗korkunç görüntüsünü‘ temsil ettiğini
söyler. 20. yy. biliminin erkek egemen bakıĢından kurtulamayan diğer bir isim, Carl Jung‘un
öğrencisi Erich Neumanndır. Jung‘un Medusayı ‗Korkunç Anne‘ arketipi olarak
adlandırmasını takiben, Neumann Bilincin Kökeni ve Tarihi adlı eserinde Gorgon figürunu
‗hadım eden rahim‘ olarak tanımlar.
1970lerde baĢlayan feminist hareket içinde ise, antik çağlarda yaĢanan bir anaerkil
toplum modelini savunan kuramların da etkisi ile, Medusa, ataerkil düzende kadınlığın
öfkesinin ve gücünün sembolü olarak yeni bir anlam kazanmıĢtır. Emily Erwin Culpepper,
‗Kendi Gorgon Kimliğimi Deneyimlerken‘ adlı yazısında, 1980 yılında evinde kapısını çalan
bir erkek tarafından saldırıya uğradığını, eve girmeye çalıĢan saldırganı tüm hiddeti ve öfkesi
ile bağırarak dıĢarı attığını anlatır. Saldırıdan kurtulduktan sonra, o anda kendisine neler
olduğunu anlamaya çalıĢırken söyle yazar:
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‗Az önceki korkutucu, ayağa kalkmıĢ, dehĢetli Öfkenin, hala taze bir Ģekilde, içimi son hızla
doldurduğunu fark ettim. Yüzümün yine o kavga haline tekrar döndüğünü hissetim, aynaya
döndüm, baktım. Bu yüz benimdi ve bu yüzü daha önce gördüğümü biliyordum, ben bu
yüzün adını biliyordum. ‗Gorgon! Gorgon!‘ yankılandı zihnimin içinde. (23-24)‘

Bu alıntıda aktardığı Ģekilde, Culpepper, içindeki Gorgonu deneyimlemesinin
sonucunda, bu imgenin bir dönüĢüm, bir güç ve dolayısı ile bir ayakta kalma yolu olduğunu
anlar. Bu anlatının ortaya koyduğu üzere, feminist kritiklere göre, Medusa arketipi,
misogenist erkek egemen düzenin savunduğunun aksine, bize içimizdeki kadınlık gücünü
hatırlatıyor, onunla bağlantıya geçmemize yardım ediyor. Hatta Jane Ellen Harrison ve
Joseph Campbell gibi araĢtırmacılara göre, Medusa‘nın Perseus tarafından öldürülmesi,
anaerkil Pre-historik Yunan kültürünün, ataerkil Akalılar tarafından fethinin ve yok
edilmesinin sembolik bir hikayesi olarak da okunabilir.
Genel olarak 20. yüzyıl Ģiirine baktığımızda ise, Medusayı ötekileĢtiren erkek Ģairlerin
aksine, kadın Ģairler kendilerini, hem onun ataerkil düzenin bir kurbanı olan tarafı ile hem de
öldürücü güce sahip olan yanı ile özdeĢleĢtiriyorlar. Hatta, 20. yüzyıldan önce, daha 1882
yılında Mary Elizabeth Coleridge, ‗Aynanın Öbür Yanı‘ isimli Ģiirinde, aynada ‗yabani ve
kadınsı çaresizlikten daha fazlasını taĢıyan‘ bir kadının görüntüsünü görür ve devam eder:
Dudakları açık- hiçbir ses gelmedi
o aralık kırmızı çizgilerden.
Her ne idi ise, o korkunç yara
Sessizce ve gizlice kanadı.
O dilsiz acısını hiçbir iç çekiĢ rahatlatmadı
DehĢetini anlatmak için sesi yoktu (137).

Coleridge, aynada gördüğü Medusayı izledikten sonra, onu ÖtekileĢtirmez, aksine, son
dizede yazdığı gibi onunla, yüzleĢir, bütünleĢir: ‗BölünmüĢ saatin hayaleti, fısıldadığımı
duydu, ‗Ben O‘yum‘.
20. yüzyıl Ģairleri Medusa‘nın Poseidon tarafından tecavüze uğramasını hikayesinin
özellikle altını çizerler. Çağlar öncesinden günümüze uzanan bu hikaye, modern dünyada da
bu vahĢete maruz kalan kadınların, evrensel ve tarihsel çağları aĢan trajedileri anlatmak için
kullanılır. Ann Stanford, örneğin, 1977 yılında yazdığı ‗Medusa‘ baĢlıklı Ģiirinde, Medusanın
uğradığı tecavüzü Ģöyle anlatır:
Saçlarım öfkeden kıvrıldı; aklımda sadece nefret kaldı.
Ġntikamı düĢünmeye baĢladım ve sadece onun için yaĢamaya.
Saçlarım yılanlara dönüĢtü, gözlerim dünyayı taĢtan görmeye baĢladı (114).

Erkek egemen sistemin, kadını arzu nesnesi ve sahip olunacak bir obje olarak
tanımlayan değiĢmez görüĢüne ek olarak, Afrikalı-Amerikan Ģairler ‗beyaz ve sömürgeci‘

92

adamın kültürüne kendilerini yabancı hissettikleri için, Medusa‘nın öfkesi ve kurban
edilmesi ile kolayca bağlantı kurabiliyorlar. Kendilerini özdeĢleĢtirdikleri Medusanın ‗vahĢi‘
yanı, ötekileĢtirdikleri ‗beyaz uygarlık‘ karĢısında onlara, kendilerine ait bir alan,bir karĢıtlık
yaratma Ģansı veriyor.

Collen McElroy ‗Lacivert Afro‘ isimli Ģiirinde, afro saçlarını

düzleĢtiren Afrika kökenli kadınları eleĢtirerek:
Tüm o sahte öç tanrıçaları
Saçları yapılı
PudralanmıĢ
Ve allanıp pullanmıĢ
Medusa saçları evcilleĢtirilmiĢ
Ve yeni para ile kuĢanmıĢ (76).

Bu alıntıda da görüldüğü gibi, McElroy, beyaz kadına benzemeye çalıĢan kadınları,
kökeninden ve tarihinden utanan, gerçek kimliğini kaybetmiĢ yaratıklar olarak görüyor. Bu
eleĢtirisinde de Afrika kökenli kadınların kıvırcık, kabarık ve gür saçlarını ‗Medusa saçları‘
olarak tanımlıyor. Dorothea Smartt‘da 2001‘de yayınladığı BirleĢtiren Yol isimli Ģiir
kitabında ‗Medusa Siyahkadındı‘ ‗Medusa Afrikalıydı‘ diyor ve Medusayı tüm kadınları
birbirine bağlayan bir sembol olarak tanımlıyor:
Medusa bir ruh
Senin içindeki Medusa, benim içimdeki sen,
Senin içindeki ben (60).

Diğer bir kadın Ģair, May Sarton ise, 1971 yılında kaleme aldığı ‗Ġlham Perisi olarak
Medusa‘ adlı Ģiirinde, ataerkil anlatıları eleĢtirerek:
Bir kez seni görmüĢtüm Medusa, yalnızdık
Donuk gözlerinin, donuk, tam içine bakmıĢtım
Cezalandırılmadım, taĢa dönmedim
Bana anlatılan efsanelere nasıl inanacağım? (174).

Ve Medusa‘nın öfkesini bir yaratıcılık kaynağı olarak yorumlar, ve son dörtlükte,
kendini Medusa‘da görürken söyle der:
Yüzünü çevirdim! Benim yüzümdü
O donmuĢ öfke keĢfetmem gereken Ģeydi
Ah o gizli, içe kapanmıĢ ve yağmalanmıĢ yer!
ĠĢte bu armağan için sana teĢekkür ederim

Bu Ģiire parallel olarak, Barbara Demming‘de ‗Gorgonlar Ġçin Bir ġarkı‘ isimli
Ģiirinde, atalarının öğütlerini dinlediğini ve Gorgonların yüzüne bakmadığını söyledikten
sonra, artık bu ataerkil anlatılardan kendini sıyırdığını, tüm bu ‗yalanlardan‘ bıktığını,
kendini Gorgonlarda bulduğunu belirtir ve onlara ‗kızkardeĢlerim‘ der (21). Michelene
Wandor‘da ‗Havva ile Medusa KarĢılaĢınca‘ adlı Ģiirinde, mitolojik ve dinsel anlatıların hep
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kötü özelliklerle tanımladığı ve kadınlık hallerinin kliĢeleri haline getirdiği Havva ile
Medusanın hayali karĢılaĢmasını anlatır ve ataerkil düzende ‗kötü‘ kadın olmak üzerine
sahip oldukları ortaklıklar ve benzerlikler üzerinde durur. ġiir söyle baĢlar:
Medusa. Otur söyle.
Kafandaki yılanların ağırlığından kurtul önce.
Seninle çok ortak noktamız var.
Yılanlar, diyorum (34).

Bu ironik Ģiir ‗Söyle bana, gerçekten erkekleri taĢa çevirebiliyor musun, bir
bakıĢınla?/ Ne dersin, ben de perma mı yaptırsam- yaptırmasan belki daha iyi‘ diye devam
ediyor. Carol Ann Duffy‘nin Medusası ise, ataerkil sistemin ezdiği, susturduğu, hayal
kırıklığına uğratığı kadının sözcülüğü yapıyor: ‗Ben güzel değil miydim? Genç ve hoĢ
kokulu? Bir de Ģimdiki halime bak‘ (41).
Ancak, tüm Ģairler Medusayı özdeĢleĢecek bir sembol, bir ilham perisi olarak
görmeyebiliyor. Örneğin, Slyvia Plath, 1962 yılında yazdığı Medusa Ģiirinde, annesinin
isminin Medusa denizanası türünün Fransızca ismi olan Auerlia ile benzeĢmesinden yola
çıkarak, Medusa imgesinden kendini koparmaya çalıĢır: ‗UzaklaĢ, uzaklaĢ, kaygan kamçı/
Seninle aramda hiçbirĢey yok‘( 2094). Ancak Plath, Medusayı canavar olarak yorumlayan
ve onun erkek kurbanları ile özdeĢleĢmeyi seçen Katleen Raine, Marya Zaturenska ve Karen
Lindsey gibi birkaç diğer örnek ile birlikte azınlıkta kalıyor.
Genel olarak, yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi, ataerkil sistem içinde
susturulan, Ģiddet gören, tecavüze uğrayan ve öldürülen kadınlara ses vermek için var
Medusa 20. yüzyıl kadın Ģiirinde. Ve tüm bu yıkıntılardan, yaralardan ve yenilgilerden,
kendimize yeni bir mitoloji, yeni bir tarih, yeni bir ben yazmak için.
Sonuç olarak, 20. yy. kadın Ģiirinde Medusa imgesinin çok önemli bir yer tutuğunu,
tarih içinde bir değiĢim geçirerek canavardan bir kızkardeĢe, bir ilham perisine dönüĢtüğünü
söyleyebiliriz. Hélène Cixous‘un ‗Medusanın GülüĢü‘nde de dediği gibi, Medusanın gerçek
yüzünü görebilmek için tek yapmanız gereken ‗onun gözlerinin içine bakmak. O öldürücü
değil. O güzel ve gülüyor‘ (363).
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EDEBĠYAT-COĞRAFYA ĠLĠġKĠSĠ
Ali Özçağlar1
Özet:
Coğrafya, insanların yeryüzündeki faaliyet sahasını ve yaĢam tarzını düzenleyerek, yaĢam
mekânları hakkında bilgi edinmenin ve bu alanlardan en iyi Ģekilde yararlanmanın yollarını
öğretmekte ve buna bağlı olarak Ģekillenen farklı yaĢam tarzlarının yeryüzündeki dağılıĢını ve
etkilerini incelemektedir. Coğrafyada mekânın betimsel olarak tanıtımında edebiyattan; edebi
metinlere ve Ģiirlere konu olan mekânların özelliklerinin kitlelere aktarımında ise coğrafyadan
yararlanılmaktadır. Özellikle olay ve durum aktarımıyla ilgili edebi metinlerde mekân (yer) en önemli
unsurlar biridir. Olaylar, bir mekânda ortaya çıkar ve o mekânın izlerini taĢır. Böylece, coğrafya
edebiyat üzerinde etkili olur.
Özellikle mekânı doğal ve beĢeri unsurlarıyla birlikte ele alan coğrafya eserlerinde edebiyatın
anlatım biçimlerinden biri olan "açıklayıcı betimleme" kullanılır. Bu yönüyle coğrafyacılar kesinlikle
edebiyattan yararlanmak durumundadırlar. Bazı edebî metinlerin yazılıĢ amacı doğrudan belli bir
coğrafi mekânı tanıtmaya yöneliktir. Örneğin, gezi raporları, seyahat notları, egzotik romanlar bu
türden eserlerdir; bunlar her iki bilim için de önemli kaynaklardır.

Edebiyat, olay, düĢünce, duygu ve hayallerin, söz ya da yazı halinde dil aracılığıyla
güzel ve etkili bir Ģekilde anlatılması sanatı olup coğrafi çalıĢmaların kitlelere aktarılmasında
da en etkili bir araç konumundadır. Coğrafyacıların edebiyattan yararlanmaksızın bir eser
yazmaları ve sunmaları mümkün olmadığı gibi, edebiyatla uğraĢanların da coğrafyadan ve
coğrafi ortamdan etkilenmemeleri mümkün değildir. Yazarlar ve Ģairler insan olarak coğrafi
ortamda yaĢadıklarına ve ondan etkilendiklerine göre, bunların ortaya koydukları eserler
coğrafi ortamın izlerini taĢımaktadır. Edebiyat-coğrafya arasındaki iliĢkinin boyutlarını
belirlemek için öncelikle coğrafya bilimini yakından tanımak gerekir.

1

Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü.

97

ġekil 1. Ġnsan-doğal ortam etkileĢimi
Doğal ortamda insan etkisiyle oluĢan her Ģeyi mekâna bağlayarak ele alan coğrafyayı
Ģu Ģekilde tanımlamaktayız: “Coğrafya, insanla doğal ortam arasındaki karĢılıklı
etkileĢimleri, bu etkileĢimler sonucunda geliĢen faaliyetlerle durumları dağılıĢ, iliĢki
kurma, karĢılaĢtırma, nedensellik ilkelerine bağlı kalarak ve çeĢitli araĢtırma
yöntemleri uygulayarak araĢtırıp inceleyen, elde ettiği sonuçları bir sentez halinde
ortaya koyan, kendi içerisinde çok sayıda bilim dalından oluĢan bir bilim kümesidir.” 2
Coğrafya, insanların yeryüzündeki faaliyet sahasını ve yaĢam tarzını düzenleyen unsurları
araĢtırarak ortaya çıkarmakta; yaĢam alanları hakkında bilgi edinmenin ve bu alanlardan en
iyi Ģekilde yararlanmanın yollarını göstermekte ve buna bağlı olarak Ģekillenen farklı yaĢam
tarzlarının yeryüzündeki dağılıĢını ve etkilerini incelemektedir.
Ġnsan, yaĢadığı ortamın iklim Ģartlarından, kayaçlarından, toprak örtüsünden yer
Ģekillerinden, sularından, bitki örtüsünden ve hayvanlarından etkilenmiĢ, bunlardan
korunmak veya yararlanmak amacıyla onlarla uyum içerisinde yaĢamanın yollarını
aramıĢ; duygulanmıĢ ve düĢünmüĢ, fikirler üretmiĢ ve bunları baĢkalarıyla paylaĢmanın
yollarını aramıĢ ve adına edebiyat dediğimiz bilim-sanat dalını yaratmıĢtır.
Ġnsanın doğal ortamla etkileĢimi ele alındığında, yalın haldeki doğal ortam ile
beĢerî (kültürel) ortamın kaynaĢması sonucunda "coğrafî ortam" oluĢmaktadır ki,
edebiyat dahil tüm sanat dalları, bilimler, diller, inançlar ve kültürler burada doğmuĢlar
ve geliĢmiĢlerdir.
2

A.Özçağlar (2006), Coğrafyaya GiriĢ, s.2, Ankara.
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ġekil 2. Doğal ve beĢeri unsurların sentezinden oluĢan coğrafi ortam

Günümüz Türkiye‘sinde coğrafyanın kamuoyundaki algılanıĢ biçimi maalesef
yukarıdaki tanımlara uymamaktadır. Güncel konularla ilgili konuĢmalarda ve yazılarda
coğrafyanın yaygın olarak mekân veya saha belirleyici bir sözcük olarak algılanması yaygın
bir hal almıĢtır. Bu durum coğrafyayı mekânla eĢ anlamlı tutmakta ve onun bilimsel
kimliğini tamamen ortadan kaldırmaktadır. Örneğin, “Türkiye, bulunduğu bu coğrafyada
önemli bir rol üstlenmektedir”, “Bu coğrafyada yaĢamak çok zor”, “Ortadoğu
coğrafyasında Türkiye bir istikrar unsuru olmuĢtur” cümlelerindeki “coğrafya”
sözcüğü saha, yer, mekân, ülke anlamındadır. Son dönem yazarlarından Nihat Genç‘in
deneme türünde yazdığı “AĢk Coğrafyasında KonuĢmalar” adlı eserde de coğrafya
sözcüğü mekânsal bir anlam taĢımaktadır. Yazarların pek çoğu coğrafyayı moda haline gelen
bir eğilimle sadece mekân, saha veya ülke olarak algılamaktadırlar. Burada önemli olan
husus mekânı insanla birlikte ele alıp, mekânın insan üzerindeki, insanın da mekân
üzerindeki etkilerini gözlemleyip iliĢkilendirerek analiz edebilmek ve elde edilen sonuçları
sentez halinde edebi bir üslupla yazmaktır. ĠĢte, bu aĢamaya gelindiğinde coğrafyacılar
edebiyattan yararlanmaktadırlar.
Edebiyatın coğrafyanın hangi dalı ile daha yoğun iliĢki içinde olduğu
araĢtırıldığında, toplumsal coğrafya öne çıkmaktadır. Coğrafyanın dallarını iliĢkili
oldukları disiplinlerle birlikte ele alarak üç ayrı evde toplayan Ġngiliz coğrafyacı Charles

99

Whynne-Hammond,3 edebiyatı, toplumsal coğrafyanın bahçesindeki bir ağacın dalları
arasında dil, tarih, antropoloji, felsefe, botanik, ekonomi, politika, jeoloji, müzik ve
sanatla birlikte yerleĢtirmiĢtir (ġekil 3).

ġekil 3. Edebiyatın coğrafya evleri içindeki konumu (C.Whynne-Hammond‘dan
alınmıĢtır)
Yukarıdaki Ģekilde, bahçe içinde birbirine bitiĢik iki ev ve büyük bir ağaçla temsil
edilen toplumsal coğrafya, toplumların yaĢadıkları sorunları mekânla iliĢkili olarak
inceleyip, coğrafi dağılıĢını ortaya koyan sosyal coğrafya dalıdır. Barınma ve geçim
imkânları, yoksulluk-zenginlik, gelir dağılımındaki denge ve düzensizlikler, sosyal
adalet ve adaletsizlik, suç iĢleme nedenleri ve oranları, ırk ve cinsiyet ayrımcılığı, ülke
kaynaklarının kullanımında veya paylaĢımında yaĢanan durumlar, bunların ideolojik
akımlara ve politikaya yansıması, Ģehirlerde ve kırsal kesimde sosyal yönde meydana
gelen kurumsallaĢmalar özelde sosyal coğrafyaya konu olan baĢlıca toplumsal
olaylarıdır. Bu nedenle disiplinler arası çalıĢmalarda sosyoloji ve psikoloji ile sıkı

3

C.Whynne-Hammond, (1985) Elements of Human Geography, Second Edition, Page 10, London.
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iliĢkisi bulunmaktadır. 4

Toplumsal coğrafyaya konu olan hususların pek çoğu

romanlara, tiyatro eserlerine, Ģiirlere konu olmuĢ ve olmaya devam etmektedir.

Edebiyatta Coğrafyadan Yararlanma
Ġnsan, ortam (mekân-çevre) ve zaman edebiyat ile coğrafyayı birleĢtiren ortak
unsurlardır. Ġnsan, gönlündeki duyguyu, kafasında yatan düĢünceleri, ürettiği bilgileri
baĢkalarıyla paylaĢmak ve gelecek nesillere aktarmak için adına edebiyat denilen sanat
dalını oluĢturmuĢtur. Canlılar içerisinde özel bir konuma sahip olan insan, aklı, üstün
düĢünme yeteneği ve hareket kabiliyeti ile doğal ortamda kendi yararına çeĢitli
düzenlemeler yapan, ruhsal dünyası ile bedensel olarak yaĢadığı dünyayı (coğrafi ortamı)
birleĢtirerek edebiyata konu olan eserleri bu ortamda ortaya koymuĢtur. Bu itibarla
coğrafi ortamla ilgili doğal ve beĢeri unsurlar doğrudan veya dolaylı olarak edebi
eserlerde yer almıĢtır.

Edebi eserlerde yer alan doğal coğrafya unsurları
YerĢekilleri: Dağlar, ovalar, platolar, vadiler vb.
Ġklim: Hava olayları, hava durumu,
Sular: Okyanus, deniz, göl, akarsular (ırmak, çay, dere),
kaynaklar.
Toprak örtüsü: ĠĢlenen ve iĢlenmeyen topraklar
Bitki örtüsü: Ormanlar, bozkırlar, çayırlar vb.
Hayvanlar: Doğal ortamdaki hayvanlar, evcil hayvanlar
Doğal afetler: Deprem, sel, heyelan, çığ vb.

Edebi eserlerde yer alan beĢeri coğrafya unsurları
Ġnsan: Bireysel ve toplumsal olarak
YerleĢim alanları: ġehirler, kasabalar, köyler ve diğer
kırsal yerleĢmeler
Sosyokültürel unsurlar: Eğitim, sağlık, siyaset, yönetim,
etnik yapı, dil, inançlar, gelenekler, folklor, toplumsal hareketler vb.

4

A.Özçağlar (2006), Coğrafyaya GiriĢ, s.74.
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Ekonomik etkinlikler: Tarım, hayvancılık, ormancılık,
madencilik, avcılık, toplayıcılık- sanayi - hizmetler – turizm.

Edebi eserler içinde romanlarda olayların geçtiği açık mekânların tasvirinde
coğrafyadan yararlanılmaktadır. Romanda mekan türleri açık, kapalı, geniĢ, dar, özel
mekânlar Ģeklinde adlandırılmaktadır. Bunlardan ülke, bölge, deniz, Ģehir, dağ,
park v.s. açık mekân olarak nitelendirilmektedir. Açık mekanlar olay parçalarının
yaĢandığı diğer mekânları kapsayıcı özelliğe sahiptir. Kapalı mekânlar (ev, oda, hastane,
fabrika vs.) bazı Ģahısların içinde yaĢadıkları diğer Ģahısların giremedikleri "kapsanan"
mekânlardır.5
ġiirlerde coğrafi unsurlar daha farklı Ģekillerde ele alınmaktadır. Yahya Kemal
Beyatlı, coğrafi bir unsur olan Ġstanbul Ģehrini jeomorfolojik bir birim olan yüksek bir
tepeden gözlemlemiĢ ve duyduğu hayranlığı Ģu övgü dolu mısralara dökmüĢtür.

Sana dün bir tepeden baktım aziz Ġstanbul!
Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer.
Ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince kurul!
Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer.

Sivas Kangal‘lı Muhlis Akarsu, Sivas civarındaki jips karstından delik deĢik olmuĢ
dağlardan etkilenerek sevdiğine kavuĢmada engel gördüğü dağları Ģu Ģekilde ele almıĢtır:

Dağlar seni delik delik delerim
Kalbur alır toprağını elerim
Sen bir kara koyun ben de bir kuzu
Sen döndükçe ardın sıra melerim
Dağlar senin ne karanlık ardın var

5

M. Narlı (2002), ―Romanda Zaman ve Mekan Kavramı, Balıkesir Üni. Sosyal Bilimler Dergisi (Journal

of Social Sciences) C.5. S7 Mayıs 2002, s.91-106
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Lale sümbül boynun eğmiĢ derdin var
El alemin vatanı var yurdu var
Benim yurtsuz kalıĢıma n‘edeyim

Tokat‘ın Zile ilçesine bağlı Çeltek köyünde doğmuĢ olan Cahit Külebi, ilkokulu
Niksar'da, liseyi Sivas'ta bitirmiĢtir. Çocukluğunun, ilk gençliğinin geçtiği yörelerden
izlenimler yansıtarak insan, yurt ve doğa sevgisini dile getirmiĢ, halkın yaĢam güçlüklerine
tanıklık etmiĢ; halk Ģiirinden, türkülerden de yararlanarak çağdaĢ bir Ģiir oluĢturmuĢtur.
Coğrafyayı Ģiirle bütünleĢtiren usta bir Ģair olan Külebi, ―Hikaye‖ adlı Ģiirinde Anadolu
coğrafyasında yer alan köylerin sıkıntılarını kendi benliğinde yaĢayarak sevgilisi aracılığıyla
çözümler getirmiĢtir.

Senin dudakların pembe
Ellerin beyaz,
Al tut ellerimi bebek
Tut biraz!
Benim doğduğum köylerde
Ceviz ağaçları yoktu,
Ben bu yüzden serinliğe hasretim
OkĢa biraz!
Benim doğduğum köylerde
Buğday tarlaları yoktu,
Dağıt saçlarını bebek
Savur biraz!
Benim doğduğum köyleri
AkĢamları eĢkıyalar basardı.
Ben bu yüzden yalnızlığı hiç sevmem
KonuĢ biraz!
Benim doğduğum köylerde
Kuzey rüzgârları eserdi,
Ve bu yüzden dudaklarım çatlaktır
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Öp biraz!
Sen Türkiye gibi aydınlık ve güzelsin!
Benim doğduğum köyler de güzeldi,
Sen de anlat doğduğun yerleri,
Anlat biraz!

Coğrafyada Edebiyattan Yararlanma
Coğrafi eserlerin yazımında edebiyatın anlatım Ģekillerinden ve sanatsal yönünden;
eski dönemlere ait coğrafi bilgilerin elde edilmesinde ise roman, hikâye, sahne eseri,
seyahatname, söylev, Ģiir ve destan türündeki edebi eserlerden yararlanılmaktadır. Bu iki
yönlü yararlanma Ģekli ile coğrafya ile edebiyat iç içe bulunmaktadır.
AraĢtırma ve inceleme sonuçlarına dayalı olarak yazılan coğrafi eserlerde (coğrafya
kitapları, tezler, proje raporları, makaleler ve bildiri metinleri) ele alınan konuların
okuyuculara akıcı bir üslupla aktarılmasında edebiyatın anlatım biçimlerinden biri olan
"açıklayıcı betimleme" kullanılmaktadır. Açıklayıcı betimleme (açıklayıcı tasvir)
yönteminde ele alınan mekânın özellikleri okuyucunun hafızasında canlandırılır ve ayrıntılar
hakkında bilgi verilir. Bu anlatım Ģeklinde betimlenecek olaya ve duruma kiĢisel duygu ve
düĢünceler katılmaz. Bu anlatım tarzında esas amaç sanat yapmak değil, bir konu hakkında
bilgi vermektir. Ancak, betimsel anlatımda bazı yazarlar benzetme (teĢbih) sanatına yer
vermektedirler. Benzetme, mekânı, olay veya durumu daha kolay kavratmak için bazen
gerekli olmaktadır. Örneğin, ―Doğu Karadeniz kıyı kuĢağındaki yerleĢmelerin tesbih tanesi
gibi sıralanması‖, ―Edremit Körfezi etrafında yer alan kıyı ovalarının ve zeytinliklerin
körfezi bir at nalı gibi kuĢatması‖ benzetmeleri bu yörelerdeki yerleĢmelerin dağılım
düzenini açıklamada uzun cümle kullanılmasını önlemektedir.
Tarihi coğrafya araĢtırmalarında, içinde geçmiĢe ait coğrafi bilgilerin bulunduğu
edebi eserler (seyahatname, roman, hikâye, sahne eseri, söylev, Ģiir, destan) önemli birer
kaynaktır. Günümüzde bilinen bir mekânın geçmiĢteki durumunu, orada yaĢayan
insanların o dönemdeki yaĢam tarzlarını ve birçok yararlı bilgileri edebi eserlerden
öğrenmek mümkün olmaktadır.
Coğrafya eğitiminde coğrafya ders kitaplarında edebi metinlere ve Ģiirlere yer
verilerek öğrencilerin algılama ve ifade becerileri yükseltilmektedir. Coğrafya eğitiminde
edebiyattan ve edebi metinlerden yararlanmak büyük bir kütüphaneye sahip olmak gibidir.
ġiirler, anılar, gezi yazıları, öyküler, basında yer alan makale ve haberler, romanlar,
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belgeseller, biyografiler v.b. ürünler coğrafya dersinde yararlanılabilecek kaynaklar
arasındadır.6 Örneğin, Akdeniz bölgesinde kıyı kuĢağının doğal bitki örtüsü olan kızılçam
ormanlarının tahribi sonucu ortaya çıkan kısa boylu sık dokulu çalılardan oluĢan maki bitki
topluluğu Sunay Akın‘ın Makiler adlı Ģiir kitabında7 Ģöyle tanımlanmıĢtır:
Bir an önce görülsün diye Akdeniz
Toroslar‘ da ağaçlar hep çocuk kalır.

17. Yüzyılda yaĢamıĢ olan ünlü halk ozanı KARACAOĞLAN‘ın Ģiirleri aĢk ve doğa
üzerine kuruludur. Göçebe yaĢamının vazgeçilmez bir parçası olan doğa, onun Ģirinin baĢlıca
temalarından biridir. YaĢadığı, gezip gördüğü yörelerin doğasını, yaĢam biçimini, kültürünü
görkemli bir biçimde dile getirir. Karacaoğlan Doğu Avrupa ülkelerini gezmiĢ ve Ģiirinde
Ģöyle anlatmıĢtır:
Ġndim seyran ettim Frengistan'ı
Ġlleri var, bizim ile benzemez
Levin tutmuĢ goncaları açılmıĢ
Gülleri var, bizim güle benzemez
Göllerinde kuğuları yüzüĢür
MeĢesinde sığırları böğrüĢür
Güzelleri türkü söyler, çığrıĢır
Dilleri var, bizim dile benzemez
Seyr edüben gelir Karadeniz'i
Kanları yok, sarı sarı benizi
Öğün etmiĢ, kara kara domuzu
Dinleri var, bizim dine benzemez
Akılları yoktur, küfre uyarlar
Ġmânları yoktur, cana kıyarlar
BaĢlarına siyah Ģapka giyerler
Beyleri var, bizim beye benzemez

Edebiyatta, düĢünce ve duyguların sözlü veya yazılı olarak aktarılmasını bir eylem
olarak ele aldığımızda, düĢünce ve duyguları kitlelere aktaran yazarları, içinde
yaĢadıkları coğrafi ortamdan etkilenen, her kesimden insanla iliĢki kuran, toplum adına

6

Ç. Öztürk (2007), ―Coğrafya Öğretiminde Edebi Metinlerin Kullanımı” Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 24, (2007), 70-78, Samsun.
7
S. Akın (1999), Makiler. Çınar Yayınları, Ġstanbul.
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bir mesajı, görüĢü, tavrı, felsefeyi ya da kanıyı temsil eden ve bunları nesnel hale
getirerek güzel bir Ģekilde ifade eden entelektüel bireyler olarak kabul etmek gerekir.
ĠĢte böyle bir entelektüel birey olan Falih Rıfkı ATAY, ―Yaban Ormanı‖ adlı gezi
yazısında 8 Antalya Ģehri ve çevresini, düden Ģelalesini anlatırken boğaz, sahil ovası (kıyı
ovası), ova, tarasa (taraça, seki), düden gibi coğrafi terimlere yer vermiĢ ve ele aldığı
mekânı çok güzel Ģekilde betimlemiĢtir.

―…Çubuk boğazı9 otomobil yolunu 800 metre birden düĢürdükten sonra, büyük sahil ovasına
çıktık. Bu ova, iki tarasa halindedir. Antalya ilk tarasanın ucundan görünür. Moda sahilini
biraz daha yükselterek alabildiğinize geniĢletiniz ve derinletiniz: Ovanın ilk katı budur.
Sonrabu katı gene her taraftan yükselterek; geniĢ ve derin, Toroslara dayanınız. Üst tarasa
budur. Dağlardan inen sular, üst ovada bataklıklar yapıp, düden denilen yer yarıklarında
kaybolurlar ve alt ovada tekrar çıkıp, Antalya bahçelerine dağıldıktan sonra, sahilde sayısız
düĢer sularla denize dökülürler‖.

Usta edebiyatçı Falih Rıfkı Atay, coğrafyacı olmadığı halde, iyi bir gözlemci
olduğunu burada açıkça ortaya koymuĢtur. Coğrafyacılar bu türlü eserlerden hem bilgi,
hem de edebi yönden yararlanmaktadırlar.
Ġlkokuldan baĢlayıp lise sonuna kadar coğrafyayı onun yazdığı kitaplarından
öğrendiğimiz rahmetli hocamız Prof. Dr. Sırrı Erinç (1918-2002), bulut ve yağıĢ oluĢumunu
anlatmak için son yazdığı coğrafya kitabına, örnek olsun diye "Sen yağmur ol ben bulut
Maçka‟da buluĢalım" adlı ünlü Trabzon türküsünü koymuĢtu.
Divane Aşık Gibi

(Trabzon yöresi türküsü-Hasan Tunç-Cemile Cevher)

Al ġalım YeĢil ġalım Da, Dünyayı DolaĢalım
Sen Yağmur Ol Ben Bulut, Maçka‘da BuluĢalım.

Ancak, Talim Terbiye Kurulu türkünün kitaba alınmasını, ―kızlı erkekli gençleri
buluĢmaya teĢvik ediyor yaklaĢımıyla müstehcen bularak yasaklamıĢtır. 10 Oysa Erinç,
ölmeden önce yazdığı okul kitabında Karadeniz üzerinde oluĢan nemli hava kütlelerinin
kıyıdaki Trabzon Ģehrini geçtikten sonra daha yüksekteki Maçka‘ya geldiği zaman soğuyarak
yoğunlaĢıp yağmura dönüĢtüğünü bu örnekle açıklamaya çalıĢmıĢtı.
8

Güzel Yazılar, Gezi-Hatıra (1997) Türk Dil Kurumu yayını. s.138, Ankara.
Çubuk Boğazı, Burdur-Antalya karayolu üzerinde ve Antalya‘nın 38 km kadar kuzeyinde, 950 metre
yükseklikteki Çubuk Beli güneyinde yer almaktadır.
10
Ö. Yılmaz, Milliyet YaĢam, 20.02.2002- http://www.milliyet.com.tr/2002/02/20/yasam/yas10.html
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Sonuç
Edebiyata konu olan olay, duygu, düĢünce ve bilginin kaynağı insan-doğal ortam
etkileĢimi sonucunda ortaya çıkan coğrafi ortam olduğuna göre edebiyatı coğrafyadan,
coğrafyayı da edebiyattan soyutlamak mümkün değildir. Bu nedenle Coğrafyasız edebiyat,
edebiyatsız coğrafya düĢünülemez!
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MICHEL BUTOR‟UN YAPITLARININ
COĞRAFYA ĠLE BAĞLANTISI
Zümral Ölmez1
Abstract:
The relation of the novels of Michel Butor with geography Novelist, traveler teacher, poet,
literary critic, friend of artists Michel Butor is a versatile writer. Butor who is a careful researcher as
well as an observer and as someone fond of traveling produced most of his novels at a level which
might arouse very much interest pf geography. One of them is ―Le Génie du Lieu‖ which is a five
volumed travel story. In this work places, landscape of a particular place, cultural and historical
features are elaborated.
According to Butor geography is a literary genre. In his work he made use extensively of
landscape of places, maps, drawings and sketches. By doing so he produced art that has to do with
geography, social and cultural geography; and he reflected the geographic structure of cities and
countries.
In sum, Butor one of the prominent experimentalists in the modern literature with his novels
and essays such as Mobile, Boomerang and Gyroscope.

Key words: Geography, spaces, places, map, landscape, atlas and travel story.

14 Eylül 1926 tarihinde Fransa‘nın kuzeyinde bir kentte dünyaya gelen Michel Butor,
romancı, gezgin hoca , ozan,sanatçı dostu , çok yönlü bir yazardır.Ġlk romanı Passage de
Milan‘ı 1954 yılında ikinci romanı L‘Emploi du Temps (Zamanın kullanımı Çizelgesi) ni
1956 yılında yayımlar.1957 yılında

yayımlanan La Modification (DeğiĢme) baĢlıklı

romanıyla Renaudot ödülü alır ve Yeni roman akmının da önde gelen yazarları arasına girer,
bundan böyle , artık daha özgün yapıtlar yazmaya baĢlamıĢtır. DeğiĢme baĢlılklı romanının
baĢarısı yazarı cesaretlendirmiĢtir. 1958 yılnda yayımladığı son romanı Degrés (Dereceler)
de yaptığı atım, bazı Ģeylerin değiĢtiğini ortaya koymakta ve yazarın yeni yazım biçimleri
yeni edebi tür arayıĢna girdiğini göstermektedir. Amerika BirleĢik Devletlerine yaptığı ilk
yolculuktan sonra kaleme alıp yepyeni bir edebi türle 1962 yılında yayımladığı Mobile
baĢlıklı anlatısıyla , yazarın amacına ulaĢtığına tanık oluyoruz. Mobile‘i
yayımlanan La Description de San Marco

1964 yılnda

(San Marco‘nun Betimi) ile 1965 yılında

yayımlanan 6810000 litres d‘eau par second (Saniyede 6810000 litre su ) baĢlıklı yapıtları

1

Doç. Dr., Marmara Üniversitesi.
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izler. Bu yapıtlardan Michel Butor‘un biçim arayıĢının saplatıya dönüĢtüğü gibi, romanı da
kesin olarak bıraktığı anlaĢılmaktadır.
EleĢtirmenlerin Protéiforme, yani mitolojideki Protée gibi her biçme girebilen, türlü
biçimlerde kendini gösterebilme özelliğine sahip kiĢi olarak nitelendirdikleri
Butor‘un roman ve anlatılarının

yanı sıra

Michel

beĢ ciltlik Répertoire‘ı ,Ġmprovisatins

(Doğaçlamalar) serisi vb. Yapıtlarıyla eleĢtiri, deneme,‖Le Génie du Lieu‖ (Yerin Büyüsü)
serisiyle de özgün bir seyahat öyküsü yazarı olduğunu söyleyebiliriz
Seyahat öyküsü edebiyat tarihinde önemli br yer tutar

ve birçok araĢtırmacının

konusu olur.Piee Loti ,Victor Segalen, Paul Morand, Raymond Russel , Valéry Larbaud,
J.M.G.Le Clézio, Nicoe Bouvier gibi son yüzyılın seyahat öyküsü yazarları arasında Michel
Butor da yer alır. MichelButor‘un ilk görevi öğremenliktir. Bu görevine Mısır‘da baĢlar,
daha sonra çeĢitli ülkelerde öğretmenlik görevini sürdürmüĢ, bilimsel toplantılara katılmıĢ,
konferanslar vermiĢ araĢtırmalar yapmıĢtır. ―Benim yaĢantımı belirleyen belli sayıdaki bazı
seyahatlerim olmuĢtur‖ ((Butor, 1996a: 126) diyen Michel Butor için seyahat değiĢimin
dönüĢümün, bilgi edinme ve deneyim açısından zenginliğin kaynağıdır,basit bir eğlence
aracı değildir.

Yazar dolaĢtığı ülkelerin yapıtlarının üstüne etkisi olduğunu ve Mısır

seyahatinden sonra romanlar yazmaya baĢladığını, Amerika BirleĢik Devletleri seyahatinin
ardından ―artık kesinlikle roman alt baĢlığıyla bir kitap yayımlamadığını‖ da vurgulayarak
bunu kanıtlar.
Hem titiz bir araĢtırmacı ve gözlemci hem de seyahati seven yazarın yapıtlarının
büyük bir bölümü coğrafyayı , coğrafyacıları ilgilendirebilecek düzeydedir. Bu yapıtların
baĢında ―Le Génie du Lieu‖ (Yerin Büyüsü) baĢlıklı kitabı gelmektedir. Yerin Büyüsü daha
önce sözünü ettiğimiz gibi I.cildi 1958 yılnda yayımlanmıĢ seyahat öyküsüdür. Michel
Butor‘un, yerin büyüsü fikrini coğrafyanın

edebi eleĢtirisi fikri gibi birĢey olarak

tanımlaması da, ((Butor, 1996a: 95) yazarın coğrafyanın edebiyatla bağlantısının altını
çizdiğini göstemektedir.
Michel Butor‘un yolculuk sevgisi, yolculuk etme alıĢkanlığı, ve coğrafya ile olan ilgisi
çocukluk döneminde baĢlar. Yazarın babası demiryolları

çalıĢanıydı .Görevi gereği

ailesiyle birlikte indirimli tarifeden yararlanarak trenyolculuğu yapma imkanı vardı.
DeğiĢme baĢlıklı romannda da önemli bir yer tutan Indicateur Chaix (Chaix Rehberi-Tren
yolları tarifesi) ilgisini çekiyordu. Yedinci çocuğunun doğumundan sonra iĢtme özürlü olan
annesiyle birlikte söz konusu tarifeyi inceleyerek seyahatler düzenlemekten

keyif

alıyordu.Ġlköğretim yıllarında kart postallara bakmak, harita yapmak hoĢuna gidiyordu.
Öte yandan yine çocukluk dönemine dönüldüğünde, Jules Verne‘den etkilendiğini
görürüz.Jules Verne Michel Butor için, bir coğrafya öğretmenidir, onun sayesinde birçok
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yeri

dolaĢtığını söyler.

Jules

Verne‘in yanı sıra

Roma‘ya

gidip ardından bu

yolculuklarını,izlenimlerini anlatan 16.yüzyıl yazarlarından Du Belay‘nin ―Les Antiquités de
Rome‖ , Montaigne‘in ―Le Voyage de Journal ― gibi seyahat öykülerini de okur. Romantik
dönemde , ―Le voyage en orient‖ doğuya seyahat izleği yazarların ilgisini çeker. Bu ilgi
18.yüzyılda baĢlar. Söz konusu izlek, özellikle Amerika BirleĢik Devletleri‘ne ve yakın
doğuya yolculuk yapan Chateaubriand ile birlikte 19.yüzyılda birçok yazarın ilgi odağı olur.
Michel Butor da ―19.yüzyıl ve 20.yüzyılın ilk yarısında Amerika BirleĢik Devletleri imgesi‖
üzerine Cenevre‘de ders verir.
Yazar, Lamartine, Nerval, Théophile Gautier, Flaubert gibi 19.Yüzyılın usta
yazarlarının seyahat öyküleri ile 20.yüzyılın yine tanınmıĢ yazarları Maurice Barres, André
Gide ‗in öykülerini okur, inceler, özellikle de coğrafi boyutuyla ilgilenir ve ayrıca bu ünlü
yazarların yapılarındaki mekan üzerinde çalıĢır.
Michel Butor‘un kitap üretiminde, bilgi birikiminde öğretmenlik mesleği temel
oluĢturur. 1956-1957 yıllarında Cenevre‘de yaptığı Felsefe öğretmenliğinin yanına tarihcoğrafya öğretmenliğini de ekler. Tarih-Coğrafya üzerine yeterince bilgi birikimi yoktur. Bu
da yazarı, çalıĢmaya, araĢtırmaya, bilgisini geliĢtirmeye yönlendirir. Bu çabanın sonucunda
Tarih-Coğrafya derslerini verdiği gibi Degrés (Dereceler) baĢlıklı romanını

da yayıma

hazırlar. Romanda bir tarih-coğrafya öğretmeni vardır öğretim yılınn ikinci haftasında , 1954
yılında

12 ekim salı günü, 10.sınıf öğrencilerine Kristof Klomb‘un ilk deniz seferini

anlatmaktadır. Bu temel dersin çevresine daha önceki ve daha sonraki dersler yığılmaktadır.(
(Butor, 1996a: 92). Özetle bir tarih-coğrafya öğretmeni ve onun verdiği tarih-coğrafya dersi
konu ediliyor. Demek ki yazar, öğretmenlik kariyeri sayesinde evreni tanıma bigisini, bir
baĢka anlatımla coğrafya bilgisini geliĢtiriyor, yaptığı seyahatlerle de bu coğrafya bilgisini
uygulama imkanı buluyor. Bu da bizi, Michel Butor‘un yaratıcılığında öğretmenlik
mesleğinin temel teĢkil etmesinin yanı sıra, seyahatleriyle, dostluklarıyla da yaratıcılığının
beslendiği sonucuna vardırır. Zaten yazar da öğretmenlik mesleğini yürütebilmek için yaptığı
çalıĢmalar, araĢtırmalar sonucunda edindiği bilgiler ıĢığında

yapıtlarını kaleme aldığını

(Butor, 1996a: 126) söyler.
Öte yandan, Michel Butor bir eleĢtirmenle yaptığı söyleĢinin ―Le voyage et l‘Ecriture‖
(Seyahat ve Yazı) baĢlıklı bölümünde

yapıtlarını oluĢturmak için yararlandığı baĢka

kaynaktan da söz eder. (Gobenceaux, 2008: 15 ) Söz konusu kaynak, Avrupa, Amerika
BirleĢik Devletleri, Avustralya, Afrika gibi beĢ kıtayı içine alan

seyahatleridir. Her

seyahatten bir kitap üretir. Daha önce belirttiğimiz gibi, ilk romanı Passage de Milan‘ı, Mısır
seyahatinin ardından kaleme alır. Romanda olay 50‘li yılların Paris‘inde yedi katlı bir
binada geçer. Ancak yazar ―Bu Paris binası maketinde Mısr nostaljisini yansıtmak
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zorundaydım‖ ((Butor, 1996a: 53) diyerek her biri bir saat süren on iki bölümlük bu romanda
topladığı oldukça kalabalık grubun arasına, binanın üçüncü katında oturan, özellikle Mısır
eĢyasıyla ilgilenen yaĢlı koleksiyoncuyu ve onun yardımcısı Mısır‘lı genci, Mısırbilimci
(Egyptologue) bir rahibi de ekler.
Michel Butor Mısır‘dan ayrıldıktan sonra, mesleğini 1951-1952 yıllarında,
Ġngiltere‘nin kuzeybatısındaki Manchester

kentinde sürdürür.

Ġki

yıl Manchester

Üniversitesi‘nde okutman olarak çalıĢır. Ġngiltere‘nin sisli yağmurlu bu kentini ve
Ġngiltere‘de yaĢadığı Fransa nostaljisini , 1956 yılnda yayımladığı ikinci romanı Zamanın
Kullanımı Çizelgesi‘ne yansıtır. Romanda olay yazarın Manchester kentinden dönüĢtürerek
yarattığı Bleston kentinde geçer. Bleston, hem olayın geçtiği mekan, hem de romanın
baĢkahramanı gibidir. Anlatıcı kahraman kenti kiĢileĢtirmiĢtir.
Üçüncü romanı DeğiĢme yine bir yolculuk öyküsüdür. Kahraman iĢlevi görebilecek
olan iki kent : Paris ile Roma iliĢkilendirilmiĢtir.
Her yolculuğun ardından bir kitap üreten yazar, Yunanistan, Türkiye ve Ġspanya
seyahatinden sonra Yerin Büyüsü baĢlıklı yapıtının I. cildini yayımlar. DolaĢtığı bazı
kentlerin büyülerini çözmeye çalıĢtığını söyler. Buna, önce kendisini çok etkileyen üç kentin
büyüsünü çözmekle baĢlar.Bu üç kent Kurtuba Selanik ve Ġstanbul‘dur. Yerin Büyüsü adlı
kitabında ilk kez kendi yaĢamına, seyahatlerine doğrudan doğruya gönderme yapan Michel
Butor, I.cildin son bölümüne de öğretmenlik yaptığı ve hayran olduğu küçük Minye kentini,
Luksor tapınaklarını ve kendisini büyüleyen Kahire Kentini özetle, Mısır‘ı ekler.
―Akdeniz çevresinde dönen‖ (Butor, 1996a: 116-117) birinci cildini

―kuzey

yarımkürede dolaĢan‖ ikinci cildi izler. Hava durumuna bağlı bazı anlatılardan oluĢan ikinci
cilt Où baĢlığı ile 1972 yılında yayımlanmıĢtır. Söz konusu sözcük ―hiçbir biçimde kulağa
hitap etmeyen yalnızca göze hitap eden ve okuma için iĢlevi olan bir iĢaretle birbirinden
ayrılan iki farklı anlamla yüklendirilmiĢtir. Bunlar: yer belirten ilgi veya soru adılı olabilen
“nerede” anlamını içeren yerel ―Oú” nun yanı sıra ―ya da” anlamında kullanılan bağlaç
“Ou” dur. Michel Butor bu anlam bulanıklığını Ģöyle açıklar: ―Benim vurgulamak istediğim
insanın yalnızca

tek bir yerde olamayacağıdır. Ġnsan her zaman aynı anda birçok

yerdedir.Albuquerque‘dayım.(A.B.D yim) ama Paris üstüne yazıyorum, (Butor, 1996a: 118)
bu durumda ‗alternatif ou yerel où ile çakıĢır.(....) Yalnızca bir yerde ya da baĢka bir
yerdeyim diyemem.,Bir yerde ve baĢka bir yerdeyim, diyebilirim.‖ (Butor, 1996a: 118).
Bu alıntıdan da anlaĢıldığı üzere, ikinci cildin baĢlığı Où sözcüğü yalnızca yerel Où
olamadığı gibi alternatif Ou da değildir.Bu nedenle ‖Matbaada özel bir karakter yaptırılarak
―((Butor, 1996a: 118 ) Où daki accent (vurgu iminin) üzerine br çizgi çekilmiĢtir. Kısaca
Ou hem yerel Où hem de altenatif Ou dur.
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Yerin Büyüsü baĢlıklı beĢ ciltlik kitapta öncelikle mekanlar, mekansal görünümler ele
alınır.

Kültürel, tarihsel özellikler incelenir. Kahramanların yaĢadıkları

ya da iĢ

seyahatlerinin, tatil seyahatlerinin yapıldığı mekanlar ayrıntılı bir biçimde betimlenir.
Mekan, coğrafyanın ana temasıdır. Coğrafi araĢtırmalara ―Nerede-Neresi‖ gibi yer
belirleme için yöneltilen sorulara cevap vermekle baĢlanır. Seyahatler, seyahat edilen
kentler, ülkeler, kısacası mekan Michel Butor‘un yapıtlarının da temel izleğidir denilebilir.
Mısır seyahatinin ardından roman yazmaya baĢladığını, Amerika BirleĢik Devletleri
seyahatinin ardından ise roman türünü tamamen bıraktığını biliyoruz. Kendisini Fransız
Kültürünün gezgin satıcısı olarak tanımlayan yazar, Amerika BirleĢik Devletleri
seyahatinden sonra, çeĢitli ülkelerde dersler ve konferanslar vermeye devam etmiĢtir. Ancak
dolaĢtığı bu ülkeler arasında onu en çok etkileyen Japonya ile Avustralyadır. ―Bu etkinin
dökümünü çıkardım‖ (Butor, 1996a: 126 ) diyen yazar, Yerin Büyüsü ‗nün Où baĢlıklı ikinci
cildinde ―Seul ve Anghor ilgili meteorolojik anekdotlar sırasında Japonya‘ya anıĢtırma
yaptığını‖ (Butor, 1996a:118 ) söyler. Yerin Büyüsü‘nün 1978 yılında yayımlanan üçünçü
kitabı Boomerang‘da Güney yarım küre ülkeleri, özellikle Avustralya

―temel bir yere

sahiptir‖ (Butor, 1996a: 128). Michel Butor‘a göre ―Avustralya tersine çevrilmi bir
coğrafyadır.(.....)doğası öbür ülkelerin doğasına göre drin farklılıklar gösteren bir
ülkedir.‖(Butor, 1996a: 128). Avustralya‘yı Akdeniz‘in tersi olarak tanımlayan yazar,
tarihsel, kültürel ve coğrafi açıdan da karĢılaĢtırır. ĠĢte bir örnek:
Akdeniz çevresinde ,Antik dönemde ,çok geniĢ olmayan bir kuĢakta
kentlerin ve kültürlerin gelimiĢ oduğu denizdir.Avustralya ise,tesine
bir çöldür ve burada dıĢ tarafta olan denizin kıyısında , bazı bölgelerin
Akdenizinkine benzer br iklimden yararlandığı bir geliĢme çizgisi
Vardır, bu çölün çevresinde‖( Butor, 1996a:128).

Yerin Büyüsü‘nün dördüncü cildi Transit baĢlığı altında 1993 yılnda yayımlanr.Yazar,
Meksika,Japonya Mısır ve kanada‘nın kuzeybatısını gözlemleyen ve ayrırtılı bir biçimde
inceleyen coğrafi öykü olarak tanımlar (Butor, 1996a: 254). ―Bu ülkeleri, bu mekânları, Paris
ve Cenevre‘den seyrediyorum.(...) gördüklerimi düĢlediklerim yazıyorum‖ (Butor, 1996a:
254) diyen Michel Butor daha önce gezip dolaĢtığı söz konusu ülkeleri değiĢik iki bakĢ
açısıyla, Paris‘te ve Cenevre‘de, baĢka bir anlatımla farklı iki mekânda kaleme alır. Böylece
izlenimlerini ,gözlemlerini zamanın süzgecinden geçirerek aktarmıĢolur.( Butor, 1996a: 254)
Yerin Büyüsü‘nün beĢinci cildi Gyroscope baĢlığı ile 1996 yılnda yayımlanır. Michel
Butor Kitabın baĢlığının anlamını soran bir eleĢtirmene ―Gyroscope ‗un yerin kendi ekseni
çevresinde döndüğünü kanıtlamak için Foucault tarafından icat edilmiĢ bir araç (Foucault
sarkacı) ve aynı zamanda da bir oyuncak olduğunu― (Butor, 1996b: 254)
Gyroscope‘u

söyler.

dünyaya benzeterek, ‖Yerin Büyüsü‖ serisinin bu son cildinde coğrafi
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özellikler bulunduğunu iĢaret eder. Gyroscope baĢlıkl kitabın bir baĢka özelliği de Yazarın
―Yeryüzünden, yani topraktan kopmayı gerçekten denediği ilk yapıtı olmasıdır. (Butor,
1996b: 254) Bu denemesiyle Michel Butor, Yerin Büyüsü baĢlıklı kitabının ilk dört cildinde
anlattığı ülkeler ve kıtalararası yolculuklarına uzay yolculuğunu da eklemiĢ olur.
Öte yandan, Gyroscope‘da yapıtın baĢlıca kiĢilerinden olan Picasso‘nun yaĢamı
anlatılıyor ve yazar, Picasso‘nun yaĢamını Minotaure hikâyesi ile yanyana getirerek ele
aldığını söylüyor. Demek ki yapıtta labirent imgesi de yer alıyor. Bu da bizi Gyroscope‘un
coğrafya ile bağlantısının yanı sıra Mitoloji ile, kültürle ve sanatla da bağlantısının olduğu
sonucuna vardırıyor.
DolaĢtığı her ülkeyi bir metin olarak sunan Mchel Butor‘un Yerin Büyüsü baĢlıklı
öyküsünün yanında Mobile baĢlıklı anlatısı da bir seyahat sonucunda yazılmıĢtır. Daha önce
de sözünü ettiğimiz gibi, Mobile 1960 yılında Amerika BirleĢik Devletlerine yaptığı
seyahatin

ardından kaleme alınmıĢtır.‖Amerka‘ya özgü zihinsel ve coğrafi bir uzam

vermenin yolunu bulmaya çalıĢan‖ (Butor, 1996a: 99) Yazar, sonunda Mobile baĢlıklı
yapıtının sayfa düzenini Amerika BirleĢik Devletleri haritasından esinlenerek oluĢturmuĢtur.
Ayrıca ―Amerikan uzamının maketini‖ yapmaya yönelir ve bu tasarısını gerçekleĢtirmek
için ―Kent ve kasaba adlarınn sistematik incelemesini yapar‖ (Butor, 1996a: 100). AraĢtırma
ve incelemenin sonunda eyaletleri Fransız alfabesine göre sıralamaya karar verir. ĠĢte, kısaca
değindiğimiz yazarın bu çalıĢmaları, Mobile‘de coğrafyanın temel kavramı

mekan

analizlerine önemli ölçüde yer verildiğini ortaya koymaktadır.
Mekan kavramının yanı sıra manzara, harita, atlas v.b.coğrafi terimlere Michel
Butor‘un yapıtlarında sıkça rastlanır. Manzara (Le Paysage) sözcüğü yazarın kullandığı
coğrafi terimlerin baĢında gelir. Michel Butor‘a göre hareketli manzara hareketsiz manzara
olmak üzere iki ayrı manzara türü vardır.Resim hareketsiz manzaradır. Trenden uçaktan,
otomobilden görülen içinden geçilen manzara hareketlidir. ―Tren bize manzaraları özel bir
biçimde sunar (Butor, 1996a: 112). Tren pencereleri sinema perdesi gibidir.Manzara
boyunca akıp gidersiniz‖(Butor, 1996a: 112). diyen Yazar,birçok yapıtında olduğu gibi,
DeğiĢme baĢlıklı romanında Paris-Roma yolculuğu yapan baĢkahraman Léon Delmont‘un
geçtiği

istasyonları,

gördüğü

manzaraları

ayrıntılı

bir

biçimde

betimlediği

gözlemlenmektedir.
ĠĢte bir örnek:
―Lambaları el ilanları, binanın yüzündeki büyük harflerle yazılmıĢ
Adıyla çan kulesiyle,yollarıyla,tarlalarıyla, ormanlarıyla SaintJulien du Sault garı geçiyor‖( Butor, 1996a: 86).
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Ayrıca aĢağıdaki alıntıda görüldüğü üzere trenin geçtiği mekanın hava durumundan da
söz edilir: Pencerenin arkasında yağmur yavaĢ yavaĢ eğik daireler çizerek inmeye baĢlayan
iri damlalarla cama vurarak Ģiddetlendi‖( (Butor, 1996a: 87 ).
DeğiĢme baĢlıklı romanında tren penceresinden gördüğü manzarayı betimleyen
yazarın Michel Butor Üstüne Doğaçlamalar baĢlıklı kitabında ise Amerika BirleĢik
Devletlerine yaptığı ilk seyahati esnasında uçaktan gördüğü manzarayı yine ayrıntılı bir
biçimde betimler.
ĠĢte bir örnek:
Amerika semalarında uçakla dolaĢırken, yerden birbirlerinden pek
o kadar ayırt edilemeyen bölgelerin aslında birbirlerinden büyük
ölçüde farklı olduklarını anladım. Aynı tür adlar, yazılar,ilanlar,
çabucak bir lokma bir Ģey yenelebilen restoranlar görülüyor.
yükselince yerdekinden çok farklı örgütlenme
yapıları olduğu anlaĢılıyor.Böylelikle belli baĢlı en azından
üç bölge ortaya çıkıyor.‖ ( Butor, 1996a: 104)

Yazarın uçaktan gördüklerini betimlerken , ülkenin coğrafi durumu üzerinde durduğu
gözlemlenir.Bunu örneklendirelim: AppalaĢların doğusundaki klasik onüç eski bir Ġngiliz
kolonisi dolayısıyla Avrupai bir yapıyla
A.B.D.Cumhuriyetinin ilk klasik manzarası
Kentler ve kasabalar odukça girintili çıkıntılı
Bir yükseklikte kıvrılarak baĢka merkezlere ulaĢan
Büyük kavĢaklardan çıkan yollarıyla büyük
Merkezler biçiminde düzenlenmiĢ‖ (Butor, 1996a:104).

Uçak pencerelerinden bakarak gördüklerini yazmak, kendi ifadesiyle

―uçak

manzaralarını ― kaleme almaktan keyif duyan Michel Butor‘un, bir coğrafya uzmanının
bakıĢaçısıyla betimlemeler , coğrafi kavramlar kullandığı anlaĢılmaktadır. Çok sayıda
betimlemeler arasından birini örnek olarak verelim:
ApalaĢların öte tarafına geçerken manzarann iginç biçimde
GeometrikleĢmesinin geçekleĢtiği yere varılır.Bu uçsuz bucaksız
Alanların üstünde uçarken mevsimden mevsime değiĢen ,kıĢın
Beyaz ve syahın,ilkbaharda her çeĢit yeĢilin , sonbaharda kahve rengi,çiğ
Renklerin ve altın renginin görüldüğü bir dama tahtasının üstünde uçar
gibi olursunuz. Manzara batı coğrafyasının düzenleyici bölümlemesine
Denk düĢen büyük eksen çizgileriyle, doğudan batıya giden yatay
Çizgilerle ya da kuzeyden güneye ya da tersine giden düĢey çizgilerle
Ya da en azından dikdörtgenlere bölünmüĢtür.( Butor, 1996a: 106)
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Amerika BirleĢik Devletlerinin tanıtımı olarak sunduğu Mobile baĢlıklı anlatısında da
söz konusu ülkenin yüzey Ģekillerini, bitki örtüsünü incelemekte, baĢka bir anlatımla fiziksel
coğrafyanın alanına girmektedir. Ancak yazarın bununla da yetinmeyerek ülkeyi beĢeri
coğrafya açısından da ele aldığını söyleyebiliriz. Kitabına, Amerika BirleĢik Devletleri
haritasıyla baĢlar. Söz konusu haritaya 50 eyalet yerleĢtirilmiĢtir. Daha önce de belirttiğimiz
gibi Eyaletleri Fransız alfabesi sırasına göre inceler.
ĠĢte bir örnek:
New york City‘nin banliyösü
160 civarında Protestan, 41 katolik kilisesi
32 sinagog, 60 dan fazla diğer dinsel toplulukların
kutsal mekanları bulunur (Butor, 1962: 299)

diyerek bölgenin dinsel özelliğinden ve baĢka bir örnekte de: Richmond‘da 53000Norveçli,
410000 Polonyalı‘nın yaĢadığını ((Butor, 1962: 431) anlatarak etnik kökene göre nüfus
dağılımından söz etmekte diğer bir anlatımla sosyal ve kültürel coğrafyanın alanına
girmektedir.
Michel Butor‘un 1997 yılında yayımladığı ―Ici et Là ― baĢlıklı yapıtında ise küçük bir
coğrafya atlasından yararlanılır. Söz konusu yapıt beĢ bölümden oluĢur. Her bölüm dünyanın
bir kıtasını içermektedir. Bu beĢ kıtanın farklı boyuttaki haritaları kesilip ait oldukları
bölümlere yapıĢtırılarak kolaj yapılmıĢtır. Bununla da beĢ kıta arasında yolculuk sağlanmaya
çalıĢılmıĢtır.
Coğrafyayı kendine özgü kurallarla belirlenmiĢ bir edebi tür olarak nitelendiren
Michel Butor‘un coğrafya sevgisi ve coğrafyaya karĢı ilgisi saplantıya dönüĢmüĢtür.
Géographie Paralèlle baĢlıklı bir yapıt bile yayımlar Paralel sözcüğü ile söz konusu yapıtın
gerçek coğrafya değil, ama coğrafyaya benzer içerikli bir kıta olduğunu vurgulamaktaysa da,
yazarın kitabın baĢlığında bile coğrafya sözcüğnü kullanması coğrafyaya olan düĢkünlüğünü
kanıtlar. 1998 yılında yayımlanan bu yapıtta eski resimlerden yaralanarak yapılan gravürlerle
düĢĢel ülkeler betimlenmiĢ, düĢsel coğrafya yaratılmaya çalıĢılmıĢtır.
Sonuç
Amerika BirleĢik Devletleri, Latin Amerika, Etiyopya, Yakındoğu, Avustralya,
Endonezya, Mısır, Çin ve Japonya, Venedik v.b. ülkelere seyahatlerin kısaca kıtalar arası
gidiĢ geliĢlerin ardından değiĢken çok yönlü yapıtlar doğmuĢtur. Hem büyük bir gözlemci
hem de seyahati seven yazar, dolaĢtığı ülkeyi metin olarak sunar.
Michel Butor‘a göre coğrafya, edebi bir türdür. Yapıtlarında mekansal görünümlere,
harita, atlas, kroki v.b. coğrafi kavramlara yer vererek coğrafi bölgelere göre düzenlenmiĢ
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romanlar, öyküler üreterek fiziksel coğrafyanın, sosyal ve kültürel coğrafyanın alanına
girmiĢ, kentlerin, ülkelerin coğrafi dokusunu edebiyata yansıtmıĢtır.
Özetle Michel Butor romanlarıyla, özellikle Mobile, Boomerang ve Gyroscope v.b.
yapıtlarıyla çağdaĢ edebiyat büyük deneyimcilerinden biri olarak kabul edilir. Kitapları
düĢleri ve onların Ģiirsel gücünün keĢfi ve serüven alanı gibidir. Yapıtları, coğrafyanın yanı
sıra bazen müzik, resim, heykel v.b. güzel sanatların diyalogu olur.
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BĠR YOĞUN BETĠMLEME ÖRNEĞĠ OLARAK EDEBĠYAT:
YENĠ TARĠHSELCĠLĠĞĠN EDEBĠYAT ELEġTĠRĠSĠNE KATKILARI
Çimen Günay Erkol1
Özet:
Antropolojinin önemli kavramlarından biri olan ―yoğun betimleme‖ (thick description),
çağdaĢ edebiyat araĢtırmalarında da kayda değer bir ağırlığa sahiptir. Clifford Geertz tarafından
ortaya atılan bu kavram, edebiyat yapıtlarının kültür ile kurduğu iliĢki üzerine düĢünen pek çok
araĢtırmacı için ilgi çekici bir konu olmayı sürdürmektedir. Edebiyatı kültürün bir ―yoğun
betimlemesi‖ olarak düĢünebilir miyiz? Bu tanım edebiyat yapıtlarının ölümsüzlüğü veya evrenselliği
gibi iddiaları geçersiz kılar mı? Edebiyat ve kültür arasındaki iliĢkiyi tek yönlü ve durağan bir iliĢki
olarak ele almak geçerli çözümler üretir mi? Edebiyat kültürün kurucusu ve aynı zamanda da
çözümleyicisi olabilir mi? Bu bildiride edebiyat yapıtlarının yoğun betimleme kavramından hareketle
nasıl ele alınabileceği tartıĢılacak, edebiyatın kültürel kodlar ile kurduğu iliĢkisellik irdelenecektir.

Clifford Geertz‘in ortaya attığı yoğun betimleme kavramı, antropolojide önemli
tartıĢmalara yol açmıĢ ve etkileri bu alanın dıĢına taĢmıĢ bir kavramdır. Yoğun betimleme,
basit bir tanımlamayla, kelimelerin arkasındaki bilgi sistemine nüfuz etmeyi olanaklı kılan
bir betimlemeyi tarif eder. Bu kavram, Challenger uzay mekiğinin yolculuğuna son veren
dramatik patlamayı tartıĢan bir kitaptan (Vaughan, The Challenger Launch Decision 153154), Rönesans devrinin yazınsal kalıtını tartıĢan bir edebiyat incelemesine dek (Greenblatt,
Renaissance Self Fashioning 1-11) pek çok farklı çalıĢmada karĢımıza çıkabilir. Farklı
alanlar arasındaki bu ĢaĢırtıcı ortaklığı, yoğun betimleme kavramının kültürle kurduğu sıkı
iliĢkiye borçluyuz: yoğun betimleme, kültürün kelimelere, mimiklere, davranıĢlara yüklediği
anlamı sorgulayan bir düĢünce sistemine kapı açtığı ve doğal görünen, kabul gören ve
kullanıma girmiĢ iletiĢimsel unsurların arka planını sorguladığı için, bu unsurların
dolaĢımına ilgi gösteren tüm çalıĢmalara önemli bir anahtar sunmaktadır. Challenger uzay
mekiği ile ilgilenen sosyolog Diane Vaughan‘ın çalıĢmasında araĢtırma konusu NASA
görevlilerinin, mekik uzaya fırlatılmadan önce uyarıldıkları halde, bazı çarpıklıkları
organizasyon yapıları içerisinde nasıl normalleĢtirdikleridir; Rönesans dönemi uzmanı
Stephen Greenblatt‘in çalıĢmasında ise araĢtırılan, Rönesans‘ın dinamiklerinin, sosyal ve
1
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kültürel hayatının ve basmakalıp tiplerinin bu devrin sanatçılarının yapıtlarına ne ölçüde etki
ettiğidir. Her iki araĢtırma için de insanların kalıplaĢtırdığı iletiĢimsel unsurların büyük bir
önemi vardır; bu nedenle araĢtırmacılar, Geertz‘in yoğun betimleme kavramına baĢvururlar.
Geertz, yoğun betimleme kavramını ilk olarak 1973 tarihli The Interpretation of
Cultures adlı kitabında kullanır ve ona bu konuda ünlü Ġngiliz dil felsefecisi Gilbert Ryle‘ın
ilham verdiğini söyler (Geertz 5). Ryle, ―The Thinking of Thoughts: What is 'Le Penseur'
Doing?‖ baĢlıklı makalesinde biri istemsiz biri planlı iki göz kırpma hareketini karĢılaĢtırmıĢ
ve göz kapaklarının birbirine değmesinden ibaret bu hareketin fotoğrafik bir temelde iki kiĢi
için de aynı olduğunu, ancak bu iki kiĢiden birinin, planlı bir Ģekilde göz kırparak bu
hareketiyle bir Ģey anlatmak istediğini, bu nedenle de bu hareketin daha fazla anlam yüklü
olduğunu ifade etmiĢtir (Ryle 480-96). Ryle, fotoğrafik temelde aynı olan iki hareketten söz
ederken, ―ince betimleme‖ (thin description) kavramını kullanır. Böylece içeriği daha zengin
olan iletiĢimsel unsurları tanımlak adına yoğun betimleme kavramı gündeme gelir.
Bu yazıda, yoğun betimleme kavramının edebiyat araĢtırmalarındaki yerini
belirginleĢtirmeye çalıĢacağım. Ġlk olarak Geertz‘in fikirlerinin yarattığı tartıĢmalara ve
yoğun betimleme kavramının antropolojideki uygulamalarına değinecek ve daha sonra bu
kavramın edebiyat araĢtırmalarında ne amaçla kullanıldığını ortaya koymaya çalıĢacağım. ġu
sorulara cevap arayacağım: edebiyatı kültürün bir yoğun betimlemesi olarak düĢünebilir
miyiz? Bu tanım edebiyat yapıtlarının ölümsüzlüğü veya evrenselliği gibi iddiaları geçersiz
kılar mı? Edebiyat ve kültür arasındaki iliĢkiyi tek yönlü ve durağan bir iliĢki olarak ele
almak geçerli çözümler üretir mi? Edebiyat kültürün kurucusu ve aynı zamanda da
çözümleyicisi olabilir mi? Bu sorulara cevap ararken, yazının giriĢinde adını andığım
Rönesans uzmanı Stephen Greenblatt‘in William Shakespeare‘i yeniden yorumlayıĢı
üzerinde duracağım ve bu tip bir yeniden yorumlamanın Türk Edebiyatı araĢtırmalarında ne
gibi avantajlar sağlayacağı üzerine yorumlar geliĢtireceğim.

1.

Clifford Geertz ve Yoğun Betimleme Kavramının Yarattığı Etki

Ġnce betimleme, fotoğrafik bir açıklamadır. Bir ince betimleme, ağır bir paket taĢıyan
birini tarif ederken onun altına girdiği yükten söz etmekle yetinir. Yoğun betimleme ise, ince
betimlemenin içerdiği bilgileri iletmenin yanı sıra, bu yükün niçin taĢındığına iliĢkin iĢaretler
de taĢır: yoğun betimleme sayesinde, savaĢtan kaçmaya ve bombalanan köyünden
uzaklaĢmaya çalıĢan mağdur biriyle mi, alelade bir Ģekilde evini taĢıyan biriyle mi, yoksa
kaslarını geliĢtirmeye çalıĢan biriyle mi karĢı karĢıya olduğumuzu anlarız. Diğer bir
deyiĢle,yoğun betimleme, betimlemenin yapıldığı bağlamı da aydınlatır ve böylece çok daha
derinlikli bir kavrayıĢa kapı açar.
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Geertz‘e göre kültür bizzat bir yoğun betimlemeler toplamıdır. ―Kültür, sosyal
olayların, davranıĢların, kurumların veya süreçlerin kendiliğinden dayandırılabileceği bir güç
değil, bunların anlaĢılır Ģekilde -yani yoğun olarak— betimlenebildiği bir bağlamdır (cuture
is not a power, something to which social events, behaviors, institutions, or processes can be
casually attributed; it is a context, something within which they can be intelligibly-that is,
thickly—described)‖ der Geertz (Geertz 14). Onu izleyen ve yoğun betimleme kavramına
ilgi gösteren araĢtırmacılar, insanların söz ve edimlerinde iç içe geçen ortak anlam
katmanlarını belirginleĢtirmeyi ve böylece bu katmanların oluĢmasında etkili olan bağlamı
ortaya çıkartmayı hedeflemiĢlerdir.
Geertz bir etnografinin ―yazarının uzak yerlerdeki ilkel gerçeklikleri yakalama ve bu
gerçeklikleri bir maske veya heykel gibi eve getirme yeteneğine (its author‘s ability to
capture primitive facts in faraway places and carry them home like a mask or carving)‖
dayanmaması gerektiğini söyler (16). Etnografi yazarı, sadece tanık olmakla yetinemez; o
olup biteni aydınlatabilmeli, olayların arka planını da irdeleyebilmelidir. Etnografın düĢtüğü
notlar, Geertz‘in haklı olarak belirttiği gibi, yaĢanan anı kayda geçirmekle kalmaz, bu uçucu
anı tekrar tekrar baĢvurulabilecek bir görüĢe dönüĢtürür (19).
Etnograf tanık olduğu olayları not düĢerken bir yorumlama pratiği yürütmektedir.
Geertz‘in yoğun betimleme kavramı, bu pratiğin yazınsal bir metni yorumlama pratiği ile
benzeyen yanlarının altını çizer: ―belirleyici prensip aynıdır (the guiding principle is the
same)‖ der Geertz, ―toplumlar teker teker hayatlar gibi, kendi yorumlarını içerirler. Sadece
bu yorumlara nasıl eriĢileceğini bilmek gerekir (societies, like lives, contain their own
interpretations. One has only to learn how to gain access to them)‖ (453). Geertz‘in bu
yaklaĢımı, kültürün ―bir metin olarak okunması‖ diye tanımlayabileceğimiz postmodern
antropolojiye giden yolu açmıĢtır. Paul Ricœur, Geertz‘in semiyotik bir okumanın kapısını
araladığını söyler (Ricœur 183). Bizzat Geertz de etnografın semiyotik bir çaba içinde
olduğunu belirtmektedir. ġöyle der Geertz: ―kültüre semiyotik yaklaĢımın gerçek anlamı ...
bize öznelerimizin içinde yaĢadığı kavramsal dünyaya giriĢ yapmamıza ve dolayısıyla,
konuĢma terimi geniĢletilmiĢ bir Ģekilde kullanacak olursak, onlarla karĢılıklı konuĢmamıza
yardımcı olmasıdır (the whole point of the semiotic approach to culture is... to aid us in
gaining access to the conceptual world in which our subjects live so that we can, in some
extended sense of the term, converse with them)‖ (24).
Geertz

yoğun

betimleme

kavramını

inĢa

ederken

Bali‘deki

etnografik

incelemelerinden faydalanmıĢtır. Bali‘de Ģahit olduğu horoz dövüĢünün farklı statülerdeki
erkekleri bir araya getiren, ritüelleĢmiĢ bahis sisteminden yola çıkan Geertz, bu horoz
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dövüĢünde aslında nelerin gerçekleĢtiğini anlayabilmek için, bu ritüelin yüzeysel anlamını
örgütleyen daha derin örüntüleri dikkat almak gerektiğinden söz eder. Ona göre horoz
dövüĢü ―insanların katı hiyerarĢik sıralamalara yerleĢtirilmeleri üzerine üst-toplumsal bir
yorum (metasocial commentary upon the whole matter of assorting human beings into fixed
hierarchical ranks)‖ sunmaktadır (448). Geertz, horoz dövüĢünün Balililerin ―kendileri
hakkında kendilerine anlattıkları bir hikaye (a story they tell themselves about themselves)‖
olduğunu söyler (448).
―Yoğun betimleme‖ kavramı, kültürün zenginleĢtirilmiĢ bir okumasının yapılmasına
olanak sağlayan bir unsur olarak ilgiye karĢılanmıĢ ve etnografiye önemli bir katkı olarak
kabul edilmiĢtir. Ġlk bakıĢta kanlı bir spor ve kumar zevkini tatmin etmekten baĢka bir anlamı
olmadığı düĢünülebilecek basit bir horoz dövüĢünün, Bali kültürünün yapı taĢlarını ortaya
koyan ve yoğun anlam katmanları ile örtülü toplumsal bir birliktelik olduğu düĢüncesine
geçiĢle birlikte kültürel incelemelerde önemli bir dönüĢüm gerçekleĢmiĢtir. Bu dönüĢüm,
yoğun betimleme kavramının antropolojinin dıĢına taĢmasıyla farklı alanlarda da etkisini
göstermiĢtir. Bu yayılmacılığın bir sonucu olarak zamanla farklı yoğun betimleme tipleri
ortaya çıkmıĢtır; Norman Denzin, on bir farklı yoğun betimleme tipinden söz eder (Denzin
91-98). Geertz, Batılı gözlemciler tarafından kolayca barbarlık olarak nitelendirilebilecek bir
eylemi, kültüre özgü bir ifade biçimi olarak ele almakla hem kültürün sembolik yönüne
dikkat çekmiĢ hem de Batılı antropoloji pratiğinin sürekli bir geri kalmıĢlık ekseninde
incelediği Batı-dıĢı kültürlerin algılanıĢına farklı bir kapı açmıĢtır.
Yoğun betimleme, Geertz‘e dünya çapında ün kazandırmasının ve antropolojide
kültürün bir metin olarak ele alınması gibi yeni bir bakıĢ açısının oluĢmasına katkıda
bulunmasının yanı sıra, çok da eleĢtirilmiĢtir. Yoğun betimlemenin, öznel yorumu öne
çıkartan bir açıklama pratiğine kapı açarak etnografinin bilimsel söylemden uzaklaĢmasına
neden olduğu ve küçük gözlemlerden büyük sonuçlar çıkartmaya yeltendiği (Foster 221-2)
ve kuramsal olarak zayıf olduğu söylenmiĢtir (Roseberry 1013). Wiliam Roseberry,
Geertz‘in horoz dövüĢünü ele alırken dövüĢlerin yapıldığı geleneksel pazar yerlerinde
kadınların varlığını, dövüĢlerin ekonomipolitiğe katkısını ve Bali‘deki kolonyalizm sonrası
dinamikleri gözardı ettiğini söyler; diğer bir deyiĢle, her yoğun betimlemenin düĢündüğümüz
kadar yoğun olmayabileceğine ve pek çok açıdan eksik kalabileceğine dikkat çeker
(Roseberry 1013-28).
Yoğun betimleme kavramını edebiyat çalıĢmalarında popüler kılan Yeni Tarihselcilik
akımı olmuĢtur. Antropoloji alanında bu kavrama getirilen eleĢtiriler yükseliĢe geçmiĢken
edebiyat incelemeleri, Yeni Tarihselcilik akımı aracılığıyla, yoğun betimlemeye itibarını iade
eder. Yeni Tarihselcilik kavramı, ilk olarak kültürel semiyotik üzerine yürütülen bir tartıĢma

120

çerçevesinde Michael McCanles‘in bir makalesinde kullanılmıĢtır (McCanles 77-87). Bu
kavrama geçerliliğini kazandıran ise Representations (Simgeler) dergisi çerçevesinde bir
araya gelen Rönesans uzmanları olmuĢtur. Stephen Greenblatt bu grubun öne çıkan
isimlerinden biridir. Greenblatt uygulamaya soktuğu eleĢtirel okuma pratiğine ―kültürün
poetikası‖ (poetics of culture) adını verir ve edebiyat yapıtlarını incelerken yoğun betimleme
kavramının zengin yorumlama olanaklarından sonuna kadar yararlanarak, tıpkı Geertz‘in
yaptığı gibi, kültürün daha derin katmanlarına ulaĢmaya çalıĢır.
Yoğun betimlemeyi edebiyatın temel unsuru olarak ele alan Yeni Tarihselcilik,
Avrupa kıtasını etkisi altına alan benzerinin, yani Kültürel Materyalizmin isminin daha
açıkça iĢaret ettiği üzere, kültürün melez ve merkezsiz ortamında yürütülen bir çabaya iĢaret
etmektedir. Bu çaba, doktriner bir kuramdan çok disiplinlerarası bir çerçeveyi andırır. Bir
yanıyla hermenötiğe, diğer yanıyla metni dilsel unsurlar dıĢındaki özellikleriyle sorgulayan
Marksizm, feminizm vb. gibi eleĢtiri kuramlarına yaslanan Yeni Tarihselciliğin pek çok öncü
ismi, ortaya koymaya çalıĢtıkları çözümlemenin ―sistematik‖ olmadığını kabul etmektedir
(Greenblatt, Learning to Curse 3; Gallagher 46). Adını, Yunan mitolojisinde Tanrıların
mesajlarını yorumlayan ve insanlara ileten ulak Hermes‘ten alan Hermenötik gibi, Yeni
Tarihselciliğin de temelinde iletinin çözümlenmesi sorunsalı yer almaktadır. Bu nedenle
Yeni Tarihselcilik, sanat, edebiyat, tarih ve din gibi farklı alanlarda bir ―yorumbilgisi‖
kuramının geliĢtirilmesine katkıda bulunan Wilhelm Dilthey, Emilio Betti, Martin
Heidegger, Hans-Georg Gadamer, Paul Ricoeur gibi pek çok ünlü düĢünürün kurduğu
eleĢtirel temelden yararlanır.
Yeni Tarihselcilik, tarihsel hermenötik gibi, yorumlama eyleminin tarihsel boyutuna
dikkati çeker. Bu yönüyle, alımlamanın tarihten bağımsız, sadece dil ile iliĢkili doğrusal ve
basit bir eylem olmadığı ve çok boyutlu, karmaĢık bir yapı olarak düĢünülmesi gerektiği
iddasını destekler. Hans-Georg Gadamer‘in tarihsel olayların alımlanıĢını tartıĢırken
tanımladığı gibi, tarihsel hermenötiğin görevi ―ortak nesnenin (geçmiĢin) kimliği ile onu
çerçeveleyen değiĢken durum arasındaki gerilimi dikkate almak‖tır ve Yeni Tarihselcilik de
bu görevi ciddiyetle benimser (Gadamer 1989, 309).
Edebiyatta Yoğun Betimleme ve Stephen Greenblatt
Yoğun betimleme, gözlemlenen hareketleri bu hareketlerin gerçekleĢtiği bağlam ile
birlikte tarif etmektedir. Bir etnograf, yoğun betimlemeyle gözlemlediği kiĢiler arasındaki
toplumsal iliĢki ağını, düĢünce ve duyguları kayda geçirirken, yorumlama çabasının
merkezine toplumsal olaylara iliĢkin bir niyet okuması yapmayı ve olayların arkasındaki
motivasyonu belirlemeyi koyar. Olay ve bağlam o kadar iyi tarif edilir ki, okur

121

araĢtırmacının yerine kendisini koyabilir ve okuduklarını, kendisi de benzer bir deneyimden
geçmiĢ gibi değerlendirebilir. Yapısalcı Antropolojiye duyulan tepkinin etkisinde geliĢen
yoğun betimleme çabasının edebiyatta gerçekleĢtirdiği dönüĢümü anlayabilmek için Yeni
Tarihselcilik akımına daha detayli bir Ģekilde göz atmak gerekiyor. Yeni Tarihselcilik de,
yoğun betimlemenin ortaya çıkıĢını hatırlatan bir Ģekilde, Yapısalcılıkla ortak özellikler
taĢıyan Yeni EleĢtiri akımına tepki olarak geliĢmiĢtir.
Yeni Tarihselci incelemelerin artık klasik kabul edilen ilk örnekleri, Yeni EleĢtiri‘nin
metin merkezli yaklaĢımını sarsmak amacıyla, 1970‘lerin sonlarında yayımlandı. Bu
incelemeler, sadece gözü metinden baĢka hiçbir Ģeyi görmeyen Yeni EleĢtiri‘ye değil, aynı
zamanda tarih körü bir baĢka metin merkezli inceleme olan Yapısökümcülüğe de bir tepki
niteliğindeydi. 1980‘lerde Amerika BirleĢik Devletleri ve Ġngiltere‘deki çeĢitli üniversitelerin
Ġngiliz Edebiyatı bölümlerinde, 1930‘ların doğrusal ve geliĢimsel tarih anlayıĢına ve bu
anlayıĢa dayalı tarihselci incelemelere eleĢtiriler getiren yeni bir harekete evrilen bu
tepkisellik, Amerika‘da Stephen Greenblatt, Catherine Gallagher ve Jean E. Howard,
Ġngiltere‘de ise Raymond Williams ve onun izinden giden Jonathan Dollimore ve Alan
Sinfield gibi akademisyenlerin çalıĢmaları ile ivmelendi ve kısa sürede önemli bir taraftar
kitlesi edindi. California Üniversitesi 1983‘te Representations (Simgeler) adında bir dergi ile
Yeni Tarihselci araĢtırmacılara bir buluĢma noktası sağladı ve Yeni Tarihselci düĢüncenin
dizgeleĢtirilmesine öncülük etti.
Yeni Tarihselci çözümleme, edebiyat eleĢtirisine, üzerinde çok sayıda araĢtırma
yapılmıĢ metinler hakkında bile yeni yorumlar yapabilme olanağı tanımıĢtır. Jürgen Pieters,
özellikle Shakespeare incelemelerinde gelenekselleĢen tarihten bağımsız (trans-historical)
birey vurgusunun, bu bireyin ne ölçüde toplumsal ve tarihsel ortak değerlerin bir ürünü
sayılabileceği sorusu ile yer değiĢtirmesini Yeni Tarihselciliğin sorduğu alternatif soruların
gücüne bağlar (Pieters 12). Judith Newton, Yeni Tarihselciliğin arka planındaki
dinamiklerin, bireyin öznelliğinin kültürel kodlar tarafından oluĢturulduğunun fark
edilmesindeki önemine iĢaret eder (Newton 88). William Shakespeare‘i insanlığın evrensel
değerlerinin yazarı olarak tanımlamak konusunda çekince gösterilmesi ve bu ismin Viktorya
dönemi Ġngiltere‘sinin politik hesaplaĢmalarının, kolonyalizmin ve emperyalizmin tartıĢıldığı
bir çerçeveye çekilmek istenmesi ilk etapta yerleĢik düĢünceleri sarsarak ciddi bir rahatsızlık
yarattıysa da, yazınsal metinlerin tarihsel arka planlarını incelemelerinin omurgasına
yerleĢtiren araĢtırmacılar giderek çoğalmıĢ ve bu tarihsel süreçlere duyarlı okuma biçimi ilgi
çekici hale gelmiĢtir.
Yeni Tarihselciliğe göre edebiyat, tarihin basit bir yansıması değil fakat temsilidir ve
bu temsil, dönüĢtürücü bir etkiye de sahiptir. Yazınsal metinler ele aldıkları döneme iliĢkin
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canlı tanıklıklardır ve okurların bu tanıklıkla kurdukları iliĢki, gerek dönemin kültürel
atmosferini gerekse yapıtların üzerinden uzun yıllar geçtikten sonraki bir dönemin iklimini
de etkileyebilir. Edebiyat toplumsal bir güç odağı olarak değerlendirilir. Yeni Tarihselcilik,
postyapısalcı ve postmodern düĢünce ile uyum içinde, yazınsal metinleri bitmiĢ ürünler
olarak kabul etmez. Bir yeniden üretim söz konusudur; çünkü, metin okurların gösterimsel
bir etkinliği olarak sürekli dönüĢmektedir. Okur, dünya görüĢüne ve değer yargılarına
dayanarak metni yeniden üretir. Kimi zaman kurmaca kiĢilerin yaĢadıkları üzerinden kendi
deneyimlerini anlamaya çalıĢır, kimi zaman da duygusal bir özdeĢleĢme yaĢar. Bu nedenle
metnin özsel ve değiĢtirilemez tek bir anlamı yoktur.
Yeni Tarihselciler tarihe bakıĢı geniĢletmiĢ, geleneksel tarihçiliğin gözardı ettiği veya
küçük ve önemsiz gördüğü unsurları ve konuları dikkate alarak, geçmiĢin incelenmesi için
kullanılan

yöntemleri

zenginleĢtirmiĢtir.

Yeni

Tarihselciliğin

edebiyat

eleĢtirisine

kazandırdığı yenilikçi bakıĢ açısı sayesinde, yazınsal metinler, üretildikleri tarihsel atmosferi
etkileyen sorularla birlikte ele alınmaya ve bu atmosferin yazınsal düzleme etkileri göz
önüne alınarak değerlendirilmeye baĢlanmıĢtır. Bu bakıĢ açısı edebiyat ile tarih arasındaki
dinamik iliĢkiyi belirginleĢtirmiĢ ve yazınsal metinleri, ―tarihin kendisini gösterdiği Ģeffaf
pencereler‖den ―kolektif gerçekliğin kuruluĢuna katkıda bulunan yapıtaĢları‖ konumuna
getirmiĢtir (Pieters 34). Daha önceleri tarihsel süreçleri yansıtmakla sınırlı olarak düĢünülen,
tarihe düĢülen bir dipnot olarak görülen edebiyat, Yeni Tarihselciliğin açtığı ufuk nedeniyle,
bir yoğun betimleme olarak ele alınmaya baĢlanmıĢ ve tarihi yazınsal düzlemde yeniden
kuran, hatta daha da ileri giderek tarihe bu yazınsal düzlemden etki eden dinamik bir güç
konumuna taĢınmıĢtır.
Yeni Tarihselciğin edebiyat incelemelerinde yoğun betimleme kavramını ne Ģekilde
kullandığını belirginleĢtirebilmek için, Greenblatt‘in Shakespeare yorumları üzerinde biraz
daha ayrıntılı bir Ģekilde duracağım. Greenblatt Shakespeare‘i incelerken o dönemin
Ġngilteresini etkisi altına alan gerilimlere özel bir ilgi gösterir: Katoliklik ve Protestanlık
arasındaki çekiĢmeyi, sömürgeleri kontrol etmek için gösterilen çabayı ve yeni dünyalar
keĢfetmek için sürdürülen arayıĢı dönemin Ġngilteresini etkileyen dikkat çekici unsurlar
olarak iĢaretleyen Greenblatt, Shakespeare‘in yapıtlarını incelerken metinlerde bu unsurların
etkilerini arar. Bu egzersiz, Ģimdiye dek Shakespeare araĢtırmacılarının ilgi göstermediği,
metinlerin kıyısında kalmıĢ veya rolleri bastırılmıĢ karakterlerin ön plana çıkmasına neden
olur.
Greenblatt, Shakespeare‘in ―Fırtına (The Tempest)‖ adlı oyunu üzerine yaptığı
değerlendirmede ilginç yorum olanaklarına kapı açmaktadır. Bu örnek üzerinden ilerleyerek
Yeni Tarihselciliğin edebiyat incelemelerine getirdiği farklı yorum olanaklarını gözden
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geçirebiliriz. Fırtına, Napoli Kralı Alonso ve beraberindekileri taĢıyan bir geminin ıssız bir
adada karaya oturmasıyla baĢlar (Shakespeare). Adada olağanüstü güçlerini kullanarak bu
fırtınayı baĢlatan Prospero ve kızı, eğittikleri yarı insan yarı yaratık Kaliban ve diğer birkaç
olağanüstü figür ile birlikte yaĢamaktadırlar. Prospero, aslında yıllar önce kardeĢi Antonio ve
Napoli Kralı Alonso‘nun iĢbirliğiyle tahttan indirilen Milano Düküdür; kızı Miranda ile
birlikte ufak bir tekneye bindirilirek denize bırakılmıĢ ve bu ıssız adaya çıkarak
kurtulmuĢtur. Oyun adadaki çekiĢmeleri konu alır ve Prospero‘nun tahtını geri kazanmasıyla
sona erer. Bu oyun çoğunlukla özgürlük, tövbe, affedicilik gibi temalar çerçevesinde
incelenmiĢ ve insan iliĢkilerinin zamanla nasıl değiĢikliğe uğrayabileceğini dile getiren bir
traji-komedi olarak değerlendirilmiĢtir. Greenblatt, oyuna farklı bir açıdan yaklaĢır ve
Fırtına‘yı üçüncü dünyanın emperyalist iĢgalinin bir yorumu olarak okur. Ona göre bu oyun,
ıssız adaya düĢen kazazede Avrupalıların, adanın yerlilerine davranıĢlarını irdeleyen bir
metin olarak değerlendirilmelidir.
Greenblatt, bu okumaya temel oluĢturması açısından, Shakespeare‘in zamanında
kolonyalizm

hakkında

ne düĢünüldüğünü belirginleĢtirmeye çalıĢarak iĢe baĢlar.

Shakespeare‘in yaĢadığı dönemde konuyla ilgili olarak ortaya konan çeĢitli yorumlardan
hareketle, yazarın bu oyunu yazarken kolonyalizmin dinamikleri ile ne derece iliĢkili
olduğunu sorgulayan Greenblatt, Fırtına‘yı tövbe, değiĢim, affetmek gibi unsurlardan yola
çıkarak anlamaya çalıĢmanın Kaliban‘ın portresini görmezden gelinmesine neden olacağını
vurgular. Oyunda Kaliban‘ın değerler sistemi diğerleri tarafından yok sayılmakta, kendisi
barbar kabul edilmekte ve ötekileĢtirilmektedir. Bu ötekileĢtirme, onun Avrupalılardan farklı
ve bu nedenle de doğal olarak aĢağı olması sonucunu doğurmaktadır. Greenblatt, Fırtına‘yı
anlama çabasının değiĢim, affetme ve tövbe gibi unsurlar kadar kolonyal dinamikleri de
dikkate alması gerektiğinin altını çizer. Ona göre Fırtına, emperyalizm hakkında bir oyundur;
Yeni Dünya‘nın Avrupalı güçler tarafından sömürülmesini alegorik bir üslupla ele alan bu
oyun, Kaliban karakteri aracılığıyla, farklı kültürleri, dilleri, deri renkleri vb. nedeniyle aĢağı
görülen, insandan sayılmayan kimselerin toplumsal olarak ötelenmesini ve medeniyetin
karĢıtı olarak konumlandırılmasını konu etmektedir.
Kaliban oyun boyunca farklı karakterler tarafından tarif edilir; her tarif ayrı bir grotesk
portre çizer. Oyunun sonunda Kaliban dıĢındaki herkesin affedilmesi ve Avrupalıların
evlerine dönmeleriyle Kaliban‘ın adada yalnız kalması, bu karakterin diğerlerinden
farklılığına keskin bir vurgu yapmaktadır. EleĢtirmenler, Kaliban‘ın Shakespeare‘in karakter
skalasında orjinal bir noktaya düĢtüğünü ifade etmektedir; örneğin, Harold Bloom, Kaliban‘ı
yorumlamanın güçlüğünü bu orjinallikle açıklar (Bloom 2). Klaus Theweleit, bir
röportajında Fırtına‘nın Shakespeare‘in ―en ırkçı oyunu‖ olduğunu belirtir ve bu oyunun
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Amerika‘nın keĢfiyle iliĢkilendirilerek bir gelecek ütopyası olarak okunması gerektiğini
söyler (Fay). Bu yorumu, oyunun erken eleĢtirmenlerinden olan Sidney Lee‘nin
yazdıklarında da buluruz; Lee, 1913 tarihli bir makalesinde Kaliban‘ı ―Yeni Dünya‖ ile
iliĢkilendirir (aktaran Bloom 20). Kaliban‘ın, ve genel olarak oyundaki dinamiklerin
Amerika ile iliĢkilendirilmesi noktasında Greenblatt‘in Yeni Tarihselci okumasının da
önemli katkıları olur.
Bu katkıları ortaya koymadan önce Fırtına‘nın daha önceki okumalarında öne çıkan
unsurlara değinmekte yarar var. Charles Darwin‘in kuramlarının on dokuzuncu yüzyılda
önemli bir ağırlık kazanmasıyla birlikte, Kaliban‘ın balıksı görüntüsü tartıĢma konusu olmuĢ
ve oyunun, Darwin‘in insanoğlunun köklerini sudaki organizmalarda arama çabasıyla iliĢki
kurduğu iddia edilmiĢtir (aktaran Vaughan 110). 1960‘larda oyunun post-kolonyel okumaları
öne çıkmıĢ ve bu yorumlar günümüze kadar etkisini sürdürmüĢtür. Greenblatt‘ın yarattığı
etkiyle, Fırtına‘da Shakespeare‘in örtük bir Ģekilde kolonyel politikaları irdelediği Ģeklindeki
yorum artık çok daha geniĢ kitleler tarafından kabul görmektedir.
Greenblatt, bu yoruma dayanak olarak 1609‘da fırtınaya yakalanarak Bermuda
yakınlarında karaya oturan Virginia Ģirketine ait bir gemiden söz eder ve kurtulanların
kazaya iliĢkin anlattıklarını gündeme getirir: kazaya iliĢkin tanıklıkların halkın bilgisine
ancak kısıtlı bir Ģekilde sunulduğunu dile getiren Greenblatt, Shakespeare‘in bu konudan
haberdar olmasının Virginia Ģirketiyle bağlantıları olduğu Ģeklinde yorumlanabileceğini
ifade eder (Greenblatt, Shakesperean Negotiations 148-149). Bu bakıĢ açısı, Shakespeare‘i
çok farklı bir noktadan yakalar. Greenblatt, her ne kadar, açık veya örtük, dönemin kolonyel
politikalarını eleĢtirse de, tiyatrosunu ayakta tutmaya çalıĢan Shakespeare‘in de, Virginia
Ģirketi gibi halkı heyecanlandıran ―hikayeler pazarlayarak‖ bundan kazanç sağlayan biri
olarak sistemin bir parçası olarak değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koyar (148).
Shakespeare‘in kolonilere yerleĢimi özendirmek için çalıĢan bir Ģirketle bir arada
düĢünülmesi ilk baĢta yadırgatıcı gelebilir. Ancak, insanların yaĢadıkları dönemleri etkileyen
olaylardan, üzerlerinde baskı yaratan politikalardan, onları kalıplara sokmaya çalıĢan
düĢünüĢ ve yaĢayıĢ Ģekillerinden ne derece bağımsızlaĢabildikleri sorusunu sormak
zorundayız. Bu soru, sadece insan özgürlüğünün sınırlarının belirlenmesine iliĢkin bir soru
olarak değil, aynı zamanda da yoğun betimlemenin doğasına iliĢkin bir soru olarak karĢımıza
çıkar. Ġnce betimlemeyi yoğun yapan, diğer bir deyiĢle bağlamın oluĢturulmasına yardımcı
olan unsurlar, o zamana egemen olan kültürel unsurlardır. Toplumlar kurdukları değerler
sisteminin ve bir kültürel ağın içerisinde bu bağlamları inĢa ederler. Bu nedenle o kültüre
yabancı olan bir gözün tanık olduğu olayla ilgili olarak yapacağı ince veya yoğun betimleme,
kültürün içinden yapılacak bir betimlemeden farklı olabilir. Benzer bir farkı, baĢka bir
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zaman diliminden geri bakarak olayları anlamaya çalıĢan birinin betimlemelerinde de
görebiliriz. Greenblatt‘in okumasının da gösterdiği gibi, Yeni Dünya keĢfedildikten ve
emperyalizm türlü acılarla deneyimlendikten yıllar sonra, olayların veya metinlerin arka
planında farklı unsurlar yakalamak olasıdır.
Bu açıdan bakıldığında, edebiyat da tıpkı kültür gibi, yoğun betimlemelerle inĢa edilen
bir alan olarak belirginleĢir. Sıradan görünen betimlemelerin ardında bile bir düĢünce biçimi,
bir anlayıĢ, bir yorum pratiği bulunmaktadır. Bağlam farklı zaman dilimlerinde çok farklı
Ģekillerde ifadesini bulmakta, insanların olaylara yaklaĢımları ve dolayısıyla olayları tarif
etme biçimlerini de değiĢtirmektedir. Bu bakıĢ açısı, edebiyatı içinden yazıldığı zamana ve
kültüre bağımlı bir yaratı olarak değerlendirdiği ve yazarın özgürlüğünü görmezden geldiği
veya farklılaĢma çabasını küçümsediği iddiasıyla karĢılanabilir. Çünkü böylesi bir tanım,
gerçekten de edebiyatın evrensel bir insanlık durumunu anlatabileceği iddiasını sorgulanır
hale getirmektedir. Yeni Tarihselcilik, yazarın özgür düĢünme ve toplumu karĢısına alarak
yazma ihtimalini geçersiz kılmaz; ancak, yazarın bu çabasında bile bir parçası olduğu
tarihsel dönemin ve kültürel-toplumsal yapının etki alanında olduğunu belirtir.

2.

Bir Yoğun Betimleme Olarak Kültür ve Onun Edebiyatı

Her ne kadar metin ve tarihsel bağlam arasında kurduğu dinamik diyalog ve dilin
hükmediciliğine yaptığı vurgu nedeniyle postmodern zamanlara ait bir hareket gibi
görülebilirse de, Yeni Tarihselciliğin temelindeki tarihsel bilgiyi yorumlama sorunsalının,
Fredric Nietzsche‘nin 1872 yılında yayımlanan Tragedyanın DoğuĢu ve 1874 yılında
yayımlanan Tarihin YaĢam Ġçin Yararları ve Sakıncaları adlı yapıtlarına dek geriye
götürülebilecek bir geçmiĢi bulunmaktadır (Doran 2000). Nietzsche tarihsel gerçekliklerden
söz edemeyeceğimizi, elimizde ancak geçmiĢe empoze ettiğimiz yorumlar olduğunu söyler
(Nietzsche 69). Yeni Tarihselcilik, bu göreceli bakıĢı sahiplenmiĢ ve geçmiĢi kurmaca bir
yaratı olarak tartıĢmaya açmıĢtır. Yeni Tarihselci eleĢtirmenlerden Louis Montrose, ―tarihin
metinselliğinden‖ ve ―metinlerin tarihselliğinden‖ söz eder: bu bileĢke, yazınsal metinlerin
onları çevreleyen toplumsal-kültürel tarihsellik ile kurdukları iliĢkiyi belirgin kılmasının yanı
sıra, tarihsel gerçeklerin keĢfedilmek için arĢivlerde bekleyen objektif doğrular olmadığını
yalın bir dille ifade eder (Montrose 15-36).
Yeni Tarihselciliğin tarihe bakıĢı, geçmiĢin saklı doğrulardan ibaret olduğuna inanan
klasik

tarihçiliğin

objektif

doğru

düĢüncesini

sorgulayarak

dönüĢtüren

yenilikçi

yaklaĢımlardan beslenen bir bakıĢtır. Bu anlamda, Yeni Tarihselcilik ile yirminci yüzyılın
getirdiği dönüĢümlerle belirlenen tarihselcilikler arasında önemli bir örtüĢme bulunmaktadır.
Pek çok kiĢi tarafından ifade edildiği üzere, Yeni Tarihselcilik, tarihi disiplinlerarası bir
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çabaya dönüĢtüren Annales ekolünün tarih anlayıĢından ve Michel Foucault‘nın soykütüksel
tarihçiliğinden izler taĢır. Tarihsel aktörleri, onları etkileyen ekonomiler ve kurumlarla
birlikte değerlendirmenin yolunu açarak tarih disiplininde iddialı bir dönüĢüm gerçekleĢtiren
Annales hareketi, bu alternatif mikro-tarih anlayıĢını Yeni Tarihselciliğe devretmiĢtir. Yeni
Tarihselcilik bu mirası sahiplenmekle birlikte, tarihe yaklaĢımında Annales tarihçilerinden
farklı bir yol izler. Tarihsel verileri modern tarih araĢtırmalarından farklı olarak bilimsel bir
üslupla değil yaratıcı bir anlayıĢla kullanır; Greenblatt‘ın Shakespeare‘in Fırtına adlı
oyununu yorumlarken Virginia Ģirketine ait geminin Bermuda‘da geçirdiği kazaya iliĢkin
tanıklıklara baĢvurması örneğinde görüldüğü gibi, kimi zaman uç tarihsel örnekler ile
dönemin kanonik metinlerini yanyana koymaktan çekinmez.
Yeni Tarihselciliğin izlediği çözümleme yönteminde hermenötiğe ek olarak baĢka
eleĢtirel yaklaĢımların da izleri açıkça görülür. Örneğin, Yeni Tarihselcilik, tıpkı Marksist
eleĢtiri gibi, metin ve ekonomik dinamikler arasındaki iliĢkiyi ciddiye alır ve politik ile
yazınsal söylemler arasındaki geçiĢleri önemser (Gallagher 38-48). Her ne kadar sınıf
çeliĢkilerinin metne etkisini doğrusal olarak değerlendirmeyip çeliĢkili bir müdahale olarak
kavrasa da, Yeni Tarihselcilik, bu çeliĢkilere verdiği önemle aslında Marksist denebilecek bir
okuma yapar. Ancak bu okumayı metinlerin ekonomik dönüĢümlerin veya kapitalizmin
doğurduğu çatıĢmaların yansıması olarak görülebileceği düĢüncesinden uzakta yapmaya
gayret eder ve bu iliĢkilere metnin alımlanmasında öncelik tanımayı reddeder. Bir diğer
ortaklık, toplumsal cinsiyet iliĢkilerine özel bir önem veren eleĢtirel çözümlemelerden
yakalanabilir: Yeni Tarihselcilik, feminist eleĢtiri gibi, güç dengelerine odaklanan ve
kültürün bu güç dengelerini çerçeveleyen yapısına özel bir dikkat gösterir ve hegemonik
yapıları, gelenekselleĢmiĢ algıları ve üretim iliĢkilerini yazınsal üretimi etkileyen bileĢenler
olarak değerlendirir (Dimock 601-622).
Yeni Tarihselcilik, objektif tarihçilik ve belgeye dayalı bilimsel tarihçilik gibi
inanıĢların sorgulandığı eleĢtirel temele tarihin metinselliğini de eklemiĢ ve ―yazınsal‖ ile
―tarihsel‖ söylemler arasındaki iliĢkiyi yeniden yorumlamaya çalıĢmıĢtır. Bunu yaparken,
sadece tarihi değil, yazınsal metinleri de tarihi etkisi altına alan güç iliĢkileri ağının
dinamikleri çerçevesinde değerlendiren Yeni Tarihselcilik, metinleri ve yazarları içinde
oldukları tarihsel bağlamı yüksek sesle vurgulayarak ele alır. Bu çözümlemenin diğer
tarihselci çözümlemelerden farkı, Yeni Tarihselciliğin eleĢtirdiği metinleri tarihsel bağlama
oturturken güç ve iktidar gibi kavramlara özel bir ilgi göstermesi ve döneme egemen
düĢüncelerin toplumsal-tarihsel yapıların ĢekilleniĢi üzerindeki yaptırımını önemsemesidir.
Ġktidar kavramına büyük önem vermesine karĢın Yeni Tarihselcilik, tarihi basit bir
ezen-ezilen iliĢkisi olarak görmez. Yeni Tarihselciliğin tarihi, özneleri ve süreçleri de facto
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belirleyen bir tarih değil, dinamik ve çeliĢkiler içeren, üretken bir tarihtir. Güç dengeleri,
baskı mekanizmaları, tarihselliği üreten bir ağın parçaları olarak değerlendirilir. Yeni
Tarihselcilik, geçmiĢe bakıĢa egemen olan Avrupa merkezciliği de sorgulanır kılmaya
çalıĢır: Avrupa tarihinin parlak örtüsünü kaldırarak geçmiĢin alternatif bir yorumuna olanak
sağlayacak yeni bir tarihselcilik için çaba sarfeder. Edward Said ―zulmün, tahakkümün ve
suistimalin her çeĢidine karĢı çıkan‖ bu tip bir tarihsel eleĢtiriyi ―insan özgürlüğünün
çıkarlarına hizmet eden bilgi‖ye ulaĢma çabası olarak adlandırmaktadır (Said 29). Adı, Yeni
Tarihselcilikten ziyade Post-Kolonyal çalıĢmalarla anılmasına karĢın, Said‘in madunlar
(subaltern) üzerine toplanan dikkati ve Avrupa merkezci düĢünceye getirdiği güçlü eleĢtiri,
onu Yeni Tarihselcilik için de önemli bir figür yapar. Yeni Tarihselcilik, Said‘in izinden
giderek, kültürün kendi içinde oluĢturduğu güç hiyerarĢilerini ve farklı kültürler arasındaki
benzer tahakküm unsurlarını inceleme alanına dahil eder.
Yeni Tarihselciliği diğer tarihselciliklerden ayıran bir diğer bir önemli unsur, Yeni
Tarihselciliğin post-yapısalcı bir sempati üzerinde yükselmesidir. Klasik tarihçiliğin idealist
hermenötikçi karakterinden farklı olarak, Yeni Tarihselcilik, anlamın metnin içinde saklı
olduğu ve son çözümlemede bu anlamı bulup ortaya çıkarmanın mümkün olduğu iddiasına
mesafeli yaklaĢır. Bu yönüyle, Gadamer‘in öğrencileri Wolfgang Iser ve Hans-Robert
Jauss‘un alımlama estetiğinin temel oluĢturduğu okur merkezli edebiyat kuramları ile de bir
dayanıĢma içine girer. Yeni Tarihselciliğe göre sadece yazar ve metin değil, okur da ortak
kültürel-tarihsel koordinatların bir parçasıdır ve okurun giriĢtiği okuma eylemi döneme
egemen söylem ve ideolojilerden bağımsız olarak düĢünülemez. Dolayısıyla, metinlerin
okurlar tarafından alımlanıĢında zamanla çok önemli dönüĢümlerin gerçekleĢebileceği
gözardı edilmemelidir.
Shakespeare‘in Fırtına adlı oyununun zamanla ortaya çıkan farklı yorumları bu
dönüĢümün güzel bir örneğini vermektedir. Yaratıcı deha olarak selamlanan, yapıtlarında
insanlığın evrensel gerçekliklerinin bulunduğu iddia edilen bir yazar olarak görülen
Shakespeare‘in, yaĢadığı dönemin güç iliĢkilerinin bir parçası olan ve kültürel ağların
içinden yazan biri olarak görülmeye baĢlanmasına neden olan tarihsel dönüĢüm, sadece
yazara bakıĢı değil edebiyata bakıĢı da değiĢtirmiĢtir. Önceleri kültürün bir yansıması olarak
değerlendirilen edebiyatın, kültürü etkileyen bir öğe olarak da düĢünülmesi gerektiğini
hatırlatan Yeni Tarihselcilik edebiyatın evrenselliği gibi, edebiyatın kültürle kurduğu iliĢki
konusunda da farklı yorumlar geliĢtirilmesine aracılık etmiĢtir. Edebiyat ve kültür arasındaki
iliĢkinin tek yönlü ve durağan bir iliĢki olarak ele alınmasının geçerli çözümler
üretemeyeceğinin altını çizen Yeni Tarihselciler, edebiyat hem kültürün içinde kurucu bir
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unsur hem de aynı zamanda kültürü çözümlemeye yardımcı olacak bir anahtar olarak
görülmesi gerektiğinin altını çizmiĢtir.
Bu tip bir yeniden yorumlamanın Türk Edebiyatı araĢtırmalarında ne gibi avantajlar
sağlayacağı üzerine de düĢünmeliyiz. Yazınsal metinlerin güç ve iktidar iliĢkilerinin eleĢtirel
bir gözle incelendiği bir düzlemde tarihsel bağlama oturtulması, yazıldıkları döneme iliĢkin
açık

tarihsel

unsurlar

barındırsın

veya

barındırmasın,

tüm

kurmaca

yapıtların

çözümlenmesinde farklı kapılar açmakta ve yeni yorumlar üretilmesine olanak tanımaktadır.
Kurmaca metinler ile ele aldıkları dönemin tarihselliği arasındaki iliĢkiyi gözden geçirme
çabası, bu yeni yorumların geçmiĢ eleĢtirilerden devralınan gelenekselleĢmiĢ yargıları
kırmak konusundaki potansiyelleri nedeniyle önemlidir.
Türk Edebiyatının köĢe taĢları olarak nitelendirilen pek çok yazarın biyografilerine ve
yazdıkları metinlere sahibiz. Yeni keĢiflerle bu konulardaki bilgimiz her geçen gün daha da
geniĢliyor: yayımlanmamıĢ, dergilerde kalmıĢ yazılardan, bir baĢkasının anılarından, kim
olduğunu bildiğimizi sandığımız bazı yazarlar hakkında farklı bir yargıya ulaĢabiliyoruz.
Bunun bir örneği, yakınlarda Ahmet Hamdi Tanpınar‘ın günlüklerinin yayımlanmasının
ardından yaĢandı (Gürbilek 8-14). Günlüklerdeki ses, pek çok kiĢinin kafasındaki Tanpınar
imgesiyle uyuĢmadı ve insanları hayrete sürükledi. Bu örnekte olduğu gibi, yeni yeni
günyüzüne çıkan biyografilerden ve günlüklerden veya baĢka kaynaklardan Ģimdiye dek
önemsenmemiĢ ayrıntılar yakalanabilir ve yazarların yapıtlarında bu ayrıntıların izi
sürülebilir. Yeni Tarihselcilik, Türkiye tarihinin çeĢitli dönemeçlerine eğilen pek çok farklı
kurmaca yapıt için yeni yorum olanakları sunabilir ve tarihe bakıĢımız gibi edebiyata
bakıĢımızı da zenginleĢtirebilir.
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GEÇMĠġE DÖNÜġ: A.S. BYATT’IN POSSESSION (TUTKU) ROMANINDA
EDEBĠYAT TARĠHĠ VE ON DOKUZUNCU YÜZYIL ĠNGĠLĠZ
EDEBĠYATI
Belgin Elbir1
Özet:
Ġngiliz yazar A.S. Byatt‘ın 1990 yılında yayımlanan Possession (Tutku) adlı romanı yirminci
yüzyılın son çeyreğinde yazılan ve geçmiĢe dönerek tarihi anlatı malzemesi kılan, aynı zamanda güçlü
ve belirgin bir tarih bilinciyle bu dönüĢün anlamını, gerekliliğini ve güçlüğünü irdeleyen yeni tarihsel
romanlardan biridir. Possession‘da biri yirminci yüzyılın sonunda, diğeri ondokuzuncu yüzyılın
ortalarında olmak üzere iki ayrı tarihsel dönemde geçen öyküler iç içedir. Bu çalıĢmada, Byatt‘ın iki
katmanlı olay örgüsü yoluyla geçmiĢ ile Ģimdiki zaman ve tarih ile edebiyat arasındaki karmaĢık
iliĢkileri nasıl sorunsallaĢtırdığı ve irdelediği incelenmektedir.
Anahtar sözcükler: yeni tarihsel roman, geçmiĢe dönüĢ, edebiyat tarihi, ondokuzuncu yüzyıl
edebiyatı, iki katmanlı olay örgüsü, tutku.

Summary:
A.S. Byatt‘s Possession (1990) is one of the significant number of new historical novels of the
late twentieth century that are characterized by an intense consciousness of history and an emphasis
on the necessity and difficulty of dealing with it. Possession interweaves two narratives, one in the
late twentieth century, and one in the mid-nineteenth century. This study argues that the device of the
double plot enables Byatt to problematize and to explore the complex relationship between past and
present and history and literature.
Key Words: new historical novel, return to the past, literary history, nineteenth-century
literature, double plot, possession.

Ġngiliz yazar A.S. Byatt‘ın (1936) 1990 yılında yayımlanan Possession (Tutku) adlı
romanı yirminci yüzyılın son çeyreğinde, özellikle 1980‘li ve 90‘lı yıllarda yazılan ve yeni
tarihsel roman olarak nitelendirilen romanlardan biridir. Bu türdeki romanların en belirgin
özelliği Ģimdiki zamandan geçmiĢe, belli bir tarihsel döneme dönmeleri ve tarihi anlatı
malzemesi kılmaları, aynı zamanda bu süreci romanın konusu ve izleği olarak ortaya
koymalarıdır. Possession‘ı incelemeye geçmeden önce, yeni tarihsel roman türünün önemi
ve özellikleri, bu konuyu ele alan çeĢitli eleĢtirmenlerin görüĢlerinden ve yorumlarından
yararlanılarak tartıĢılacak, çalıĢmanın kuramsal ve tarihsel çerçevesi oluĢturulacaktır.
1
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Roman ile tarih arasında her zaman yakın ve bir o kadar da karmaĢık bir iliĢki olmuĢ,
roman tarih bilimi ve tarihçiler için yararlı bir kaynak olarak da değerlendirilmiĢtir. Roman
ile tarih arasındaki iliĢkide ortaya çıkan en önemli ayrım, kuĢkusuz, hangisinin gerçeği daha
doğru temsil edebileceğine iliĢkindir. Yirminci yüzyılın sonunda yazılan tarihsel romanların
hemen hepsinde bu sorunun irdelendiği, tarihin bilinebilirliğinin ve anlatılabilirliğinin
tartıĢmaya açıldığı görülmektedir. English Novel in History (Tarihte Ġngiliz Romanı) adlı
kitabında roman ile tarih arasındaki iliĢkiyi çeĢitli yönleriyle ve kapsamlı bir biçimde ele
alan Steven Connor‘a göre, Ġkinci Dünya SavaĢında bu yana yazılan Ġngiliz romanlarında söz
konusu iliĢki çeĢitli Ģekillerde belirmiĢtir. Connor‘a göre savaĢ sonrası dönem, kitle
savaĢlarının yıkıcı etkilerinin açıkça ortaya çıktığı, giderek küreselleĢen, bunun sonucu
olarak da kültürler arasındaki iliĢkilerin karĢılıklı etkileĢim biçimini aldığı, büyük anlatıların
güvenilirliğini ve erkini yitirdiği, sessiz kalmıĢ ya da sesini duyuramamıĢ yerel tarihlerin
görünür hale geldiği bir dönemdir. Roman da dönemin bu özelliğini yansıtan bir nitelik
kazanmıĢtır. Geleneksel tarihsel anlatılarda ve tarihsel romanlarda ortaya konan, bu eserlerin
uzun dönemleri anlatılabileceğine olan güvene çağdaĢ anlatılarda rastlamak güçtür. Connor,
savaĢ sonrası dönemin anlatılarında geçmiĢe tarih ‗yazan‘, tarihte yerini almıĢ önemli
kiĢilerin bakıĢ açısından değil, tarihte yer almayanların deneyimleri bağlamında bakıldığını
belirtmekte ve bu anlatılarda tarihin sürekliliğinden ve tutarlılığından çok, boĢluklarının ve
gizemli yanlarının öne çıkarıldığını vurgulamaktadır. ―Ġyi bilinen bir geçmiĢi ziyaret etmek
eğiliminin‖ nedeni, Connor‘a göre bu geçmiĢin gizli kalmıĢ yanlarını ortaya çıkarma
isteğidir. (1995, 133-135) Connor, bu eğilime koĢut olarak romanda da ―tarihsel‖ romandan
―tarihselleĢtirilmiĢ‖ romana doğru bir gidiĢat bulunduğunu söylemekte ve bu ayırımı Ģöyle
açıklamaktadır: Tarihsel roman geçmiĢi okuruna, okurun kullanımına, hatta tüketimine
sunabileceğini

kanıtlamaya

çalıĢan,

―tarih hakkında‖

romandır.

TarihselleĢtirilmiĢ

romanların konusu ise tarihin kurgulanma sürecidir. TarihselleĢtirilmiĢ romanlar tarihin
sürekli olmadığını baĢtan kabullenir ve geçmiĢle iliĢkilerini buna göre kurar, göreceli bir
tarih bakıĢı sergilerler. (1995,143) Bu ayırımı yapmakla birlikte Connor, yeni tarihsel
romanlar açısından son derece önemli bir hususu da önemle vurgulamakta ve söz konusu
ayrımı net bir biçimde yapmanın zor olduğunu, aralarında Possession‘ da saydığı çok sayıda
romanın, bir yandan Ģimdiki zaman ile geçmiĢ arasındaki kopukluğu vurgularken, diğer
yandan geleneksel tarihsel romanların yaptığına benzer bir biçimde tarihi yoğun bir biçimde
yeniden yazdığını ve kurmaca yoluyla, anlattığı geçmiĢe dair birtakım gerçekler sunma
iddiasında olduğunu belirtmektedir. (1995, 143-147)
Geleneksel tarihsel roman ile yeni tarihsel roman arasındaki farkı tartıĢan bir baĢka
eleĢtirmen de Richard Bradford‘dır. The Novel Now (Günümüzde Roman) baĢlıklı kitabının
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―The New Histonical Novel‖ (Yeni Tarihsel Roman) bölümünde Bradford, John Fowles‘ın
baĢlattığını öne sürdüğü geçmiĢe dönüĢ eğiliminin, 1970‘lerden bu yana tarihsel romanı en
önemli ve kalıcı tür haline getirdiğini söylemekte ve Possession‗dan bu eğilim kapsamında
söz etmektedir. (81-99) Bradford‘a göre hemen her çağdaĢ romancı bu eğilime katkıda
bulunmuĢtur. (83) Geleneksel tarihsel roman ile çağdaĢ tarihsel roman arasındaki farka
dikkat çeken Bradford, tarihsel romanın on dokuzuncu yüzyılda bir alt tür olarak ortaya
çıktığını, bu romanlarda geçmiĢten destansı ve milliyetçi izleklerin iĢlenmesi için uygun bir
ortam olarak yararlanıldığını söylemektedir. On dokuzuncu yüzyıl tarihsel romanında, tarihin
yeniden yazımından ziyade, geçmiĢin on dokuzuncu yüzyılın adalet ve kahramanlık
kavramlarına göre yeniden Ģekillendirilmesi söz konusudur. (81)
Richard Bradford‘ın görüĢü geleneksel ile çağdaĢ tarihsel romanlar arasında bir ayrımı
vurguluyor gibi görünse de, on dokuzuncu yüzyıl tarihsel romanın on dokuzuncu yüzyıl
gereksinimleri ile iliĢkisini ortaya koymakta ve tarihsel anlatıların genel bir özelliğine,
yazdıkları an ile iliĢkilerine iĢaret etmektedir. Tarihsel olaylarla, tarihsel konularla ilgilenen
romanların doğrudan ya da dolayı biçimde anlatılan geçmiĢ ile anlatan Ģimdiki zaman
arasındaki iliĢkiyi göstermesi kaçınılmazdır. ġunu söylemek yanlıĢ olmayacaktır: GeçmiĢi
konu edinen romanlar, geçmiĢin tüm temsilleri gibi, geçmiĢin anlamını ve önemini kendi
içinde bulundukları zamandan yorumlarlar; Steven Connor‘ın deyiĢiyle ― içinde bulundukları
tarihsel ana aittirler.‖ (140) Dolayısıyla aradaki fark, gerek geleneksel gerekse yeni tarihsel
romanın yazıldığı an ile iliĢkisinin niteliğindedir. Diğer bir deyiĢle, ikisi de anlatılan geçmiĢanlatan an iliĢkisini ortaya koymakta, ancak yeni tarihsel roman geçmiĢ ile Ģimdiki zaman
iliĢkisini doğrudan ve açıkça ele almaktadır. Aslında Bradford da, tartıĢmasının ilerleyen
bölümlerinde bu hususa değinmekte ve çağdaĢ tarihsel romanın, geleneksel tarihsel romanı
çekici kılan bir özelliği olarak gördüğü, çok sayıda kiĢinin özel yaĢamını ve düĢüncelerini
öğrenme fırsatı veren yönünün ötesinde, geçmiĢ zaman ile Ģimdiki zaman arasında kıyaslama
yapma olanağı sağladığını, böylece geleneksel tarihsel romanın sunduğu ―zaman içinde
yolculuk etme‖ hazzına bir yenisinin eklendiğini belirtmektedir. (99)
Yeni tarihsel romanların bu kıyaslama fırsatını nasıl sağladığı sorusuna verilecek
yanıt, romanların çoğunda iki katmanlı olay örgüsü olduğudur. Possession‘ ı ―yeni tarihsel
roman‖ olarak tanımladığı ve ―tarihi ve tarih kavramını konusu ve izleği edinen‖
romanlardan biri olarak ele aldığı, Byatt‘ı da, aralarında Peter Ackroyd, Julian Barnes,
Kazuo Ishiguro ve Graham Swift gibi isimlerin bulunduğu yazarlar ile birlikte tartıĢtığı ―No
End of History: Evidence from the Contemporary English Novel‖(Tarihin Sonu Değil:
ÇağdaĢ Ġngiliz Romanından Kanıtlar) baĢlıklı makalesinde Del Ivan Janik, 1980‘li ve 90‘lı
yıllarda yazılan bu romanların en belirgin ortak özelliğinin keskin bir tarih bilinci olduğunu
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söylemektedir. Janik, bu bilincin göstergesi olarak romanlarda iki ayrı tarihsel dönemin
kurgulandığına dikkat çekmektedir. (160-161) Ġleride görüleceği üzere, Possession için de
geçerli olan bu özellik yoluyla, söz konusu romanlar belli bir geçmiĢ dönemi kurgulamakta,
aynı zamanda bu dönemin nasıl kurgulandığını Ģimdiki zaman öyküsünün kiĢilerinin
deneyimleri ve düĢünceleri yoluyla tartıĢmaya açmakta ve bir üst kurmaca oluĢturmaktadır.
Ancak, burada belirtilmesi gereken husus, post-modern romanların önemli özelliklerinden
biri sayılan üst kurmaca unsurunun, 1980‘li ve 90‘lı yılların yeni tarihsel romanlarını her
yönüyle postmodern kılmadığıdır. Birçok eleĢtirmen, bu dönemin tarihsel romanlarının,
çağdaĢ romanlarla ilgili olarak yapılan sınıflandırmaların ötesine geçtiği konusunda hem
fikirdir. Örneğin, yukarda sözü edilen Del Ġvan Janik‘e göre, incelediği yeni tarihsel
romanların hepsinde, kısmen farkı biçimlerde de olsa, Victoria çağı gerçekçi romanlarının
çok yönlü karakterleri, karmaĢık ve sürükleyici olay örgüleri ve okurlarının içinde
bulundukları tarihsel ana gönderme yapma özelliği bulunmakta; öte yandan bu romanlar
modernist romanın çoklu bakıĢ açısı, zamanda ileri-geri gidiĢler, mitlerden yararlanma ve
açık uçluluk gibi özelliklerini de kullanmakta, dahası post-modernist unsurlara da yer
vermektedirler (162) Dolayısıyla, yeni tarihsel romanların ortak özelliği, tarihi ele alıĢlarında
belli bir yöntem kullanmaktan çok, tarihin Ģimdiki zamanın anlamının kavranmasındaki
iĢlevini olumlamalarıdır. (162) Janik, Possession‘ı bu türü en açık Ģekilde ve doğrudan
örnekleyen bir roman olarak değerlendirmekte ve bu yeni türün yazarlarının irdeledikleri
sorunların Possession‘da belirgin olarak görüldüğünü belirtmektedir. (163)
Ted Underwood ise ―Stories of Parallel Lives and the Status Anxieties of
Contemporary Historicism‖ (KoĢut YaĢamlar ve ÇağdaĢ Tarihselciliğin Statü Kaygıları)
baĢlıklı çalıĢmasında, postmodern tarihsel romanın sanatsal bir üretim biçimi olarak
tartıĢıldığı dönemin artık geride kaldığını, bu türün olgunlaĢtıkça daha geniĢ boyutlu
eğilimlerin kapsamına dâhil olduğunu ileri sürmektedir. Underwood, Byatt‘ın Possession,
Peter Ackroyd‘un Hawksmoor ve Chatterton gibi romanlarının üst-kurmacadan, tarihle
Ģimdiki zaman arasına uzaklık koyma amacından ziyade, tarihin temsilini kiĢisel hafızaya
dönüĢtürmek amacıyla yararlandıklarını, bunu da kısmen koĢut yaĢamlar temelinde
gerçekleĢtirdiklerini yazmaktadır. (1) Underwood ―koĢut yaĢamlar‖ olarak tanımladığı iki
katmanlı olay örgüsünün, yeni tarihsel romanın önemli bir niteliği sayılması gereken bir
yanına, romanlardaki tarihi kurgulama sürecinin, iki katmanlı öykü ilerledikçe, kurgulayan
tarihçiler için kiĢisel bir önem kazanmasına dikkat çekmektedir. Underwood‘a göre bu
romanlarda geçmiĢin birebir yinelenemeyeceği kabul edilse de, yankılar üzerinde durulmakta
ve Ģimdiki zaman öyküsündeki kiĢilerin içinde bulundukları koĢulları daha duyarlı bir
Ģekilde değerlendirmeleri sağlanmaktadır. (3) Aynı eleĢtirmen, yeni tarihsel romanların bir

134

açıdan geleneksel tarihsel romana dönüĢ yaptığını savlamakta, ancak bir fark bulunduğunu
vurgulamaktadır: Yeni tarihsel romanlar, geleneksel tarihsel romanın ―toplumsal hafızanın
ölümden güçlü olduğu‖ tezinden, baĢka bir deyiĢle, ―ölümsüzlük― vurgusundan, çağdaĢ
toplumsal bir kaygıyı irdelemek için araç olarak yararlanmaktadır. Bu kaygı, kültürün diğer
toplumsal ayrıcalık unsurları karĢısında azalan üstünlüğüne iliĢkindir. (3)
Underwood'un sözünü ettiği kaygıyı Steven Connor‘ın Postmodernist Kültür: ÇağdaĢ
Olanın Kuralarına Bir GiriĢ (Postmodernist Culture: An Introduction to Theories of the
Contemporary) adlı kitabında, yirminci yüzyıl sonlarında ―kültürel ve eleĢtirel- akademik
kurumlar içindeki ve arasındaki güç iliĢkilerinin yeniden düzenlenmesi‖ (2005, 25) Ģeklinde
tanımladığı durumla iliĢkilendirmek mümkündür. Connor aynı kitapta ―güç ve etki
merkezlerinden uzaklaĢtırılmaya bağlı bir içerleme duygusunun‖ akademide önemli bir
çekiĢme nedeni olduğunu vurgulamaktadır. (2005, 25) Ġlerde görüleceği gibi, Possession‘da
da bu durum, romanın yirminci yüzyıl öyküsünde belirgindir.
Ted Underwood‘un ve Steven Connor‘ın görüĢleri yeni tarihsel romanların hangi
geçmiĢe dönüĢ yaptıkları konusuna da ıĢık tutmaktadır. Yeni tarihsel romanların birçoğunda
on dokuzuncu yüzyıla dönüldüğü görülmektedir. Richard Bradford, yukarıda da anılan kitabı
The Novel Now‘da 1980‘li ve 90‘lı yıllarda yazılan tarihsel romanlarda Ġngiliz tarihinin
özellikle üç döneminin önemli olduğunu söylemektedir. Bunlardan birincisi ―Ġngiltere‘nin
rüĢtünü ispat ettiği‖ on altıncı ve on yedinci yüzyıllar, ikincisi imparatorluğun en güçlü
olduğu, sanayi devriminin etkilerinin yoğun bir biçimde hissedildiği on dokuzuncu yüzyıl
Victoria dönemi, sonuncusu ise yirminci yüzyılın iki büyük dünya savaĢı dönemidir. (93)
Bradford, on dokuzuncu yüzyılın hem yazarlar, hem de okurlar açısından özel bir yeri
bulunduğunu belirtmekte ve yirminci yüzyıl boyunca Ġngiliz toplumunun,

bilinçli bir

yaklaĢımla, içinde bulunduğu dönemi yakın geçmiĢle karĢılaĢtırdığını, bu dönemle bir
―diyalog‖ içine girdiğini yazmaktadır. Bradford‘a göre roman yazarlarının çoğu için on
dokuzuncu yüzyıl, yüzleĢilmesi gereken geçmiĢtir; kimi yazarlar intikam almak isteğiyle,
kimileri ise sevgi ve özlemle, dönemin mitlerini ve imgelerini bozup yeniden kurmaya
giriĢmiĢlerdir. (93)
Tarihsel anlatılardaki çoğalma ve çeĢitlenme içinde on dokuzuncu yüzyıla dönüĢ
yapan romanların fazlalığı, bazı eleĢtirmenlerin bu romanları daha dar kapsamlı bir grupta
değerlendirmelerine yol açmıĢtır. On dokuzuncu yüzyıla ve on dokuzuncu yüzyıl edebiyatına
dönüĢ yapan Possession da söz konusu grupta yer alan bir romandır. Victorian Afterlife:
Postmodern Culture Rewrites the Nineteenth Century (Victoria Döneminin DiriliĢi:
Postmodern Kültür Ondokuzuncu Yüzyılı Yeniden Yazarken) baĢlıklı kitabı derleyen John
Kucich ve Dianne Sadoff, kitaba yazdıkları ―GiriĢ‖ bölümünde, tarih yazımına duyulan
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yoğun bir ilginin, 1980‘ler ve 90‘larda görülen Victoria dönemine dönüĢü ortaya çıkardığını
ve bu dönemi yirminci yüzyıl son postmodern bilinci için ―tarihsel merkez‖ olarak
saptadığını savunmaktadırlar. Bu eleĢtirmenlere göre, Victoria dönemine dönüĢ yapan
romanlar, görsel teknolojilerin geliĢmesi sonucunda kültürel pazarda meydana gelen patlama
ve çeĢitlenmeyi hem görünür kılan, hem de bu durumdan kaynaklanan romanlardır. (xi)
Kucich ve Sadoff, çağdaĢ kültürün kendisine on dokuzuncu yüzyılı çıkıĢ noktası olarak
alması nedeniyle, yirminci yüzyıl sonu post modernizmin bazı yönlerinin post-Viktoryen‖
biçiminde nitelenmesinin doğru olacağını belirtmekte,

bu sıfatın tarihsel süreklilik ile

kopukluğun çeliĢkisini ifade edeceğini ileri sürmektedirler. (xiii) A.S. Byatt‘ın çeĢitli
yazılarını topladığı Passions of the Mind (Zihnin Tutkuları) kitabında Possession ile ilgili
olarak, on dokuzuncu yüzyıl ile yirminci yüzyıl

sanatı ve düĢünce ortamı arasındaki

sürekliliği ve kopukları irdeleyecek bir yapı bulmaya çalıĢtığını belirtmesi (1992, xvii)
Kucich ile Sadoff‘un görüĢlerini destekler niteliktedir.
Kucich ile Sadoff‘un değindikleri ―kültürel patlama ve çeĢitlilik‖, kuĢkusuz, Ted
Underwod ile Steven Connor‘ın kültürel ayrıcalık konusunda söyledikleriyle uyumludur.
BaĢka bir biçimde söylenecek olursa, iki katmanlı olay örgüsüne sahip koĢut-yaĢamlar
türünde yazarların Underwood‘un deyiĢiyle ―tarihi ölmüĢ gösterip, yeniden doğuĢunu
yazmaları ― (18) roman yazarlarının, yirminci yüzyılda ayrıcalığını yitirdiğine inandıkları
yüksek kültürü ayrıcalıklı kılan on dokuzuncu yüzyıl düzenini yeniden inĢa etme isteklerinin
göstergesi sayılabilir. Possession‘da bu isteğin, ileride belirtileceği üzere, bir mezar açma
sahnesi ile çarpıcı bir biçimde somutlaĢtırıldığı göz önüne alındığında, bu eleĢtirmenlerin
görüĢlerinin Possession ile doğrudan iliĢkili olduğu söylenebilir.
Yukarıdaki tartıĢmaların da ortaya koyduğu gibi Possession, kendisi ile aynı zaman
diliminde yazılmıĢ birçok romana benzer bir biçimde, Ģimdiki zamandan geçmiĢe bakan yeni
tarihsel romanlardan biridir. Ancak, türün diğer birçok örneğinde olduğu gibi, iki katmanlı
öyküsü ile roman kiĢilerinin de bu döneme bakma ve bu geçmiĢi kurgulama sürecini
göstermektedir. ÇalıĢmanın bundan sonraki bölümünde, Possession‘da edebiyat-tarih ve
geçmiĢ-Ģimdiki zaman iliĢkisi, yukarda söylenenlerin ıĢığında ve romanın kurmaca tarihçileri
olarak nitelendirilebilecek yirminci yüzyıl akademisyenlerinin giriĢtiği tarihi öğrenme ve
kurgulama süreci bağlamında incelenecektir.
Possession‘da, daha önce de belirtildiği üzere iki ayrı tarihsel dönemde geçen iki öykü
anlatılmaktadır. Üçüncü tekil kiĢi yazar-anlatıcının anlattığı bölümlerin çoğu yirminci yüzyıl
öyküsüne aittir. On dokuzuncu yüzyıl öyküsü, roman içinde yalnızca iki bölümde yazaranlatıcı tarafından anlatılmaktadır. Yazar–anlatıcıya ait bölümlerin arasına dağınık bir
biçimde çeĢitli metinler yerleĢtirilmiĢtir. Bu metinlerin büyük çoğunluğu on dokuzuncu
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yüzyıl öyküsünün kiĢileri, tarafından yazılanlardır; aralarında mektuplar, Ģiirler, öyküler,
günlüklerden parçalar bulunmaktadır. Yirminci yüzyıl öyküsünün kiĢileri tarafından yazılmıĢ
metinler ise eleĢtiri yazılarından bölümler, biyografilerden bölümler ve birkaç mektuptur.
Roman 1986 yılında, genç akademisyen Dr. Roland Mitchell‘ın British Museum‘da on
dokuzuncu yüzyıl Ġngiliz Ģairi Randolph Henry Ash‘e ait eski bir kitabın içinde Ash‘ın 1859
yılında Christabel La Motte adlı bir kadın Ģaire yazdığı, ama göndermediği anlaĢılan iki
mektup bulmasıyla baĢlar. Doktorasını Ash üzerine yazmıĢ olan Roland kendini tutamayıp
mektupları gizlice alır, La Motte uzmanı ve La Motte‘un kızkardeĢi ile akrabalığı bulunan
feminist akademisyen Dr. Maud Bailey‘ye gösterir. Ġki genç kimseye söylemeden iz sürer,
baĢka mektuplara ulaĢır, Ģairler arasında daha önce hiç bilinmeyen bir iliĢki olduğunu
keĢfederler. Mektuplardaki bilgiden yola çıkarak Fransa‗ya kadar giderler, La Motte‘un
burada bir çocuk dünyaya getirdiğini öğrenirler. ĠĢin içine baĢka akademisyenler karıĢır ve
Amerikalı Profesör Mortimer Cropper‘ın Ash‘in mezarını açıp mezardaki bir kutuyu ve
içindeki mektubu çıkarmasıyla on dokuzuncu yüzyıl öyküsünün gizemi çözülür, La Motte‘un
çocuğunun teyzesi tarafından büyütüldüğü, Ash‘in bundan haberdar olmadığı ortaya çıkar.
Böylece Maud Bailey‘nin La Motte ile Ash‘in soyundan geldiği anlaĢılır. Yirminci yüzyıl
öyküsü Maud ile Roland‘ın geleceği belirsiz bir iliĢkiye baĢlamaları ile biter. Ancak 1868
yılındaki bir olayı anlatan ―Ek‖ bölümü, okurlara akademisyenlerin öğrenemeyeceği bir
gerçeği gösterir.
Görüldüğü gibi Possession on dokuzuncu yüzyıl Ġngilteresi‘nden bir kesiti, diğer bir
deyiĢle tarihten bir parçayı ve bu tarihi araĢtıran, okuyan yirminci yüzyıl bilim insanlarının
öyküsünü anlatmaktadır. Burada vurgulanması gereken husus, romanda tarihin peĢine
düĢenin yalnızca roman yazarı ve anlatıcısı değil, öykünün kurmaca kiĢileri olmasıdır. Zira
bu kurmaca tarihçilerin arayıĢlarının ve iz sürme çabalarının ne kadar baĢarılı olabileceği ve
kendilerini nasıl etkileyeceği, daha doğrusu geçmiĢten neler öğrenebilecekleri sorusu
romanın temel izleklerinden biridir. Byatt bu sorularla tarihe, özellikle edebiyat tarihine
iliĢkin bilginin sorunsallığını tartıĢmaya açmaktadır.
Possession‘da ‘tarihi araĢtıranların yaptıkları iĢ heyecan verici bir serüven olarak
sunulmaktadır. Romandaki akademisyenlerin hemen hepsi on dokuzuncu yüzyıl edebiyatı
konusunda uzmanlaĢmıĢ, çalıĢmalarının konusu olan dönem ve kiĢilerle ilgili her ayrıntıyı
öğrenmek isteyen, yaptıkları iĢe tutkuyla bağlı kiĢilerdir. Romanın adı olan ‗possession‘
(tutku) sözcüğünün izlek ile yakından iliĢkisi bulunmaktadır. Bu sözcük, edebiyat
bilimcilerinin yaptıkları çalıĢmaların kiĢisel yanına da iĢaret etmektedir. Romanda özellikle
Roland ve Maud için edebiyat bilimciliği giderek ikinci derecede önemli olmakta,
araĢtırdıkları ve yavaĢ yavaĢ aydınlattıkları geçmiĢ kiĢisel bir önem kazanmakta, hatta Maud
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açısından kendi geçmiĢine yapılan bir yolculuk niteliğine bürünmektedir. Olaylar ilerleyip,
La Motte-Ash iliĢkisi açığa çıktıkça on dokuzuncu yüzyıl öyküsü ile yirminci yüzyıl öyküsü
arasında koĢutluklar belirlemeye baĢlar, Maud ile Roland geçmiĢteki çiftin öyküsünün
kendilerinde yinelendiğini hissederler. Christabel La Motte‘un hem mektuplarında, hem de
kurmaca eserlerinde dile getirdiği, özgürlüğünü ve özerkliğini nasıl koruyacağı sorusu, Maud
için de geçerlidir; Roland ile çok yavaĢ geliĢen iliĢkisinde temkinli davranmasının nedenidir.
Byatt, modern çiftin geçmiĢten önemli bir Ģey öğrendiklerini; tutkulu bir aĢkın tehlikeli ve
sorunlu da olsa denemeye değer bir seçenek oluĢturduğunu fark ettiklerini açıkça
göstermekte, geçmiĢle ilgili bilginin, Ģimdiki zamanı daha iyi anlamak konusunda yardımcı
olduğunu ortaya koymaktadır. Romanın sonunda Maud ile Roland‘ın geleceğin belirsizliğini
vurgulamaları ise (1991, 505-507) yirminci yüzyıl insanlarının kendileri için geçerli olacak
yeni bir yol bulmak zorunda olduklarının, hatta bu konuda geçmiĢteki çiftten daha fazla
Ģansları bulunduğunun altını çizmektedir.
Roman boyunca tarihçinin geçmiĢe ve konusuna tutku ile bağlanmasının ne anlama
geldiği sorusu irdelenmektedir. Tutkulu bir bağlılık saplantı haline gelip, sahip olma, ele
geçirme ve denetleme arzusuna dönüĢme tehlikesi içermez mi? BaĢka bir ifadeyle, sağlıklı
tutku ve hastalıklı tutku biçiminde bir ayrım yapılabilir mi? Possession, bu sorulara kesin
yanıtlar vermenin hiç de kolay olmadığını romanın ‗iyi‘ ve ‗kötü‘ tarihçileri arasındaki
ayrımı güçleĢtirerek, karmaĢık ve çeliĢkili kılarak belli etmektedir. Romanın ‗iyi‘ kiĢileri de
‗kötü‘ kiĢiler kadar tutkuludurlar ve tutkularının kiĢisel bir yanı vardır. Örneğin, Amerikalı
Profesör Mortimer Cropper, en baĢtan itibaren romanın ‗kötü‘ kiĢisi olarak sunulmaktadır.
Gerek yazar anlatıcının verdiği bilgi, gerekse diğer akademisyenlerin tutumu bu ‗kötü adam‘
imgesini oluĢturmaktadır. Cropper varlıklı ve güçlü bir kiĢidir, Ġngiltere‘de Ash ile ilgili
araĢtırmalara maddi destek sağlayan bir vakfın mütevelli heyetindedir. Parasını ve gücünü
kullanarak bu araĢtırmaları denetler, Ģaire ait her eĢyanın ve belgenin kendi çalıĢtığı
Amerikan üniversitesinin koleksiyonunda bulunmasını ister. Parayla elde edemediklerini
gizlice almaktan, bazen de çalmaktan çekinmez. Ash‘le ilgili her Ģeye ulaĢma ve sahip olma
isteğiyle iĢi yasal olmayan yollarla mezar açmaya vardırır. Burada akla Ģu soru gelmektedir:
Romanın ‗iyi‘ kiĢisi, okurun ilk tanıĢtığı ve birçok olayı yansıtıcı bilincinden izlediği Roland
Mitchell, Ash‘in mektuplarını çalıp, Maud Bailey dıĢında kimseyle paylaĢmadığında
Cropper‗dan farklı mı davranmıĢtır? Roland mesleğine ve araĢtırma konusuna duyduğu
tutkulu bağlılıktan dolayı mektupları almıĢ ise bu tutku Cropper‘ınkinden pek de farklı
değildir. Ash‘in mezarını açmadan önce Cropper suç ortağına söyle der: ―Ben öyle adi bir
hırsız değilim. Beni ilgilendiren yalnızca o kutunun biz yasal izni alıncaya kadar toprakta
çürüyeceği düĢüncesi- belki de hiç öğrenemeyeceğimiz düĢüncesi- (1991,489) Roland da

138

romanın sonuna doğru hocası ve patronu Profesör Blackadder‘a mektupları nasıl aldığını
anlattığı sahnede, ―DelirmiĢ gibiydim. Öğrenmem gerekiyordu.‖ (1991,486) derken aynı
tutkuyu dile getirmektedir. Ayrıca, Cropper‘ın sevimsiz ve itici bir kiĢi olarak betimlenmesi
Byatt‘ın Ġngiliz akademisyenlerle diğerleri, özellikle de Amerikalılar arasında basit bir
karĢıtlık kurduğunu göstermemektedir. Romanda, içlerinde bir baĢka Amerikalı akademisyen
Profesör Leonora Stern‘ün de bulunduğu, farklı uluslara mensup akademisyenler arasındaki
iĢbirliği, Byatt‘ın dar anlamda bir milliyetçilik anlayıĢını savunmadığının kanıtı sayılabilir.
Byatt, bir yandan Cropper‘ı mezar açma sahnesi ile gülünçleĢtirmekte, (1991,492-496) öte
yandan Cropper‘ın niyetini öğrenerek peĢinden giden diğer akademisyenlerin mezar açılıp
kutu çıkarılana dek sabırla beklediklerini (1991, 496) göstererek ve romanın sonunda kutuyu
açmak üzere bir araya gelen, içlerinde Cropper ‗ın da bulunduğu akademisyenleri arayıĢ
içindeki ―avcılar‖ olarak (1991, 499) tanımlayarak ‗iyi‘ ile ‗kötü‘ ayrımını yok etmektedir.
Bu sahnede bilim insanlarının tümü, kiĢisel birtakım nedenlerin yanı sıra, mesleklerinden
kaynaklanan bir tutku ve merak ile on dokuzuncu yüzyıl öyküsünün gizemini aydınlatmak
üzere toplanmıĢlardır.
Aslında, romanda yirminci yüzyıl bilim insanlarının geçmiĢi araĢtırma ve öğrenme
tutkusunun mesleki bir yanı olduğu açıkça ortaya konmaktadır. Possession, yirminci yüzyıl
öyküsünde akademideki güç iliĢkilerini ve çeĢitli çatıĢmaları da irdelemektedir. Kültürel
araĢtırmaların ve yüksek kültürle uğraĢan akademik kurumların serbest pazar ekonomisinde
ayrıcalığını yitirmekte olduğu kaygısı, romanda belirgin bir biçimde gösterilmektedir. Bu
kaygının, 1980‘lerin Ġngilteresi‘nde serbest pazar koĢullarının ve tüketim biçimlerinin
egemen olduğu bir ortamda, özellikle de geleneksel yöntemlerle ve kısıtlı maddi olanaklarla
çalıĢmak zorunda kalan, ya da çeĢitli nedenlerle geleneksel yöntemleri sürdürmeyi seçen,
pazar koĢullarına ayak uydurmakta güçlük çeken akademisyenler ile örneğin Mortimer
Cropper gibi her bakımdan güçlü ve en geliĢmiĢ çalıĢma koĢullarına sahip kiĢiler arasındaki
çekiĢmenin de önemi bir nedeni olduğu söylenebilir.
Ash ile La Motte‘un yazdıkları mektupların Çropper‘in eline geçeceğinden ve
Amerika‘daki müzeye götürüleceğinden korkan Ġngiliz Profesör Blackadder‘ın televizyon bu
konuda konuĢması çarpıcı bir örnek oluĢturmaktadır. Önce, konuyla ilgilenmesi gerektiğini
düĢündüğü her kuruma mektup yazarak yardım isteyen Blackadder‘a, Kültür Bakanlığı‘nda
bir memur, söz konusu mektupların Ġngiltere‘de kalması yararlı olacak ise ―Pazar
Güçleri‘nin bunu sağlayacağını ima eden sözler söyler. (1991, 398) Sonra da, okulda
Ģiirlerini okuduğu Randolph Ash‘in yazdıklarından bir Ģey anlamadığını anlatır. (1991, 399)
Blackadder, istemeye istemeye, son çare olarak, televizyon programına çıkmayı kabul eder.
Ash‘in neden önemli olduğunu açıklamaya çalıĢırken, onun tarih hakkında yazan büyük bir
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Ģair olduğunu belirtir, ancak programın yapımcısı bu açıklamadan pek etkilenmez. Programa
sonradan katılan Amerikalı Profesör Leonora Stern‘ün ―onların ilgisini çekecek kıĢkırtıcı bir
Ģey‖ söylemesi gerektiği yolundaki uyarısını dinleyip mektuplardaki aĢk macerasından ve
Ash‘in aĢkı anlatan büyük bir Ģair olduğundan söz edince yapımcıyı etkilemeyi baĢarır.
(1991,404) Bir Amerikalı olarak pazar koĢullarını daha iyi bildiğini gösterdiği Leonora
Stern‘ü Profesör Blackadder‘ın yardımına yetiĢtiren Byatt, akademisyenler arasındaki
iĢbirliğini ve yukarda sözü edilen kaygının paylaĢıldığı vurgulamaktadır. Diğer bir deyiĢle
Byatt, bu sahnede, inceledikleri edebiyatçıların ve eserlerinin önemine ve kalıcılığına inanan
Blackadder ve Leonora Stern gibi bilim insanlarının, kültüre ve kültürel eserlere değer
vermeyen, bu eserlere serbest pazarda dolaĢıma giren nesneler olarak bakan kiĢilerle
kıyaslanabileceği bir ortam oluĢturmakta ve duyulan kaygının haklılığını ima etmektedir.
GeçmiĢte yaĢamıĢ kiĢilerle ilgili gizli kalmıĢ bilgilere ulaĢma çabası ve bunu mezar
açtıracak denli güçlü bir tutku haline getirmek, ‗ölüleri diriltme‘ isteği biçiminde de
değerlendirebilir. Byatt bu çabayı ve isteği tarih ve edebiyat tarihi araĢtırmalarının önemli bir
özelliğiyle,

daha

doğrusu

sonucuyla

iliĢkilendirerek

olumlamaktadır.

Romandaki

akademisyenler büyük bir on dokuzuncu yüzyıl Ģairinin yaĢamında gizli kalmıĢ önemli bir
gerçeği ortaya çıkarmanın yanı sıra, daha az bilinen, yaĢadığı dönemde de Ash‘e göre çok
daha az tanınan bir kadın Ģair La Motte ile ilgili bilgiye de ulaĢmıĢlardır. Ayrıca, iki Ģairin
öyküsünde adları geçen ama ne geçmiĢte, ne de Ģimdiki zamanda sesleri duyulan bazı
kadınlar

da

bu araĢtırma

sonucunda

adeta

seslerini

yükseltmiĢlerdir.

Romanda

akademisyenlerin ulaĢtığı, diğer bir ifadeyle ‗dirilttiği‘ on dokuzuncu yüzyıla ait bilgilerin
bir kısmı, o dönemde de gizli kalmıĢ, dolayısıyla Ted Underwood‘un deyiĢiyle Ģimdiki
zamanda ikinci bir yaĢama dönme potansiyeli taĢıyan bilgilerdir. (13) Ash‘in eĢi Ellen‘ın,
Christabel‘in arkadaĢı yoksul ressam Blanche Glover‘ın, Chistabel‘in yazar olmak isteyen
kuzeni Sabine de Kercoz‘un geçmiĢ dönemde karanlıkta kalmıĢ öyküleri, Ģimdiki zamanda
birer hafiye gibi çalıĢan akademisyenlerin çabaları sonucunda hem tarih ve edebiyat
çalıĢmalarına katkıda bulunacak, hem de toplumsal belleğe dâhil olacaktır. Tarih, sessizleri
ve tarih yazmamıĢ ya da yazamamıĢ bazı kiĢileri kapsayacak Ģekilde yeniden
yazılabilecektir. Byatt böylece, okuruna, kültürün ve kültür araĢtırmalarının değer
yitirmediğinin güvencesini vermektedir.
Karanlıkta kalmıĢ bilgilere ulaĢarak tarihi yeniden yazmak, daha önce yazılan tarihin
geçerliliğini yitirdiği anlamına da gelmektedir. Possession‘daki akademisyenler açısından
bakıldığında, bulunan bilgiler önceden yazdıkları eleĢtiri metinlerinin ve biyografilerin
geçerliliğini büyük ölçüde ortadan kaldırmaktadır. Profesör Blackadder bu durumu Ģöyle
özetler: ―Bu mektuplar hepimizi birazcık aptal durumuna düĢürdü. Daha önceki kanıtlara
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dayanarak yazmıĢtık yaĢamlarını. Ash‘in 1859 sonrasındaki tüm Ģiirleri bu iliĢkinin izlerini
taĢıyordur. Her Ģeyi gözden geçirmek zorundayız.‖ (1991,485) Blackadder bu sözleriyle, bir
taraftan tarihçilerin ve eleĢtirmenlerin yorumların hiç bitmeyeceğine olan inancını ve bunun
heyecanını, diğer taraftan da son ve kesin sözü söyleyebilme isteğinin ertelenmiĢ olmasından
duyduğu düĢ kırıklığını dile getirmektedir. Burada çeliĢkili bir durum olduğu açıktır. Ancak
bu çeliĢki hem mesleki bir gereklilikten kaynaklanmakta, hem de bu mesleğe tutkuyla
bağlanmanın bir nedeni olarak belirmektedir.
Pessession‘da tutku sözcüğünün farklı anlamlarıyla romanın konusu ve izleğiyle
iliĢkisi, biçimsel olarak da ortaya konmaktadır. Romanın belki de en dikkat çekici
yanlarından biri, akademisyenlerin araĢtırmaları sırasında okudukları çeĢitli metinleri yoğun
bir biçimde okura sunmasıdır. Uzun bir roman olan Possession‘ın büyük bir kısmını on
dokuzuncu yüzyıl Ģiir ve mektup biçemlerinin parodileri oluĢturmaktadır. Gerek romanın
okurları, gerekse romandaki akademisyen ‗okurlar‘ roman boyunca yalnızca Ash ile La
Motte‘un birbirlerine yazdıkları mektupları okumakla kalmaz, baĢkalarının yazdıkları
mektupları, günlükleri, öyküleri de okurlar. Hepsinden önemlisi Ash ile La Motte‘un çok
sayıda Ģiir ve öyküsü okunur. Ayrıca mektup ve günlüklerde, kurmaca kiĢilerin yanı sıra
gerçek tarihsel kiĢilerinde adları geçer, sesleri duyulur. Richard Bradford, Byatt‘ın Ash ile
La Motte‘un edebi metinlerinde, on dokuzuncu yüzyıl Ģairleri Robert Browning ile Christina
Rossetti‘yi neredeyse kusursuz bir biçimde yaĢama döndürdüğünü, gerçekten yaĢamıĢ bu iki
Ģairin eserlerini bilen ve değerli bulan okurlar için bu durumun, adeta kayıp bir takım
eserlerin birdenbire keĢfedildiği duygusu yarattığını belirterek, Byatt‘ın geçmiĢi hem sanatı
hem de davranıĢ biçimleriyle yeniden canlandırma becerisine dikkat çekmektedir. (90)
Böylece tarihsel bir döneme, o dönemde yaĢaması olası kiĢilerin sorunları, düĢünceleri,
söyledikleri ve bazen de söylemekten kaçındıkları Ģeyler yoluyla ıĢık tutulmakta, kurmaca on
dokuzuncu yüzyıl metinleri güvenilir birer belge niteliği kazanmaktadır.
Bir açıdan bakıldığında romanda üçüncü tekil kiĢi anlatı birimlerinin arasına
dağıtılmıĢ bulunan tarihsel ve edebi metinler sayıları, yoğunlukları ve gerçek on dokuzuncu
yüzyıl metinlerine benzerlikleri açısından, geçmiĢe hakkını verme, özerkliğine ve farklılığına
saygı gösterme arzusunun kanıtıdır. Ne var ki, olay örgüsünde olduğu gibi burada da,
geçmiĢe ‗geçmiĢ‘ olarak değer verme anlamında yorumlanabilecek tutkuyu, ona sahip olma,
kendine ait kılma isteğinden ayırt etmek kolay görünmemektedir. Bu denli ayrıntılı, özenli
ve tutarlı biçimde yazılmıĢ on dokuzuncu yüzyıl metinleri Byatt‘ın geçmiĢi sahiplenme
isteğinin iĢareti olarak değerlendirebilir. GeçmiĢin dilini Possession‘da olduğu gibi yoğun bir
biçimde modern okura sunarak Byatt, geçmiĢi bir yandan yabancılaĢtırmakta, öte yandan
ulaĢılabilir hale getirerek, geçmiĢ ile Ģimdiki zaman arasındaki farkı silmekte, modern
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okurun

‗baĢka‘

ve

‗geçmiĢ‘

olanı

sahiplenmesini

sağlamaktadır.

Bu

yönüyle

değerlendirildiğinde Possession‘ın geleneksel tarihsel anlatıya yaklaĢtığı, göreceli bir tarih
anlayıĢından uzaklaĢtığı söylenebilir. Bir diğer olası görüĢ, Byatt‘ın geçmiĢi kendisine ait
kılmak istemesinin zaten baĢlı baĢına aradaki uzaklığın kanıtı olduğudur. Hangi açıdan
bakılırsa bakılsın, ölüleri canlandırma isteği olarak da nitelendirilebilecek mezar açma
sahnesinde gülünçleĢtirilen tutku ile Byatt‘ın on dokuzuncu yüzyılı yeniden yazma tutkusu
arasında çok da büyük bir fark bulunmamaktadır. EleĢtirmen Hilary Schor, Byatt‘ın on
dokuzuncu yüzyıla dönüĢ yapan romanlarını incelediği bir yazısında yazarın on dokuzuncu
yüzyılın ―yasını tuttuğunu‖ söylemektedir. (234) Schor‘a göre Possession ise ―Byatt‘ın edebi
dünyalar yaratma saplantısının doruk noktasına vardığı‖ bir romandır. (236) Gerçekten de
Byatt on dokuzuncu yüzyıl Ġngilteresi‘ni ve on dokuzuncu yüzyıl Ġngiliz edebiyatını yaĢama
döndürürken bunu sevgiyle, özlemle ve tutkuyla yapmaktadır. Ancak, kurmaca
karakterlerinin saplantıya dönüĢen aynı tutkularını gülünçleĢtirerek eleĢtirirken, kendi
tutkusunun aĢırılığı konusundaki farkındalığını sergilemekte, kendi tutumunun eleĢtirisini de
yapmaktadır.
Buna karĢın, romanda tarihe iliĢkin bilginin sorunsallaĢtırılmıĢ olması,

kuĢkusuz

göreceli tarih anlayıĢı ile uyumludur. Byatt bu sorunsallaĢtırmayı dramatik ironi yoluyla
yapmaktadır. Yukarda da belirtildiği üzere, yazar- anlatıcıya ait anlatı düzleminde iki
bölümde on dokuzuncu yüzyıl öyküsü anlatılmaktadır. On beĢinci bölümün tamamı, yirmi
beĢinci bölümün bir kısmı on dokuzuncu yüzyıl öyküsünü metinsel bir gerçeklik olarak
ortaya koymaktadır. Bu bölümlerde geçmiĢteki öykünün kahramanları metinsel düzleme
taĢınmakta, yirminci yüzyıl öyküsünün anlatıldığı dille betimlenmekte ve adeta ete kemiğe
bürünmektedirler. Böylece Byatt, bu kiĢilerin ağzından yazdığı metinlerin inanılırlığını
pekiĢtirmekte, aynı zamanda da on dokuzuncu yüzyıl kiĢilerini yazdıkları edebiyat metinleri
ve mektuplardaki ‗tarihsel‘ kiĢilikler olmaktan çıkarıp, modern roman kiĢileri ile aynı
kurmaca düzlemi paylaĢabilecek denli ‗gerçek‘ kiĢilere dönüĢtürmektedir. Ancak on
dokuzuncu yüzyıl öyküsünün bu düzlemde sunulmasının bir baĢka önemli yönü, bu yolla
romanın okurlarına kurmaca okurların ulaĢamadığı, belge niteliği kazanmamıĢ bir takım
olayları ve gerçekleri göstermesidir. Böylece roman okurunun, akademisyenlerin
kurguladığı, yorumladığı geçmiĢ ile gerçekte meydana gelenler arasındaki farkı kavraması
sağlanmaktadır. Akademisyenlerin değil, romanın okurlarının okuyabildiği bu bölümlerde
ortaya çıkanlar, akademisyenler için belge niteliği taĢıyan on dokuzuncu yüzyıl metinlerinin
boĢluklarını doldurmakta, bu belgelerde yer almayan bilgileri sunmakta, böylece
akademisyenlerin ellerindeki belgelere dayanarak kurdukları tarihin eksik, hatta yanlıĢ
olduğunu okura kanıtlayarak tarihin nasıl bilinebileceğini sorgulamaktadır. Yirmi beĢinci
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bölümün sonuna doğru, yazar-anlatıcı Ellen Ash‘i kocasının ölümünden sonra, evinde yalnız
baĢına,

geçmiĢi anımsarken gösterir. Olaylar yazar-anlatıcı tarafından Ellen‘ın yansıtıcı

bilinci yoluyla anlatıldığı için okur, Ellen‘ın düĢüncelerini ve anımsama sürecini izler,
kimsenin bilmediği ve hiçbir belgede yer almayan bir sırrı öğrenir. Akademisyenlerin
ellerindeki belgelerle yazdıkları incelemeler ve biyografiler Ash‘lerin evliliği ile ilgili önemli
bir sırrı dikkate almamıĢtır. Gene yirmi beĢinci bölümde bir parçası sunulan, Cropper‘ın
yazdığı biyografide anlatıldığından çok farklı bir evlilik söz konusudur. Okur bu bölümde
önce Ellen‘ın günlüğünden bir parçayı, sonra Cropper‘ın bu günlükten de yararlanarak
yazdığı biyografiyi, daha sonra ise Ellen‘ın günlüğünde sözünü etmediği bir gerçeğin
anlatıldığı yazar-anlatıcıya ait bölümü okumakta, tarihçinin eksik, çarpıtılmıĢ ve bazı
gerçeklerin gizlendiği metinleri okuyarak yazdığı tarihin boĢluklarını görebilmekte, diğer bir
deyiĢle, tarihçinin hizmetine sunulabilecek biçimde metinselleĢmemiĢ gerçeklere ulaĢmanın
ve bunları anlatmanın güçlüğünü kavramaktadır. Görüldüğü üzere, yirmi beĢinci bölüm,
dramatik ironinin nasıl oluĢtuğunu yapısı ile ortaya koymaktadır. Byatt, toplam yirmi sekiz
bölümden oluĢan romanın sonlarına doğru, roman boyunca uyguladığı yöntemi temsil eden
bir bölüm yerleĢtirilerek edebi biyografilerin güvenilirliğini zedelemekte ve kendi kurmaca
eserini ayrıcalıklı bir konuma getirmektedir.
Öte yandan, romanın yirmi sekizinci bölümüne gelindiğinde, mezardan çıkan
mektubun okunması ve Roland ile Maud‘un soru iĢaretli de olsa ‗mutlu‘ sonlarıyla, hem on
dokuzuncu yüzyıl öyküsünün, hem de yirminci yüzyıl serüveninin sonuçlandığını düĢünen
okuru bir sürpriz beklemektedir. Aslında son bölümde, tüm sorulara yanıt verilmiĢ gibidir.
Christabel La Motte‘un yazdığı ve Ellen Ash‘in eĢine göstermeden, onun ölümünden sonra,
kendisiyle birlikte mezara konmak üzere hazırladığı kutuya sakladığı mektupta, La Motte‘un
dünyaya getirdiği çocuğa ne olduğu, La Motte‘un, Ash‘ten ayrıldıktan sonra ne yaptığı gibi
gizler aydınlanmıĢ, roman kiĢilerinden birinin de belirttiği gibi, Shakespeare‘in
komedilerinin sonuna benzer (1991,483) bir sona ulaĢılmıĢtır. Öyle ki, mektupların yasal
mirasçısının kim olduğu sorusu bile yanıtlanmıĢtır. Maud Bailey, Ash ile Christabel‘in
torununun soyundandır; mektuplar onun olacaktır. Ancak Possession bu son bölüm ile
bitmez zira Byatt romana bir ―Ek‖ yazmıĢtır. Ek‖ te Ash ile sekiz yaĢındaki kızı May Bailey
arasında geçen bir karĢılaĢma anlatılmaktadır. Bu karĢılaĢmanın bir rastlantı sonucu
olmadığı, Ash‘in kızının varlığından haberdar olduğu, kimliğini açıklamadan da olsa kızını
görmek isteyerek, bir karĢılaĢma tasarladığı bellidir. Ash kücük kızla, teyzesi bildiği
Christabel‘e bir ‗mesaj‘ gönderir ama May Bailey‘nin mesajı iletmeyi unuttuğu sözleri ile
―Ek‖ biter. (1991, 511)
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―Ek‖ bölümü, romanın dıĢında fakat on dokuzuncu yüzyıl öyküsünün içindedir.
Burada modern okura sunulan, ancak akademisyenlerden esirgenen bilgi, küçük bir ayrıntı
sayılmaz. Eğer Profesör Blackadder‘ın dediği gibi Ash‘ın 1859 sonrasında yazdığı edebi
metinlerin Christabel ile iliĢkisinden etkilendiği doğru ise kuĢkusuz bu metinler, varlığını
bildiği ama babalık edemediği bir çocuğu olduğu gerçeğinden de etkilenmiĢtir. Yazaranlatıcının belirttiği üzere ―hiçbir iz bırakmayan‖ (1991, 508) bu karĢılaĢma, belge niteliği
kazanmadığı için bilinemeyecek, edebi biyografiler eksik kalacaktır.
Byatt‘ın bu bilgiyi, daha önce Ash‘lerin evliliği hakkındaki sır konusunda yaptığı gibi
romanın bölümlerinden birisinin içinde anlatmak yerine romanın dıĢında tutması anlamlıdır.
Romanda akademisyenlerin yazdıkları metinlerin eksikliğini açıkça göstererek kendi
kurmacasının gerçeği sunabileceğini ima eden Byatt, önemli bir bilgiyi okurlarına romanın
içinde değil de ―Ek‖ te ileterek, kendi eserinin de eksik olabileceğini ortaya koymakta, yine
de okuruyla sır paylaĢma alıĢkanlığını sürdürmektedir. Byatt için, Ģimdiki zaman ile geçmiĢ
arasındaki uzaklığı aĢma isteğinin ve tarihte yer alma tutkusunun sonu olmadığı açıktır.
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TARĠHĠN KAYBOLMAYAN ĠZLERĠ, TONĠ MORRĠSON’IN SEVİLEN
(BELOVED) ADLI ROMANINDAKĠ UNUTULAMAYAN GEÇMĠġĠN EN
ACI YÜZÜ: SEVĠLEMEYEN SEVGĠLĠ
GökĢen Aras1
Özet:
Toni Morrison, 1988 Pulitzer Ödüllü Sevilen (Beloved) adlı romanında, 1856 yılında, köle
Margaret Garner‘ın, 1850 Köle Kanununun ardından, yakalanıp tekrar köleliğe mahkum edilmelerini
önlemek için çocuklarını öldürdüğü gerçek yaĢam hikayesini konu etmiĢ ve köle ticaretinde yaĢamını
yitiren 60 milyondan fazla insana atıfta bulunmuĢtur. Eserde iĢlenen kölelik kavramının tamamen
tarihe dayanması eseri daha gerçek ve etkili kılmaktadır. Tarihsel olayların temel alındığı ve tarihin
silinmeyen izlerinin yansıtıldığı bu romanda, Sethe bastırdığı geçmiĢiyle yüzleĢmek ve tüm acı
hatıralarını tekrar tekrar hatırlamak zorunda kalır. Yazar, Sethe aracılığı ile yaĢamlara hükmeden
karanlık geçmiĢi, zencilerin kölelikten kurtulmak için çektikleri acıları, bu savaĢta ezilen kadın ve
çocukları anlatmaktadır. 1993 Nobel Edebiyat Ödüllü Afrika kökenli ilk Amerikalı yazar Morrison,
önce kendi ırkçılıkla mücadele geçmiĢini sorgular, sonra da bebeğini kölelikten kurtarmak için
öldüren Sethe'nin acı dolu öyküsünü yansıtır. Her Ģeye rağmen, kendine güvenen ve kimliğinin
farkında olan Sethe‗yi irdelerken, Afrika kökenli Amerikalı kadınlara da yol gösterir ve ―Öteki‖
sıfatıyla aĢağılanan siyah kadının tarihini ve deneyimini gözler önüne sererek politik bir eser sunar.

Anahtar Kelimeler: Toni Morrison, Sevilen (Beloved), Sethe, Paul D., Denver, Margaret
Garner.

Amerika‘da yaĢayan zencilerin tarihsel kökenleri ve yaĢadıkları dönem içindeki
rollerini anlatan romanlarıyla tanınan Chloe Anthony Wofford (18 ġubat 1931), üniversite
yıllarında kendine Toni adını yakıĢtırır, bu da onun yeni bir isim fikrinin özgürleĢme ve yeni
bir kimlik anlayıĢı adına ne kadar önemli olduğuna inandığını göstermektedir. Evlendikten
sonra Morrison soyadını alarak edebiyat dünyasında Toni Morrison olarak tanınır. 1988
Pulitzer Ödüllü Sevilen adlı romanında da köleyken kullandıkları isimlerini, özgür bir isim
almak üzere bırakan birçok karakter vardır. 1993 Nobel Edebiyat Ödüllü Afrika kökenli ilk
Amerikalı yazar Toni Morrison, toplumun üzerindeki baskısını ve umursamazlığını, insanı
ve insan yaĢamının her sahnesini anlatabileceği edebiyat yoluyla okuyucularına
sunmaktadır.

1

Dr., Atılım University, Faculty of Arts and Sciences, Department of English Language and Literature,
goksenaras@yahoo.com

146

Margaret Garner‘in hikayesi, Sevilen romanı için oldukça faydalı bir kaynak niteliği
taĢımaktadır: ―Kentucky‘den kaçan Garner, 1850‘de yakalandıklarında köle olmasınlar diye
çocuklarını öldürmeye teĢebbüs etmiĢ ve çocuklarından birini boğazını keserek öldürmüĢtür‖
(Samuels, 1990: 95). Aynı Ģekilde, Sevilen‘in konusu Amerika‘nın Ġç SavaĢını izleyen
yıllarda Ohio‘da geçer. Roman, iki yaĢındaki Ardelia adındaki kızını esir tüccarlarının eline
vermektense onu öldüren ve evlat katili olan zenci köle kadın Sethe‘nin yaĢamını ve ölmüĢ
kızının, hayalet ruhunun insan Ģeklini almıĢ biçimiyle on sekiz yıl sonra geri dönmesini
anlatır. Roman, köle kadın ve ailesinin ekseninde geliĢir. Irk ayrımının olanca Ģiddetiyle
hüküm sürdüğü günlerde, yoksulluğun ve özgürlük tutkusunun pençesinde bir ailenin çok
katmanlı öyküsüdür Sevilen. (http://www.dipnotkitap.net/ROMAN/Sevilen.htm). Morrison,
―zenci köleleri, eski kölelerin kölelik deneyimlerini ve özgürlük mücadelelerini anlatarak
tarihi bir roman anlayıĢıyla ortaya koyduğu‖ bu eserinde sadece tarihi gerçekleri değil,
unutulmuĢ ve hiçbir zaman hatırlanmayacak siyah kadınların hayatlarını ve iç dünyalarında
kopan fırtınaları yansıtmayı amaçlamaktadır (Samuels, 1990: 95).
Toni Morrison, eĢzamanlı olay örgüsünden saparak ve geri dönüĢler kullanarak
anlatımı daha katmanlı bir biçimde ortaya koymakta, aynı zamanda da zencilere özgü kopuk,
sonu olmayan cümleler

ve kısıtlı

kelime dağarcıklarının oluĢturduğu ifadelerle

süslemektedir. Bu dil, zencilerin kendi parçalanmıĢ, kopuk ve sonu belli olmayan hayatlarını
tüm yönleriyle anlatabilecekleri bir kültürün göstergesidir. Bu anlatı tarzı da Afrika‘nın acıyı
ve tehlikeyi hatırlama korkusunu ve endiĢesini yansıtmaktadır. Morrison‘ın Sevilen adlı eseri
bir roman olmasının yanı sıra büyük bir felaketin izlerini ve acılarını silen bir dua niteliği de
taĢımaktadır. YaĢamından kesitler taĢıdığı düĢünüldüğünde, diğer Afrika kökenli yazarlar
gibi ümitlerin, özlemlerin ve zenci kadınların geçmiĢlerindeki anılarını sergileyen yeni bir
tür roman arayıĢının ürünüdür.
Amerika‘nın yaĢayan en önemli kadın yazarlarından Toni Morrison‘ın bu eserinde de
ırkçılık değiĢik yönleriyle iĢlenmiĢtir. Siyah ve beyazların yaĢamını beraber sürdürdüğü bir
dünyada, geçmiĢ tamamen karanlıktır ve kendini sadece zulüm, eziyet, Ģiddet ve kaybolan
masumiyet olarak göstermektedir. Zencilerin, özgür bir yaĢam uğruna kölelikten kurtulma
çabalarını ve bu uğurda döktükleri gözyaĢlarını, erkek egemen toplum tarafından hem kadın
hem de siyah oldukları için iki kere ezilen kadın ve çocukların acılarını en çarpıcı yönleriyle
sunmaktadır. ĠĢte Toni Morrison, bu karanlık ve utanç duyulan geçmiĢ perdesini ağır ağır
aralar.

Zenci yaĢamlarından sahneleri damla damla akıtır.

Her satırın gerisinde

söylenmemiĢ vahĢeti ve acıyı hissettirir. ġiirsel ve lirik ifadesi, kimi zaman vahĢi, öfkeli ve
hüzünlü bir ifadeye bürünür. Kolay incinirlik, hassaslık, korunmasızlık, savunmasızlık
ekseni etrafında geliĢir Sevilen(http://www.dipnotkitap.net/ROMAN/Sevilen.htm).
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Sevilen, 1873‘ün tarihsel gerçekliği ile eski köle Sethe ve kızı Denver‘in evinde
baĢlar. Bu ev, aynı zamanda, Sethe‘nin iki oğlu Howard ve Buglar‘ın ve vefat eden
büyükanne Baby Suggs‘un da geçmiĢini yansıtmaktadır. Sethe, sevgilisi Paul D., kızı
Denver, Baby Suggs ve Ardelia‘nın (Sevilen) hayaletinin geçmiĢ, Ģimdiki ve gelecek
zamanları, kurdukları bölük pörçük cümlelerle ortaya çıkmaktadır. Karakterler, sanki
geçmiĢi konuĢmamak için türlü bahaneler uydururlar. Sethe, Denver‘in geçmiĢle ilgili
sorularına ―ya kısa yanıtlar verir, ya da bölük pörçük Ģeyler geveler …‖ (75). Ancak, Paul
D.‘ nin ―seninle benim, dünyadaki herkesten çok dünümüz var. Artık biraz da yarınımız
olmalı‖ sözleri bir o kadar da düĢündürücüdür‖ (309). Sethe‘nin kocasının nerede olduğu
meçhuldür, annesinin nasıl asıldığı da. Romandaki karakterler unutsa da okuyucu olarak
Sevilen‘i unutmamız mümkün değildir. Aslında, yazarın Sevilen‘i hatırlanmayan olarak
tekrar ortaya çıkarması, onun unutulmadığının da göstergesidir. Sevilen‘i tarihten silmek,
annesini kaybeden küçük Afrikalı çocuğu ve aynı zamanda Afro-Amerikalıyı da silmektir.
―Anlatılacak bir öykü değildi bu‖ ifadesi defalarca tekrarlanırken tarihin izlerinin ne denli
derin olduğu da açıkça görülmektedir (310). Romanın en sonunda ise yazar, neredeyse
okuyucuyu bunu asla unutmaması için zorlamaktadır:
YavaĢ yavaĢ bütün izler yok oldu; unutulan yalnızca ayak izleri değildi; su,
orada ne varsa, hepsi unutuldu. Bir tek, hava kaldı. Anımsanmayanın,
hesaba katılmayanın soluğu değil de, saçaklardaki rüzgar, ya da baharda
hızla eriyen buzlar. Yalnızca hava. Bir öpücük için koparılan yaygara mı?
Hayır, kesinlikle. Sevilen (311).

Zenci ırk, annelik ve kadın erkek iliĢkilerini ele alan, aynı zamanda da Afro-Amerikan
tarihini ve kültürünü yansıtan Sevilen, köleliği arkalarında bırakamayan insanların
hikayesidir. GeçmiĢ, Ģimdiki hayatlarını durmadan yoklamaktadır. Kırmızı bir ıĢık gibi
ortaya çıkan kin dolu hayalet, Sethe‘yi ve kızı Denver‘i devamlı rahatsız etmektedir. Paul D.
hayaleti defettiğinde ise Sevilen karakteri olarak ortaya çıkar: ―geçmiĢ yok edilemez, bu
nedenle ancak varlığı kabul edilebilir. Bu kabul ise bireysel hafızadan çok, toplumsal
hafızayla ilintilidir‖ (Kubitschek, 1998: 115).
Sevilen‘in nasıl öldüğünü öğrendiğinde ise Paul D. bu geçmiĢi kabullenemez ve evi
terk eder. Ancak bu tuhaf hayaletle geçmiĢte yaĢadığı cinsel iliĢkiyi de unutması mümkün
değildir ve her ne kadar bu çocuğun doğması mümkün olmasa da Sevilen hamiledir. GeçmiĢ
geçmiĢtir, bugünü yaratmıĢtır, ancak Ģu anı değiĢtirmesi mümkün değildir. Sevilen, geçmiĢin
en acı yüzünü simgelerken, Sethe, Paul D. ve Denver, kölelikten kurtulmayı baĢarmıĢ ve Ģu
anda özgür bir birey olma umudunu taĢıyan kadın ve erkekleri simgelerler.
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Sevilen, zihinsel olduğu kadar fiziksel olarak da farklı bir durumdadır. Organları
vücudundan ayrılacak gibidir, bazı diĢleri dökülür, çatlak sesiyle çocuk gibi konuĢur,
boğazında bıçak yarası vardır. Denver, kardeĢi gibi görmesine rağmen annesiyle olan
saldırgan ve saplantılı iliĢkisi nedeniyle ondan korkmaktadır. Paul D. ise Sevilen‘den
hoĢlanmamasına rağmen cinsel olarak çekici bulmaktadır. GeçmiĢi, geçmiĢte yaĢanan acıları
ve köleliği temsil eden ve garip özellikleri olan bu hayaletin değiĢtirilmesi mümkün değildir.
Birçok Ģey öğretilmeye çalıĢılır, ancak yemek yemesi, yürümesi ve konuĢması asla
değiĢtirilemez, çünkü değiĢtirilemeyen gerçeğin ta kendisidir. DeğiĢmediği gibi hiçbir
ilerleme de kaydedemez. Hep iki yaĢında ve bu yaĢa özgü anlama kabiliyeti ve hareketleriyle
ve boğazında derin yara izi ile yaĢar, kimseyi umursamaz, annesini neredeyse öldürmeye
teĢebbüs edecek kadar sever. Tıpkı, annesinin onu kölelikten kurtarmak için çok sevmesine
rağmen bıçakla boğazını kesmesi gibi.
Morrison, ırkçılığa, köleliğe, ahlaki belirsizliğe, iyi-kötü savaĢına ve masumiyetin
daha farklı bir masumiyet uğruna nasıl kaybedildiğine dikkat çeker. Çocukların bu amaç
uğruna nasıl katledildiğini anlatır. Bu bağlamda, Sethe ahlaki belirsizliğin temelini oluĢturur.
Kendini affettirebilmek için Sevilen‘le uzlaĢmayı dener: ―o benim kızım … Kendi isteğiyle,
özgür iradesiyle bana döndü; ona hiçbir Ģey açıklamama gerek yok‖ der (228). Ne kadar acı
çektiğini ona anlatmaya çalıĢır ve her Ģeyi sadece onu sevdiği için yaptığına inanır. Ancak
Morrison, masumiyetin mümkün olmayacağını ya da istediğimiz Ģekilde olamayacağını
vurgular. Sevilen, Sethe‘yi geçmiĢinden ve kanlı sevgisinin sonuçlarından kurtarmaya
yetmeyecek, daha da çok suçlu hissettirecektir. Bu durumda, korunmaya ihtiyacı olan
Sevilen değil, Sethe‘dir. Sethe öz kızını öldürür, Sevilen de bunun diyetini ister. Tüm bu
zalimliğin tek nedeni tabii ki Amerika‘nın kinci ırkçı kültürüdür; Morrrison da bunun insan
ruhunu ne denli zedelediğini açıkça gözler önüne sermektedir.
Sevilen, öncelikle yazarın daha sonra da tüm okurlarının bilinçlenmesini istediği
Afrika‘nın baskısını ve buna çözüm arayıĢını vurgulayan bir eserdir: ―Afrikalılar için tek
kurtuluĢun toplu mücadele olduğunu söyleyerek tarihi bir romana imza atan Morrison
Afrikalıların en yoğun baskı gördüğü en acılı dönemini anlatmıĢtır‖ (Mbalia, 1991: 89).
DayanıĢmanın ve toplu hareket etmenin kurtuluĢ olduğunu belirten Morrison, romanında
Denver‘in, yaĢadıkları 124‘ün ve Sevilen‘in toplumdan izole edilmiĢ ve yapayalnız hallerini
ve bu yalnızlığın Afrika‘nın zulmünü ve baskısını artırdığını vurgulamıĢtır: ―124 kinle
doluydu. Bir bebeğin zehriyle. Bunu evdeki kadınlar da biliyordu, çocuklar da. Yıllarca
herkes bu kine kendince katlandı, ama 1873 yılında artık tek kurbanlar, Sethe ile kızı
Denver‘di. Büyükanne Baby Suggs ölmüĢtü; oğullar Howard ile Buglar on üç
yaĢlarındayken evden kaçmıĢtı…‖ (13).
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Buna paralel olarak, romanda hiçbir iliĢki düzgün gitmez, ne kardeĢlik, ne anne baba,
ne de sevgili: iki oğlu Howard ve Buglar evden kaçar, Denver annesinden uzaktır, Paul D. ve
Sethe geçmiĢin izlerini silip mutlu bir beraberlik yaĢayamazlar. GeçmiĢin asla
unutulamayacak acı olayları Sethe‘nin benliğinde, ruhunda ve vücudunda izler bırakmıĢtır.
Sırtındaki ağaç Ģeklindeki derin yara izleri göz önünde olmasa da daima hissedilir: ―sırtımda
bir ağaç, evimde bir ruh var; ikisinin arasındaysa kollarımda tuttuğum kızımdan baĢka bir
Ģey yok. Artık kaçmak yok- hiçbir Ģeyden. Bundan böyle, bu dünyada hiçbir Ģeyden
kaçmayacağım….bedeli çok ağırdı…‖ der Sethe (27). ―Ben onu hiç görmedim asla da
görmeyeceğim…yabani kiraz ağacı. Gövdesi, kolları, hatta yapraklarıyla. Yapraklar küçücük
minicikmiĢ. Ama bu, on sekiz yıl önceydi. ġu anda meyve vermiĢ bile olabilir‖ diye ekler
(27-28).
Afro-Amerikan kimliklerinin yansıtıldığı birçok romanında ve Sevilen‘de de
Morrison‘ın zenci ve beyaz karakterlerinin iliĢkileri hep sorunlarla doludur, birbirlerinden
nefret etmeleri öğretilmiĢ, kimlikleri de bu nefretle ĢekillenmiĢtir. Amerika‘nın zenci-beyaz
kutuplaĢmasında hayatlarına bir anlam katabilmek için mücadele eden karakterlerin
benliklerinde ve problemli iliĢkilerinde daha da çok ortaya çıkan bu kutuplaĢma, daha baĢka
kutuplaĢmalara ve boĢluklara bırakır kendini. Morrison, ―karakterlerinin geçmiĢ-Ģimdiki
zaman, kuzey-güney ve siyah-beyaz

arasında uzlaĢmaya varmaları gerektiğini …

parçalanmıĢ benliklere, yüzeysel iliĢkilere, parçalanmıĢ ailelere, tehdit edilen komĢulara ve
gergin ırk iliĢkilerine dikkat çekerek aktarır‖ (Page, 1995: 27-28).
Romanda, her karakterin geliĢimi, zaman unsuru özellikle de geçmiĢleri göz önünde
tutularak incelenir. Sethe ve Paul D. için Tatlı Yuva, (Sweet Home), hiç de tatlı olarak
anılmamakta, unutulmamaktadır ve hatırlamaya tahammül bile edemeyecekleri bir yerdir:
―ama bulunduğumuz yerdi. Hep birlikte. Ġstesek de istemesek de, anımsayıp duracağız‖ der
Sethe (25). Ancak, Tatlı Yuva, Sethe ve Paul D için unutulamayacak anılardan sadece bir
tanesidir ve kendilerini felç eden geçmiĢlerinin etkisinden kurtulmak için Sethe ve Paul D.
geçmiĢlerini birbirlerine itiraf etmek ve bir Ģekilde aklanmak isterler. Bu acı geçmiĢ, aynı
zamanda, onların bir araya gelmelerini imkansız hale getirmekte, ancak, baskılanandan
kurtulmak, karĢılıklı güven sağlamak, aile bağı oluĢturmak için de bir o kadar gereklidir.
Çünkü ancak geçmiĢlerinin gerçekliğini anladıklarında bir arada olabilirler. GeçmiĢinin
mahkumu olan Sethe, bir Ģey olursa hep var olur der. Bu nedenle, Sevilen‘in, annesi
Sethe‘nin üzerindeki baskısı büyüktür, çünkü hatıralar geçmiĢin acı gerçekliği ile beraber her
zaman yaĢarlar.
1873 yılındaki anıları, Sethe‘nin annesini asan ve çevresindeki insanlara türlü eziyetler
eden beyazlardan ne denli nefret ettiğinin açık bir göstergesidir, Sethe o yılları Ģöyle anlatır:
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―koskoca kentler siyahlardan bütünüyle temizleniyordu; sırf Kentucky‘de bir yıl içinde
seksen yedi linç olayı yaĢanmıĢtı; kocaman adamlar çocuklar gibi kırbaçlanıyordu; çocuklar
birer yetiĢkinmiĢ gibi kırbaçlanıyordu; siyahların gittiği dört okul yakılıp kül edilmiĢti;
mürettebat siyah kadınların ırzına geçiyordu; mülklere el konuluyor, boyunlar kırılıyordu …
(205).
Böyle bir dünyaya kızını kurban vermek istemez Sethe, iĢte bu yüzden onu öldürecek
kadar sever, kızını beyazlara teslim etmeyecektir, tenleri temiz görünen insanların çocuğunu
kirli elleriyle kirletmesine izin veremez ve bu uğurda her Ģeyi göze almaya hazırdır: ―Ohio
Irmağı‘nın yakınında, çamlı bir bayırda, aralarında onun taĢıdığı gıdaya muhtaç, küçük bir
bebeğin de bulunduğu üç çocuğuna kavuĢmaya çalıĢırken, kocası ortadan yok olmuĢ, sütü
çalınmıĢ, dövülmüĢ, sırtı hamur gibi yoğrulmuĢ bir kadın da olsa, çocuklarını yetim
bırakmayacağını, ölüme kolayca teslim olmayacağını biliyordu‖ (45).
Sethe‘ye huzur veren ve kutsal olarak tanımladığı büyükanne Baby Suggs, ona sahip
olacakları tek nimetin kendi düĢledikleri nimet olacağını ve bedenlerini, ellerini, yüzlerini,
ve sevilmeyen tüm derilerini sevmeleri gerektiğini söyler durur. (107). Baby Suggs, ―o beyaz
yaratıklar sahip olduğum ya da düĢlediğim her Ģeyi aldılar. Yürek tellerimi de kopardılar.
Dünyada beyazlardan daha büyük uğursuzluk olamaz‖ derken sadece anı kırıntılarıyla ve
bunların acısıyla yaĢamını bölük pörçük sürdürmeye çalıĢan Sethe‘nin de hislerine tercüman
olmaktadır.(108).
Morrison‘ın ―Sevilen‘i efsanelerin ve rüyaların gölge bir figürü olarak değil ama kanlı
canlı, su içen, cinsel dürtüleri olan, anne sevgisi arayan bir karakter olarak çizmesi‖ oldukça
önemlidir (Rice, 1996: 101). Sevilen, bu uğurda öldürülen ve sevilemeyen tek çocuk
değildir. Herkesin unuttuğu, göz ardı ettiği kölelikten ölen 60 milyon ve daha fazla insandan
sadece biridir.
Sevilen olarak geri dönen kızı, aslında annesini ne kadar çok sevdiğini Ģu sözlerle
anlatır: ―ben Sevilen‘im ve Sethe bana ait; o benim … ġimdi onu buldum – bu evde. Bana
gülümsüyor; bana gülümseyen bu yüz, benim yüzüm. Onu bir daha asla yitirmeyeceğim. O
benim‖( 245). Ancak Sethe‘nin diğer kızı Denver da her Ģeyin farkına varmıĢtır: ―Sevilen,
benim kız kardeĢim. Ablam. Annenim sütüyle birlikte onun kanını da içtim‖ der Denver
(234). Bir Ģekilde kendini korumaya çalıĢmaktadır: ―Denver kendisini, zencilerden gelen
kınamalardan, suçlamalardan kendine gurur payı çıkartacak biçimde eğitmiĢ, eve yönelik
tacizlerin, daha çoğunu isteyen, iblisçe bir Ģeyin marifetleri olduğuna inandırmıĢtı‖ (52).
Annesinin kardeĢini öldürdüğünü artık çok iyi bilir, diğer kardeĢlerini ve kendisini de
öldüreceğine inanır, ona göre bu çok doğaldır: ―ona çocuklarını öldürmeyi doğal bir ĢeymiĢ
gibi gösteren o Ģeyi, hala içinde taĢıyor olabilir. Sevilen‘e anlatmam gerek. Onu
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korumalıyım‖ der (235). Denver‘in bu hisleri artık bir kabusa dönüĢmüĢtür. Annesinin her
gece baĢını kestiğini, kendisine bir yabancıya bakar gibi baktığını, ama iĢini ustaca
göreceğini bildiğini söyler (235).
Sevilen‘in dönüĢü tüm kahramanları kendilerine getirmiĢtir aslında. Herkes,
parçalanmıĢ kimliklerini bir araya getirmeye ve birbirini anlamaya çalıĢır: Denver annesini,
Paul D. de Sethe‘yi anlamaya, ve onun masumiyetini kabul etmeye çalıĢır. Sanki açıklamalar
yerini sadece sessizliğe bırakmıĢ, ama yine de her Ģey netleĢmiĢ, konuĢmasalar da her Ģey
anlaĢılmıĢtır. Dolayısıyla, insan Ģeklinde gelen bu hayaletin artık gitme vakti gelmiĢtir,
çünkü fiziksel olarak Sethe‘ye zarar vermeye baĢlamıĢtır. Boğazını keserek öldüren annesine
inanılmaz bir öfke duymaktadır. Var olabilmek için boğmaya ve yok etmeye, Sethe‘nin
unutmaya çalıĢtığı geçmiĢini her an hatırlatmaya çalıĢır: ―bu durum Sevilen'i ne kadar
sevindirdiyse, Sethe'yi de o kadar bocalatır; çünkü geçmiĢiyle ilgili her sözcük canını acıtır.
O yaĢamdaki her Ģey acılı ve yitiktir. Baby Suggs ile ikisi hiç konuĢmadan geçmiĢin ağza
alınmayacağı konusunda anlaĢmıĢlardır‖ (75).
Romandaki karakterlerden birinin ―yaĢama dönen her ölü Ģey, acı verir‖ (49)
ifadesinin anlamı düĢünüldüğünde, Sevilen‘in aslında Sethe‘yi cezalandırmak için gelen
Ģeytani bir güç olmasının yanı sıra, ilahi bir tarafı da olduğu net olarak anlaĢılmaktadır:
―Sevilen bir yandan kötülüğü simgelerken, diğer yandan da kurtarıcı Ġsa figürünü temsil
etmektedir. Ancak bu kurtarıĢ için çok yüksek bir bedel istemektedir. Sevilen, bir yandan
annesinden intikam almak gibi kötü ve Ģeytani bir amaçla hareket edip, onu boğmaya dahi
kalkıĢırken; diğer yandan onun hatırlamaktan kaçındığı geçmiĢiyle yüzleĢmesini sağlar‖
(Otten, 1989: 84). Sethe, aslında tüm yaĢamı boyunca bu günahının bedelini çok ağır bir
Ģekilde ödemiĢtir. Sevilen‘in mezar taĢı uğruna ödediği 10 dakikalık bedel de Sethe‘nin
unutamadığı geçmiĢinin bir parçasıdır:
On dakika, demiĢti adam. On dakikan varsa, bedavaya yaparım. Yedi
harf için on dakika. Bir on dakika daha verse, ―içtenlikle‖ sözcüğünü
de yazdırabilir miydi? Ama bunu adama önermeyi göze alamamıĢtı;
belki de yapardı, diye düĢünmek içini sızlatıyordu- bir yirmi dakika,
bilemedin yarım saatini verseydi, tamamını, papazın cenazede
söylediği bütün sözcükleri bebeğin mezar taĢına kazıtabilirdi belki:
‗Ġçtenlikle Sevilen.‘ Her neyse, sonuçta ikinci sözcükle yetinmiĢti.
Önemli olan o sözcüktü zaten ... Evet bu sözcük kesinlikle yeterliydi.
Bir baĢka rahibi, köleliğin kaldırılmasını savunan bir baĢka taraftarı,
hatta tiksinti dolu bir kasabayı yanıtlamaya yeterdi (15).
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Sevilen, mahalleli kadınların Ģeytan çıkarma duasıyla bir anda bir toz bulutuna
bürünür ve yok olur gider. Her ne kadar unutulmak istenen bir kabus gibi olsa da onu
unutmak mümkün değildir, çünkü artık her Ģey değiĢmiĢtir. Zaten, Paul D. zencilerin
sevmeye bile hakları olmadığını düĢünüp Sevilen‘in gidebilme ihtimaline karĢı Sethe‘yi hep
uyarmıĢtır: ―tehlikeli, diye düĢünür Paul … bir zamanlar köle olan kadının herhangi bir Ģeyi
bu kadar çok sevmesi tehlikeliydi; özellikle bağlandığı Ģey, kendi çocuklarından biriyse‖ der
sürekli (61). Sethe de bazı Ģeylerin asla unutulmadığını Ģöyle ifade eder:
Zamandan söz ediyordum. Zamana inanmak benim için öyle zor ki. Bazı
Ģeyler siliniyor. Yok oluyor. Bazı Ģeyler de kalıyor. Eskiden belleğimi
suçlardım. Bilirsin. Ġnsan bazı Ģeyleri unutur. Bazılarını da asla unutamazsın.
Ama nedeni bu değildi. Yerler, mekanlar hala oradaydı. Bir ev yanarsa, yok
olur, ama yeri- yani resmi- kalır; üstelik salt belleğinde değil, orada,
dünyada. Anımsadığım Ģey, havada, kafamın hemen dıĢında yüzüp duran bir
resimdir. Demek istediğim, onu düĢünmediğim zaman bile, ölsem bile,
yaptığım, bildiğim ya da gördüğüm Ģeylerin resmi hala orada. Olayın geçtiği
yerde….

Buraya

gelmeden

önce

bulunduğum

yer,

orası,

gerçekti…dolayısıyla Denver, oraya asla gitmemelisin. Asla. Çünkü her Ģey
bitmiĢ olsa da …o hep orada seni bekliyor olacak. ĠĢte bu yüzden
çocuklarımı oradan uzaklaĢtırmak zorundaydım. Ne pahasına olursa olsun.
(51)

Sonuç olarak, tarihsel olayların temel alındığı ve tarihin silinmeyen izlerinin
yansıtıldığı bu romanda, Sethe bastırdığı geçmiĢiyle yüzleĢmek ve tüm acı hatıralarını tekrar
tekrar hatırlamak zorunda kalır. Yazar, Sethe aracılığı ile yaĢamlara hükmeden karanlık
geçmiĢi, zencilerin kölelikten kurtulmak için çektikleri acıları, bu savaĢta ezilen kadın ve
çocukları anlatmaktadır. Morrison, önce kendi ırkçılıkla mücadele geçmiĢini sorgular, sonra
da bebeğini kölelikten kurtarmak için öldüren Sethe'nin acı dolu öyküsünü yansıtır. Her Ģeye
rağmen, kendine güvenen ve kimliğinin farkında olan Sethe‗yi irdelerken, Afrika kökenli
Amerikalı kadınlara da yol gösterir ve ―Öteki‖ sıfatıyla aĢağılanan siyah kadının tarihini ve
deneyimini gözler önüne sererek politik bir eser sunar.
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TARĠHSEL ROMAN OLARAK AMĠN MAALOUF‟UN SEMERKANT‟I
Ġrfan Atalay1

Abstract:
Amin Maalouf designs certain symbolic characters, they are easterners or westerners in the
furrow of the history. He ascribes to them the word and the quill to tell and to talk about. The novelist
folds the spine of reality to subject it to literature. In his novel Samarkand, the myth is built starting
from real facts that serve to him as a foundation. Thus, some characters such as Omar Khayyam,
Hassan ibn al-Sabbah, Nizam al-Mulk, and others appear as historical characters lived in a world
réel. But there are characters and plots such as shadow Benjamin O. Lesage, the main hero of the
novel. The subtle mixture of the myth and reality of Maalouf confers a dreamlike feature on the
narrative of Amin Maalouf. It is obvious that Samarkand is a historical novel by its subject, its heroes
and its other qualities on the historical novel.
Key words:
Historical novel, myth, reality, East, Occident, coexistence, tolerance.

Öteden beri tarihsel olaylardan bir Ģekilde zaten yararlanmıĢ olan roman, önem taĢıyan
ve tarihin sayfaları arasında yerini almıĢ olgu ve olayları tüm gerçeklikleriyle ortaya koyma
amacına yönelik olarak, tarihsel kesitleri olayların meydana geldiği dönemin ruh halinden
uzakta, daha yalın biçimde ve hoĢa gidecek biçimde okurun gözü önüne sermek ister. Bu
amaçla, elde ettiği gerçeğe iliĢkin bulguları kurmaca bir anlatım ve yine kurmaca kiĢilerle
destekleyerek hem tarihin, hem de romanın bir araya geldiği yazınsal bir tür ortaya çıkar:
Tarihsel roman.
Özgün bir tür olarak kabul edilmekte henüz bir uzlaĢıya varılamasa da tarihsel
romanın, romanın bir türü olarak kabul gördüğü, ancak özelliklerini kesinleyen çizgilerinin
ve sınırlarının belirlenmesinde kesin bir tanımlama yoktur.2
Tanımında kullanılan söylemler farklılık gösterse de, ortak olan Ģey, konusunu tarihsel
kiĢi ya da olaylardan aldığıdır. ―Konusu az ya da çok tarihsel olaylardan esinlen roman‖ ya
da, ―konusunu kısmen tarihten alan romandır‖3diye en öz biçimde tanımlanır. Ancak
konusunu tarihten alması, bir romana tarihsel roman olma özelliğini vermez, bunun için
kurmaca ve uygun anlatım biçemlerinin de kullanılması gereklidir. Tarihin ya da tarihe mal
olmuĢ kiĢilerin yaĢantısının bir kesitini arka fon kullanarak, gerçek ve uydurma kiĢileri bir
1
2
3
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arada bulunduran, tarihsel gerçekliği belirli belgelere dayandırarak ortaya çıkarmaya, farklı
bir yorum getirmeye ya da okurun gözünde olayları yeniden canlandırarak, okurun kiĢisel
görüĢünü oluĢturmasını amaçlayan yazınsal tür olarak da tarihsel romanı tanımlamak
olasıdır.
Bu yazınsal tür üzerinde en tanınmıĢ çalıĢmayı Macar eleĢtirmen Georg Lukacs
gerçekleĢtirir. Kaleme aldığı Tarihsel Roman adlı yapıtında tarihsel romanın bir tür olarak
ortaya çıkıĢını, Walter Scott ve Sheakespeare gibi tanınmıĢ yazarların yapıtlarından hareketle
mercek altına yatırır ve vardığı sonuçlarla bir takım ilkeleri ortaya koyar. Walter Scott‘u
modern tarihsel romanı ilk gerçekleĢtiren kiĢi olarak gösterir. Ona göre tarihsel roman, daha
öncelere ait bir takım örnekler olsa da, gerçek anlamda Ġngiltere‘de Walter Scott ile baĢlar.
Scott‘un, gerçekçilik endiĢesiyle kaleme aldığı Waverley ve Rob Roy adlı yapıtları tarihsel
roman ölçütlerine en uygun düĢen ilk örnekler olarak ortaya çıkar. Bu örnekleri Fransa‘da
Alfred de Vigny‘nin Cinq Mars ou une Conjuration Sous Louis XII (1826)‘si, Prospère
Mérimée‘nin La Chronique du Règne de Charles IX (1829)‘ü, Balzac‘ın Les Chouans‘ı
(1829) ve Hugo‘nun Notre Dame de Paris‘i (1831) izler. ―Walter Scott öncesinde var olan
tarihsel romanlarda eksik olan Ģey, özellikle tarihsel olan Ģeydir: KiĢilerin özelliğinin
yaĢadıkları dönemin özgünlüklerinden ortaya çıktığını gösteren olgudur‖4, der Lukacs.
Scott, yapıtlarıyla tarihsel romanın belirli bir döneme ait olayları anlatması gerektiğini
ortaya koyar. Ona göre olay, ne yazarın araĢtırma yapmakta zorlanacağı tarih öncesi
dönemlerde, ne de yazarın nesnel olamayacağı yakın bir dönemde olmalıdır. Bu yüzden,
romanlarında Ġngiliz tarihinin büyük krizlerini konu edinir. Bu krizleri bir bilim adamı
titizliğiyle araĢtırıp, belli bir kurmaca dünya içinde okurlarına aktarırken, roman türüne
gerçekçilik ve kiĢi portrelerinin nesnelliği bağlamında önemli katkılarda bulunur. Ona göre
olaylar ve belgeler güvenilir ve gerçeğe benzer olmadıkça, tarihsel bir olguyu anlatan
romanın konusu ve metaryali olmamalıdırlar. KiĢileri bile tarihin içinde yer almıĢ kiĢilerdir.
Çevreleri ve ait oldukları toplumla belirli bir kimlik kazanırlar ve yazar onlardan toplumsal
düĢünce ve eğilimleri ortaya çıkaracak kiĢiler olarak yararlanır.
Scott için roman kahramanı seçimi zorunludur. Bir uzamdan diğerine olayları
taĢıyacak bir baĢkiĢi gereklidir. Ancak yazar tarihe ihanet etmemek ve olabildiğince nesnel
kalabilmek için gerçek anlamda var olmuĢ bir kiĢiyi ya da tarihsel bir tipi baĢkiĢi yapmaz,
yapsa bile ancak sınırlı ölçülerde ve belirli bölümlerde bunu yapar. Romanın baĢkiĢisi
çoğunlukla kurmaca, büyük hedefleri olmayan ve kendini tarihin akıĢına bırakmıĢ kiĢidir. 5
Lukacs ve Scott, ―gerçek tarihsel kiĢiliklerin ve özellikle de büyük figürlerin tarihsel
4
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romanda ön planda olmalarının toplumsal gerçekliğin ortaya konulması açısından uygun
olmayacağı‖ görüĢünü taĢırlar.6 Lukacs, Scott‘un kahramanını, ―az ya da çok her yerde
rastlanılan olağan ve orta halli bir centilmen, genellikle belli bir ünvana sahip, ancak hiçbir
zaman sivri bir tip olmayan, bilge, iĢinde pratik, çoğunlukla baĢkalarıyla çok konuĢmayan,
belli oranda ahlak ve görgü sahibi, hatta gerektiğinde kendini feda edebilecek, ancak büyük
bir olay karĢısında hiçbir zaman aĢırı tutkusu olmayan ve bu aĢırılığı göstermeyen kiĢi‖
olarak betimler.7
Bir tür olarak tarihsel romanın ortaya çıkıĢı kesin bir tarih içermese de, özellikle
Fransız Devrimi sonrasında burjuva sınıfının topluma ve yazına gittikçe daha çok egemen
olması ve roman türünün geliĢme kaydederek yeni konulara yönelmesiyle bu türün baĢladığı
söylenebilir. ―Scott‘la birlikte Tarih, bundan böyle yalnızca sıradan bir bezem öğesi değil,
doğrudan doğruya yapıtın temel konusunu oluĢturmaya baĢlar.‖8 Daha sonra Balzac‘ın
gerçekçi roman akımı içinde belge ve kaynaklardan hareketle yazdığı romanlar da çok net
çizgilerle olmasa da tarihsel nitelik taĢıdıkları için bu ulam altında anılırlar. Georg Lukacs,
tarihsel romanın baĢlama dönemini biraz daha önceleyerek: ―Tarihsel roman, XIX. yüzyılın
baĢlarında, hemen hemen Napoleon‘un düĢtüğü dönemde ortaya çıkar‖, diye belirtir.9
Georg Lukacs‘ın ortaya koyduğu ilkelerden biri de, romanda tarihsel bir kopukluk
olmadığı sürece sözkonusu romanın tarihsel olarak nitelendirilemeyeceğidir. Önce tarihe mal
olmuĢ bir olgunun, sonrada bu olgunun anlatı zamanında yeniden değerlendirilmesi,
yorumlanması ya da gösterilmesinin bir gereklilik olduğu açıktır. Bu konuda, ―yaĢadığımız
zamanla ilintili bir bağ olmaksızın, tarihin yeniden sunumu olanaksızdır‖10, der.
Tarihsel bir romanda, konuyu oluĢturan ve olayların çevresinde geliĢtiği bir tarihsel
çekirdek olmalıdır. Bu çekirdek, tarihin belirli bir kesitinden alınmıĢ basit bir olay ya da
kiĢilik de olsa, roman kurmacası içinde yer alan entrikalar tümüyle bu çekirdeğin etrafında
geliĢir, bir anlamda diğer anlatı ve olaylara bir merkezkaç kuvveti oluĢturur. Bunun yanında
romanda toplumla ilintili davranıĢ ve düĢünce biçimlerinin sergilenmesinde kullanılacak
kiĢiler gereklidir. Tarihsel kiĢiler romanın birinci kiĢisi olma iĢlevini gerçekleĢtiremezler.
BaĢkiĢi, olayla doğrudan ilgisi olmayan ve genellikle anlamsız, ancak olayları iyi takip
edebilen ve belli bir eğitim ve kültüre sahip kiĢi olmak durumundadır.
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Tarihsel romanın vazgeçilmez bir özelliği de kurmaca olgular içermesidir. Zaten
roman diye nitelendirilebilmenin temel koĢulu, yapıtın kurmaca bir evrende, yine kurmaca
entrikalar taĢımasıdır. Yani bir yapıtın tarihsel roman olabilmesi için öncelikle roman
niteliklerini taĢıması gerekir. Ġçerdiği kurmaca evrenle iliĢkili olarak roman özelliğini taĢıyan
yapıt, tarihsel konu ve bu kurmaca öğeleri gerçeğe benzer hale getirebildiği ölçüde tarihsel
olur. Bir anlamda ―yaĢanmıĢ bir gerçekliği, kurgulanmıĢ gerçeklik süzgecinden geçirerek
yeniden sunmak‖11tır tarihsel roman.
Lukacs ve Scott‘un ilkeleri dıĢında, tarihsel romanın belirli bir süre öncesine ait
olaylar yanında, yaĢanılan döneme ait olayları da içermesi gerektiğini savunanlar da bulunur.
GeçmiĢi yeniden yaĢatmak amacına yönelik romanlar yanında, geçmiĢ olaylardan günümüz
adına ders çıkarılmasına yönelik yazılmıĢ romanların da tarihsel roman olduklarını ileri
sürerler. Bu durumda romanın tarihsel olabilmesine iliĢkin zamansal aralık tartıĢılır hale
gelir. Lukacs, yaĢadığı dönemin gelenek ve göreneğini bir tarihçi titizliğiyle yansıtan
Balzac‘ı Walter Scott‘un gerçek anlamda mirasçısı olarak görürken, romandaki bu tarihsel
kopukluğun her zaman olamayacağını kabullenmiĢ olur. KuĢkusuz Ģimdiyi yazmak, birkaç
yüzyıl öncesinin olaylarını yazmakla aynı Ģey değildir. Bu yüzden Georges Sand, tarihsel
romanlar değil, tarihteki romanları yazdığını söyler. 12
Normal koĢullarda bir bilim adamı olarak tarihçiler de gerektiğinde kurgu ve
yorumlardan yararlanır. Tarihçi yalnızca geçmiĢte kalmıĢ olayları neden ve sonuçlarıyla
ortaya koyan kiĢi değildir, aynı zamanda geleceğe iliĢkin yorum ve hatta kurmacaları
kullanmak durumunda olan kiĢidir. Ne var ki, tarihçi düĢünsel düzeyde yararlandığı
kurmacalarını kâğıt üzerine aktarmaz, nesnel olmayı ön plana alır, ―her tarihçi olup biteni
açıklamak için, neyin olabileceğini kendine sorar.‖13 Bir entrika oluĢturur, değerlendirmeleri
yardımıyla olası senaryoları hazırlar, gerçek olayları yorumlar. Oysa tarihsel roman tarihi
sınırlı bir ölçüde ve kurmaca ağırlıklı olarak içerir. Buna karĢın Jacques Dubois, ―tarihsel
romanı tarihin sözcüsü olarak görmek olası mı?‖14 diye sormaktan kendini alamaz.
Birçok yazar, geçmiĢte kalmıĢ aĢk öykülerine, komploları, savaĢları, mücadele ve
isyanları konu edinerek roman yazar. Bu tür romanlar okuru olayların oluĢtuğu zamana
götürürken, okuma anında onu olayların içine sokar. Tarihsel roman kurmacayı biraz daha
ikincil planda bırakarak, ele aldığı tarihsel kesiti arka fon haline getirerek tanıtır. KuĢkusuz
bu roman yazarın fantezilerini tatmin etmek için yazılmaz, aksine yazarın ele alacağı olay
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onu, yoğun araĢtırmalar yapmaya, bilgi ve belge toplamaya iter. En iyi tarihsel romanlar,
tarihi daha iyi ortaya koymak için bu türden titiz çalıĢmayı gerektiren, dönemin eğilimlerini
yansıtan, düĢsel kahramanlarla onu iç içe oturtabilen romanlardır.
Her zaman için tek bir gerçeklik vardır tezini iĢleyen tarihsel romanlara rastlamak
oldukça enderdir. Buna karĢılık tarihçilerin bazı olayların nedenleri üzerinde anlaĢamamaları
da tarihsel romanın ortaya çıkmasına neden olur. Bu sayede yazar, romanında tanıttığı olay
hakkındaki yorumu okurlara bırakmıĢ olur. Bu anlaĢmazlıklara bağlı olarak, kimi yerde
vatansever olarak tanıtılan tipler, baĢka bir yerde vatan haini olarak karĢımıza çıkabilir.
Birine göre kurban olan, diğerine göre suçludur. Ayrıca bu romanlar aracılığıyla merak
uyandırıcı, sevimli, duygusal, kimi kez kötü karakterli, hain ve hatta kan dökücü kiĢiler
keĢfedilmiĢ olur. Betimleme, ustalıkları, dekorları, giysileri, dönemin sahnelerini resmeder
ve bütün bunlar toplumun ulusal ve dinsel kalıtını olduğu gibi okura aktarır.
Tarihsel romanda kurmaca olmak zorunda mı? Kısaca yanıtlamak gerekirse, her
romanda olduğu gibi tarihsel romanda da kurmaca olmak zorundadır. Zaten ―tarihsel roman
gerçek ile imgeselin/kurmacanın iç içe geçtiği türdür‖.15 Yazar, konusu ne olursa olsun,
romanını kaleme alırken günümüz yazma tekniklerini kullanarak olayı ya da romanı
okurlarının hizmetine sunmak durumundadır. Yazma teknikleri de roman türü için zorunlu
bir takım kaçınılmaz öğeleri içerir. Her Ģeyden önce ortaya konan yapıtın roman olabilmesi
için kurmaca olay ve kiĢileri içermiĢ olması gerekir. Aksi halde, bir çaba harcanarak
yaratılan yapıt, bir romandan çok bir tarih ya da baĢka türlü bilimsel bir kitap olmaktan öteye
gidemez. Kurmaca, tarihsel romanın değerini azaltmadığı gibi, ölçülü ve gerekli
kurmacaların yapılmasıyla tarihsel romanın değeri daha da artmıĢ olur.
Tarihsel romanda kurgulanan entrika(lar) ile tarihsel öğeler arasındaki dengenin
sağlanması koĢuldur. ―Entrika kurmacadır ve ancak yer aldığı çerçeve içerisinde gerçeğe
benzer hale getirilmiĢtir.‖16 Entrikaya gereğinden fazla önem verip onu ön plana çıkarmak
tarihsel roman için ne kadar sakıncalıysa, aynı Ģekilde bir öğretmen havasında sırf tarih
vermek için tarihsel olguları ele almak da o kadar sakıncalıdır. Romanın yapısını kurarken,
yazar elinde bulundurduğu tüm ipleri yerli yerinde oynatmasını bilmeli, imgeleminin çok
büyük bir iĢleve sahip olduğunu ve onun gereğince kullanması gerektiğinin ayrımında
olmalıdır. Yazar böyle bir durumda kurguladığı entrikayı can alıcı nokta olarak kurgunun
içine yerleĢtirmek durumundadır.
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Kurmaca yazarın düĢ gücü ölçüsünde romanda her zaman bulunduğuna göre, romancı
gerçeğe ihanet etmeden, biçemine daha uygun olayları sağlamakta çok daha özgür olduğunu
bilir. ġunu da unutmamak gerekir ki, ―kurmaca öğelerin bire bir tarihsel gerçeklerle
örtüĢmesini beklemek olanaksızdır.‖17 Yazarın kurmacaları, zaman zaman tarihsel olgunun
bilinen biçiminden farklı algılanmasını da sağlayabilen öğelerdir.
Maalouf‘un Semerkant adlı yapıtını bu bağlamda ele alıp incelemeden önce, romanın
kısa bir özetini vermek, incelememize bir alt yapı oluĢturması bakımından gerekli olacaktır.
Yapıtın kısa özeti
Romandaki anlatı, romanın kurmaca baĢkiĢisi Benjamin Omar Lesage‘ın, ―Atlas
Okyanusu‘nun dibinde bir kitap yatıyor. Anlatacağım, iĢte onun hikayesi‖18 sözleriyle
baĢlasa da, bir sayfalık anlatının ardından 1072 yılındaki Batı Karahanlılar Devletininin
baĢkenti durumundaki Semerkant‘a taĢınır öykü. Bu kez anlatıcı Ġran kökenli Ģair, astrolog
ve matematikçi Ömer Hayyam‘dır.
Nasır Han‘ın hüküm sürdüğü Semerkant kentine gelen Hayyam, sokakta kendisini
simyacılıkla suçlayan bir grubun saldırısına uğrar. ġehrin kadısı huzuruna çıkarılan
Hayyam‘ı Kadı Ebu Tahir Efendi sorgular. Daha önce ününü duymuĢ olan Kadı Ebu Tahir
onu saygıyla karĢılar ve bilgisi üzerine övgüler sıralar. Kendisine oymalı bir kutu içinden
çıkardığı bir kitabı hediye eder. Kitap, ikiyüz elli boĢ sayfadan oluĢmaktadır ve Ebu Tahir bu
sayfaları Ömer Hayyam‘ın doldurmasını ister. ĠĢte bu boĢ kitap sonradan Ömer Hayyam‘ın
kaleme aldığı dörtlükleri içeren elyazması Rubaiyat'ı haline gelir.
Ömer Hayyam, Semerkant‘a yerleĢir. Selçuklu veziri Nizamülmülk‘ün Semerkant‘a
elçi olarak geldiği sırada onunla tanıĢır. Nizamülmülk, Hayyam‘a bir yıl sonrasında
Ġsfahan‘da görüĢmek üzere randevu verir. Randevusuna gittiği esnada konaklamak amacıyla
uğradığı Kum kentinde eğitimi ve bilgeliğine hayran kaldığı Hasan Sabbah ile tanıĢır. O da
Ġsfahan‘a gitmektedir. Nizam‘ın huzuruna çıktığında kendisinden istihbarat teĢkilatının
baĢına geçmesi istenir. Bilimsel araĢtırmalara önem veren Hayyam kabul etmediği bu görev
için Hasan Sabbah‘ı önerir.
Hayyam, Selçuklu‘nun parasal desteği ve yaptırdığı gözlem evi ile çalıĢmalarını
sürdürürken Hasan Sabbah baĢlangıçta kusursuz biçimde yerine getirdiği görevini baĢka
amaçlar doğrultusunda kullanmaya baĢlar. Amacı, Ġran toprağı ve kültürü üzerinde hüküm
süren Türkleri zayıflatmak, onlarla iĢbirliği yapan Nizam gibileri devre dıĢı bırakmaktır.
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Nizam‘la MelikĢah arasını bozmak ister, entrikalarının açığa çıkmasıyla ölüm cezasına
çarptırılır, ancak Hayyam‘ın bağıĢlanması isteği üzerine MelikĢah tarafından çöle sürgüne
gönderilir.
Sürgünde olduğu süre içinde çeĢitli kent ve ülkelerde aldığı eğitim ve yetiĢtirdiği
insanlar sayesinde kendisine bağlı bir grup oluĢturur, din ve kültürlerinin tehlike altında
olduğunu ileri sürerek bir kısım Ġran halkını cennet vaadi ile yanına çekerek ünlü HaĢhaĢiyun
Tarikatını kurar ve Alamut kalesine yerleĢir. Ġstenilen kiĢileri öldürmeleri amacıyla
yetiĢtirdiği intiharcı katiller aracılığıyla ülkede büyük bir teröre neden olur. Zamanla
rakiplerini bir bir öldürtür ve anlatıda merkezi oluĢturan Hayyam‘ın elyazması kitabını
Alamut kalesine götürtür. Daha sonra Moğol iĢgali esnasında kitap yeniden ortadan
kaybolur.
Yıl 1873, dörtlüklerinin Batı dillerine yapılan çevirileri ile Ömer Hayyam dünyada
yeniden gözde bir kiĢi olmaya baĢlar, Moğollarla birlikte ortadan kaybolan Rubaiyat‘ın
kopyaları da tüm dünyaya yayılmaya baĢlar. Lesage çifti Hayyam‘a olan hayranlıkları
nedeniyle oğullarına Benjamin Omar Lesage adını koyarlar.
Genç yaĢından itibaren Hayyam‘ı merak eden Benjamin, onu araĢtırmaya ve Farsça
öğrenmeye baĢlar. Daha sonra Hayyam‘ın zamanında ve kendi çağında insanları o denli çok
etkileyen ―Rubaiyat‖ ın peĢine düĢer. Önce Ġstanbul‘a gider, oradan da Ġran‘a geçer. Bu
sırada Ġran ġahı‘nın torunu prenses ġirin‘le tanıĢır ve ona âĢık olur. Ġran'da birçok macera
yaĢayan Benjamin 1910‘larda Ġran'daki modernleĢme hareketlerine katılır. Sonunda bir
Ģekilde ―Semerkant Elyazması‖na ulaĢan Benjamin, ġirin‘le birlikte Ġran‘dan ayrılır.
Amerika‘ya dönmek için yola çıkarlar. Ne acıdır ki yaklaĢık bin yıl önce yazılan ―Rubaiyat‖
Titanic'in batmasıyla sonsuzluğa karıĢır. Benjamin ve ġirin kazadan kurtulur. New York
limanına vardıklarında gazetecilerin sorularını yanıtlamakta olan Lesage‘ın yanındaki ġirin
ortadan kaybolur ve bir daha ortaya çıkmaz. Elde edilen ve bir anda kaybedilen elyazması
gibi ġirin de bir düĢtü sanki.
Tarihsel dönem ve uzam
Birinci bölüm boyunca Selçuklu Türklerinin kontrolü altındaki Ġran ve çevre ülke
toprakları içerisinde gerçekleĢen olaylar öykülenir. Ayrıntıya girilmeden Orta Doğu, Ġran ve
Ġran‘ın doğusunda kalan topraklarda var olan siyasal yapılardan, yöneticilerin yönetim biçimi
ve dünya görüĢlerinden, ülke insanlarının yönetimle aralarındaki iliĢkilerin yakınlığı veya
kopukluğundan dolaylı olarak sözedilir.
Ömer Hayyam sözkonusu coğrafyada tanınmıĢ bir matematikçi, astronom ve
astrologdur. Geçtiği her Ģehir ve ülkede sahip olduğu nitelikleri kendisi için anahtar görevi
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görür ve her güçlük ve her güçlü karĢısında kolaylık ve kabul görür. Bilimsel niteliklerinin
yanında döneminde ve daha sonraki yüzyıllarda her geçen gün ünlenen yazınsal bir kimliğe
de sahiptir. Ġnsana ve insanın farklı toplumlarda algılanma ve anlaĢılma biçimlerine, yerleĢik
bir takım değer ve önyargılara, dinsel ve mezhepsel tabulara karĢı genelde örtük bir biçem
kullanarak dörtlükler ya da rubaiyat denen kısa Ģiirler kaleme alır. YaĢadığı XI. yüzyılda
daha çok bilimsel yönü öne çıkar, ancak romanın ikinci bölümünde bilimsel yönüne
neredeyse hiç değinilmeden tamamen yazınsal kimliğinden ve eĢsiz değere sahip elyazması
Rubaiyat adlı kitabından sözedilir. Semerkant kadısı Ebu Tahir‘in bir boĢ defter olarak
kendisine verdiği ancak, kitap haline geldikten sonra kendisine ithaf etmesini istediği
Rubaiyat, romanda bir mit olarak ele alınır ve öykünün merkez noktasında bu mit bulunur.
Kitap, Hayyam‘ın dörtlüklerinin yanında, Nizamülmülk‘ün koruması Ermeni Vartan‘ın
kenar süslemelerini ve Ömer Hayyam‘ın yaĢam öyküsünü de içerir.
Birinci bölümün göze çarpan özelliklerinden birisi de, XI. yüzyıl savaĢımlarında
kadınların üstlendikleri roller ve bu rollerle dünya siyasal tarihine yaptıkları katkılardır.
Kurmaca bir kiĢilik olsa da Hayyam‘ın sevgilisi, Terken Hatun‘un en yakın dostu, Nasır
Han‘ın değer verdiği bir ozan olan Cihan, Prenses ġirin, Terken Hatun ve romanda adı geçen
diğer hükümdar eĢlerinin tamamı iktidar savaĢımının doğrudan içinde yer alarak siyaseti ve
yönetimi yönlendirmekte etkin görev üstlenirler. Ancak XIX. yüzyıl Ġran‘ına gelindiğinde
Prenses ġirin dıĢında kadın eyleyenler sahneden çekilir.
Okurların Ġran‘ın tarihini son derece değiĢtiren siyasal entrikaları bir birine
karıĢtırmadan izlemesi son derece zordur, ancak açık olan bir Ģey varsa, o da Hasan
Sabbah‘ın Selçuklu Türklerine, onlarla iĢbirliği yapanlarla ve onların da içinde yer aldıkları
Sünni inancına karĢı yürüttüğü uzun soluklu programdır. Mısır‘da eğitimini aldığı Ġsmaili
mezhebinin, Selçuklu Türklerinin mezhebi olan Sünnilik karĢısında her geçen gün yandaĢ ve
değer kabetmesini bir türlü kabullenemeyen Sabbah, devlet kademelerinde önemli görevler
üstlenerek ve alttan alta örgütlenerek Selçukluları önce birbirine düĢürmeyi, sonra da
zayıflıklarından yararlanarak devleti ele geçirmek için ileriye dönük uzun süreli planlar
yapar.

Hasan Sabbah bundan sonra intikam yolunu seçer. Satın aldığı Alamut kalesinde

oluĢturduğu düzen ve kurduğu intiharcı katiller sayesinde siyasal rakiplerini, isteklerini
karĢılamayan yöneticileri ve kendisine engel oluĢturacak herkesi öldürtür. Böylece
kendisinden sonraki yüzyıllarda terör grupları için en etkin terör ve terörist simgesini
oluĢturur.
BaĢlangıçta Sabbah‘ın, Türklere karĢı kurduğu planlara ilgisiz kalan ve destek
vermeyen Ömer Hayyam bile sırası geldiğinde Türklerden kurtulmaktan yana tavrını açıktan
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ortaya koyar: ―Türk sultanın bir dölü diğerinin yerini alıyor, bir vezir bir diğerini saf dıĢı
bırakıyor, Allah aĢkına Cihan, ömrünün en güzel yıllarını bu yırtıcı hayvan kafesinde
geçirmeye değer mi? Bırak, birbirlerini boğazlasımlar, ölüp öldürsünler. Onlar bu iĢlere
kalkıĢtılar diye güneĢin pırıltısı mı azalacak, Ģarabın lezzeti mi bozulacak?‖19 Onun için
Türklerin ölmesinin, devletin yıkılmasının önemi bir kadeh Ģarap kadar bile değildir. Her
türlü siyasal manevra ortasında Hayyam yine de yönetime ve yöneticelere belli bir mesafede
durmayı baĢarır. Gerektiğinde devlet yönetimine iliĢkin saraya çağrıldığında: ―ġimdi sen
bunu sormak için mi beni kitaplarımdan ayırıp buraya getirttin?‖ 20demekten kaçınmaz.
Ġkinci bölüm bizi, XIX. yüzyıl sonu Amerika‘sında Rubaiyatın, Edward Fitzgerald
tarafından Ġngilizceye çevrilmesiyle, annesi babası birer Hayyam hayranı haline gelen
amatör bir doğubilimci Benjamin O. Lesage‘ın anlatılarına götürür. Benjamin yazmayı elde
etme sevdasına kapılır ve yollara düĢer. Ġstanbul‘da Seyyid Cemaleddin Afganî ile tanıĢır.
Romanda değinilmese de, asıl adı Seyyid Cemaleddin Esedabadî olan bu kiĢi, yenilikçi ve
demokratik düĢünceleri olan ve ülkesi Ġran‘da demokratik haklar sağlayacak meĢrutiyetin
ilan edilmesini isteyen, bu amaçla Avrupa‘da birçok ülkede bulunmuĢ, bir ara Ġran‘da
düĢüncelerini uygulaması yönünde kendisine fırsat verilse de, sonradan Osmanlı topraklarına
sürgüne gönderilmiĢ, eğitimli ve tanınmıĢ bir kiĢiliktir. Romanın tarihsel kiĢilikleri arasında
yer alır. Cemaleddin, Batı emperyalizmine ve islamdaki bağnazlığa karĢı mutlaka yenileĢme
çabaları içine girilmesini, batının teknolojisinden yararlanmayı ancak siyasetinden uzak
durmayı, emperyalizme karĢı duruĢun en sağlam yolunun yeni haklar sağlayan ve
bağnazlıktan uzaklaĢan Ġslam devletlerinin iĢbirliğiyapması gerektiğini savunan kiĢidir.
Ancak, gerek emperyalistlerin, gerekse bağnaz yönetimlerin zorlamasıyla, sürgün edildiği
Ġstanbul‘da bile kendi hizmetine ayrılan köĢkün dıĢına bile çıkamaz, yine de romanda
yazarın oluĢturduğu kurmaca iliĢkiler ağı içinde tarihsel gerçekliği ile verilir.
Benjamin O. Lesage elyazmasını elde etmek amacıyla 1896 yılında Ġran‘a vardığında
Ġran Ģahı Nasireddin, Seyyid Cemaleddin‘in bir yandaĢı tarafından öldürülür. Suç
ortaklığından aranan Lesage, uzunca bir süre üç kadın tarafından saklanır, Ġran dıĢına
kaçırılır. Daha sonra Amerika‘da Doğu üzerine yazdığı makalelerle birkaç yıllık gazetecilik
döneminden sonra yeniden Ġran‘a döner ve 1906 yılında Ġran‘da anayasal devrimin
gerçekleĢmesine tanık olur. Bu bölümde Lesage, Ġran‘da bir anlamda Ömer Hayyam‘ın XI.
yüzyıldaki rolünü üstlenir. Etrafında olup biteni gözlemler, bazen olayların içine karıĢır,
biraz da lider ve arabulucu rolü üstlenir. Mümkün olduğunca siyasetten uzak, ancak
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elyazması konusunda merkeze yakın durur. Rubaiyat‘ı elinde bulunduran prenses ġirin‘in
yanıbaĢından bu gerekçeyle hiç ayrılmaz.
XIX yüzyıl sonunda Ġngiliz ve Rusların da içinde yer aldığı Ġran siyaseti artık XI.
yüzyıla göre çok daha zor ve karmaĢıktır. O dönemde Amerikalıları Ġran siyasetinde pek
fazla görmek olanaksız, ne var ki, romanın kurmaca kiĢilerinden öğretmenlik yapmak
amacıyla Tebriz‘deki Misyoner Okuluna gönüllü olarak giden Howard Baskerville,
Amerikan emperyalizminin ilk simgesi olarak sunulur. Baskerville, bir Ġranlı ruhuyla görev
yapar ve meĢrutiyetin ilan edilmesi uğruna canını verir Bunu daha sonra anayasal devrimden
sonra Ġran ekonomisinin baĢına getirilen Morgan Shuster izler. Ancak, emperyalist güçlerin
savaĢ alanına yeni bir cephe daha eklenir, çok geçmeden baĢarılı bir yönetim gösteren
Morgan Shuster, Rusya ve Ġngiltere‘nin zorlamasıyla görevinden alınır.
Ġkinci bölümde sürükleyici güç elyazmasıdır. Bu bölümde Ġran‘ın tarihi ön plana çıkar,
ancak okur için Ġran tarihinin öğrenilmesi biraz sorun yaratır. Çünkü anlatılanların ne
kadarının gerçek, ne kadarının kurmaca olduğunu bilmek zordur. Bu bölümde Hayyam‘a
paralel bir kiĢilik olarak öngörülen Lesage, gülünç bir tip olarak da algılanır. Maalouf onun
kiĢiliğinde az da olsa Amerikalılarla alay eder. Hayyam‘ın bilim, cebir ve Ģiir gibi kalıcı
değerlerle sürekli ilgilenmesine karĢın, bir zengin olan Lesage, aldığı eğitim ve zenginliğine
karĢın, serüven peĢinde koĢmaktan baĢka bir Ģey yapmayan bir kiĢidir. Romanda bir Doğu
uzmanı olarak kabul görse de, ġirin‘den aldığı bilgileri gerek uyarlayarak, gerekse olduğu
gibi baĢkalarına aktarmaktan baĢka bir çabası yoktur.
Lukacs‘ın da, tarihsel romanın tanımlanmasında öngördüğü gibi, romanda yer alan
olayların geçtiği zamansal boyutlarlar arasında sekiz yüz yıllık zamansal bir kopukluk
sözkonusudur. 1072 yılında Nasır Han‘ın katı yönetimi altındaki Semerkant‘ta baĢlayan ve
Büyük Selçuklu Ġmparatorluğu döneminde yoğunlaĢan tarihsel olay ve kiĢiler, 1873 yılından
itibaren yeni bir boyuta taĢınır ve geçmiĢle ilintili bir mit etrafında sekiz yüz yıl öncesinin
acımasız savaĢımlarının hüküm sürdüğü topraklarda, içeriğinin değil de, yalnızca aktörlerin
değiĢtiği benzer savaĢımların anlatısına yer verilir.
GeçmiĢte Türk egemenliğine boyun eğmiĢ Ġran ve halkı, XIX. yüzyıl sonlarında bu
kez baĢındaki Ģah yönetimiyle Ġngiltere ve Rusya‘nın boyunduruğu altında demokratik
olmayan yönetim biçimleriyle baĢkalarına sürekli el açar biçimde yönetilir. Eskinin
baĢkaldırı simgesi olan Hasan Sabbah‘ın yerini bu kez Fazıl gibi baĢkaları alır, eskinin
mezhep ve kültür bağımsızlığı savaĢlarının yerine demokratikleĢme ya da meĢrutiyet çabaları
ön plana çıkar.
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Romanın baĢkiĢisi Benjamin Omar Lesage‘ın adı bile romanı uzamsal olarak bir
yerlere yerleĢtirir. Yahudi ve Hıristiyanlarda kullanılan ve Ġncilde geçen bir ad olan
Benjamin, Yakub ve Rachel‘in oğludur. Her iki dinde kullanılmasıyla bu ad, Orta Doğu‘dan
Amerika‘ya kadar Batıya özgü uzamları çağrıĢtırır. Omar adı ise, Ġslam dininin ikinci
halifesinin adıdır ve yine Orta Doğuyu ve Ġslam coğrafyasını çağrıĢtırır. Benjamin ve Omar
adları bir yandan Orta Doğu içinde uzamsal bir kesiĢme oluĢtururlar, öte yandan bir tanesi
Batıya, diğeri ise Doğuya açılımı simgeler. Aynı Ģekilde Lesage soyadı, Fransızca ―le‖
tanımlığıyla ―sage‖ adının birleĢmesinden oluĢur, bilge, bilgi, akıl ve felsefe anlamlarını
içerir. Doğrudan Fransa gibi Orta Avrupa‘nın en zengin kültürlü bir ülkesine göndergede
bulunur, aynı zamanda Amerika ile bir bağ oluĢturur.
Öte yandan Maalouf unutulmaz Ģeyler içeren bir çekmeceden hareketle tüm bir XI.
yüzyılı görmemizi sağlar. Bu yüzyılda geçmiĢ yoğundur, çekmece zamanın hafızasıdır.
Titanic gemisiyle Amerika‘ya dönen Lesage ve sevgilisi Prenses ġirin, yanlarında
götürdükleri elyazmasını yaptıkları okumalar dıĢında geminin güvenli bir odasında
çekmecede saklarlar. Belki de, unutulmuĢluktan, yeniden karĢılaĢabileceği ilgisizlikten
korumak için onu kapatırlar. Elyazmasının ruh olduğu, bir baĢka zamandaki baĢka uzamlara
taĢındığı bir durumda, çekmece somut bir beden ve değerli bir özdek olur. ĠĢte bu çekmecede
yer alan elyazması etrafında mit oluĢur. Kitabın gerçek varlığı kurguyla yakalanır:
―(…)Geceyi bizimle birlikte geçiriyor, sonra sabah aynı gemi subayı aracılığıyla aynı kasaya
gidiyordu.(…)‖21
―Yarın çekmecede onunla buluĢacağız‖ düĢünden hareketle elyazmasının çekmeceden
çıkarılması kurmaca bir olgudur. Bu durum, zaman spirali içinde akıĢına ters gelen bir uzama
yer verir. Hayyam‘ın döneminde yavaĢ yavaĢ Titanic‘in dönemine doğru bir çıkıĢ vardır.
Bachelard‘ın: ―Mutlu bir elden çıkmıĢ güzel nesneler Ģairin düĢ evreninde tümüyle doğal
olarak sürüp giderler‖,22 diye sözünü ettiği türden yüzyıllar boyu bu mit insanları peĢinden
sürükler, hep ilgi odağı olur. Hatta Titanic‘le birlikte sulara gömülmesi bile okurların
düĢünsel evrenindeki elyazması mitinin değerini yok etmez, aksine gerçekliği konusunda
daha çok sorgulanır hale gelir.
Elyazmasının bir ülkeden diğerine, bir kıtadan bir baĢkasına yer değiĢtirmesi yalnızca
coğrafi sınırları ortadan kaldırmakla kalmaz, aynı zamanda varlığın derinliklerinde yer alan
sınırları da paramparça eder. Barthes‘ın: ―Bu yabancıyla bir araya gelmek için, bir anlamda
kendimi ruhumdan dıĢarı çıkarıyorum, onunla bir oyun uzamı, erotik bir oyun oluĢturmak
için olduğumun dıĢına çıkıyorum (…). Bu enerjinin açığa çıkmasına karĢı önümdeki
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yabancıyla kendi

görünümümü değiĢtiriyorum‖.23 sözüyle koĢut

olacak biçimde,

elyazmasının peĢinden coğrafi uzamda izlenen yol, farklı kültür ve farklı inançtaki insanların
bir araya gelmelerine ve gerektiğinde iç içe girmelerine olanak tanır. Yine Barthes‘ın
deyimiyle, baĢkasını gözlemlemek ve onu anlayabilmek için ―her zamanki konumdan dıĢarı
çıkmak‖ gerekir, ilkesi doğrultusunda anlatıdaki uzam Semerkant‘tan Alamut‘a, Alamut‘tan
farklı Ġran kentlerine, oradan Ġstanbul‘a, Tebriz‘e ve Paris‘e sürekli değiĢir.
Maalouf‘ta hem Arapça‘nın hem Fransızca‘nın etkilerinin yanı sıra, kendisinin de bir
parçası olduğu Doğu ve Çöl kültürünün izlerini de görmek olasıdır. ―(…) Ġlk Doğu izlenimim
ne kadar da güzeldi. Yalnızca çöl Ģairlerinin dile getirebileceği bir kadın: güneĢ yüzlü,
insanı gölgesinde barındıracak kadar koyu saçlı, serin suları olan çeĢme gözlü, palmiye
ağaçları gibi düzgün ve uzun boylu, serap gülümsemeli demiĢlerdi onun için.‖24 Bu sözlerle
Doğu özlemleri dillendirilirken, aynı zamanda Doğu için Batı tutkusu da vurgulanmak
istenir. Batıdan bakıp Doğunun güzeline hayıflanma bir anlamda duyguların daha güzel
ifadesi, kültürler arası bir köprünün oluĢturulma çabasıdır. Bartes‘ın deyimiyle yazar, bu
farklı kültürler arasında ortak bir ilgi, ortak bir coğrafya kurma çabasında zorlanmaz:―
Anlamlandıracağımız Ģey, en kolay yer, (bakıĢ, koku, esinti, ortak noktalar, zaman)
düzeyinde dile getirilir: Yerin ögesi olmazsa metin, olmayan arzunun figürü olma
tehlikesiyle karĢı karĢıya kalır.‖ 25
Yapıtta, Doğu ve Batı yalnızca birden çok uzamla değil, aynı zamanda farklı
görünümdeki farklı kiĢilerle sunulmuĢtur. Doğu ve Batı dünyalarına özgü kültürler, dinler ve
yerleĢik örf ve adetler arasında bireyi, olguyu ve olayları algılama biçimi öylesine farklı ki,
Maalouf, iki kutup arasında yakınlaĢmayı kolaylaĢtıracak bir köprü kurmak için anlatısını iki
dünya arasına yerleĢtirir. Anlatısı yarı tarihsel, yarı kurmaca olmak üzere karıĢık biçemlidir.
Doğu ve Batının ahlaki, toplumsal ve dinsel değerlerini belli bir olaylar zinciri içinde
kuramsal anlatılara girmeden verir. Okurun gözleri önüne serdiği bir takım değer ve
güzelliklerle ortak ilgi alanları yaratarak, kiĢi ve toplumların en azından düĢünsel düzeyde
yakınlaĢmalarını ya da birbirlerini daha iyi anlamalarını amaçlar. Her iki kutup arasında,
hayranlık dıĢında bir takım giriĢimlerde bulunulmasını gerektiğini salık verir. Bu amaçla iki
kutup arasında birbirini yadsıyan figürlere yer vermekten kaçınır.
Romanın adı bile bir uzamın adıdır. XI. yüzyıl ve sonrasında büyük bir bilim ve kültür
kenti olan Semerkant, kültürlü ve bilimle uğraĢan insanları kendine doğru çeken ve aydınlık
veren güneĢ gibidir. Ancak, romanın ikinci bölümünde eskiye ait tüm niteliklerini kaybetmiĢ,
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geçmiĢin savaĢları, çıkar kavgalarıyla harabeye dönmüĢ, eski değerlerini koruyamamıĢ,
neredeyse tanınmaz bir haldeki Semerkant çıkar okurun karĢısına.
Yapıtta okur, zamanın sarmalı içine ve zamanın coğrafyasal, kültürel ve dilbilimsel
boyutlarıyla fırlatılır. Yapıttaki romanesk evren, yazarın bizi gözleme sürüklediği biçimde ve
ölçülerde açığa çıkar. Gözlem romancı olarak Maalouf tarafından hazırlanır ve tarih
tarafından belirlenir. Örneğin yapılan uzun deniz gezisi bir yandan roman kiĢileri, öte yandan
okur tarafından olmak üzere iki kez yaĢanır. Gerçek ve roman kurgusu arasında kiĢiler, Doğu
ve Batıdaki olayların yaĢanmasıyla ortaya çıkar. Romancı mit, gerçek ve insan aracılığıyla
Doğu ile Batıya iliĢkin okura vermek istediği mesajları ortaya serer.
Kurmaca kiĢilikler
Amin Maalouf, romanda ortaya koyduğu tarihsel olgularla doğrudan bağıntılı olmayan
Amerikalı bir tipi romanın en temel kurmaca kiĢisi yapar ve özellikle romanın ikinci
bölümünde öykülemeyi onun ağzından yapar ve yine onun ağzından romanın diğer kiĢilerini
tanıtılır. Maalouf, bir yandan Doğuya özgü bir değer ve zenginlik taĢıyan Ömer Hayyam‘ı
Avrupalı ve Amerikalı okurlarına tanıtmak isterken, öte yandan kurmaca kiĢisi Benjamin O.
Lesage sayesinde Hayyam ve onun elyazması ekseninde Doğu ile Batı arasında bir köprü
kurma arayıĢı içine girer.
Bir diğer kurmaca kiĢi Mirza Rıza, demokratik olmayan bir rejim karĢısında zarara
uğradıktan sonra, demokratik hak ve özgürlük savaĢımına kendini adamıĢ Cemaleddin
Afganî‘nin körü körüne yandaĢı olur. Ġran‘da 1909 yılında gerçekleĢmiĢ MeĢrutiyet ilanı için
roman kurgusunun en temel kurmaca kiĢilerinden biridir. Aynı olay için yine Cemaleddin‘e
bağlılıktan geri kalmayan ve rejime ve emperyalizme baĢkaldırıda en önemli rolü üstlenen
Fazıl da kurmaca kiĢiliktir.
Amerikan çıkarlarının artık Orta Doğuda bulunmasını simgeleyen Amerikalı öğretmen
Howard Baskerville ve yine Amerikalı maliyeci Shuster, roman entrikası içindeki kurmaca
tiplerdir. Öte yandan, romanın birinci bölümünde Hayyam‘ın önce sevgilisi, sonra karısı olan
Cihan, Semerkantlı kadı Ebu Tahir, Semerkant, Ġran ve Amerika uzamlarında sözü edilen
birçok kiĢi, gerçek anlamda var olmayan, tümüyle yazarın anlatısı çerçevesinde kurguladığı
kiĢilerdir. Bu kurmaca kiĢiler, yer aldıkları gerçek ya da kurmaca uzama özgü dar ve geniĢ
anlamdaki nitelikleri, adları, giysileri ve amaçları ölçeğinde bile taĢırlar.
Tarihsel kiĢilikler
Ömer Hayyam‘ın döneminde Orta Doğu ve Güney ve Orta Asya bölgelerine egemen
olan Büyük Selçuklular, Karahanlılar, Moğollar ve Bağdat‘taki halifeye bağlı unsurlardır. Bu
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nedenle, romanın birinci bölümünde adları geçen Nasır Han, Selçuklu Devletinin
hükümdarları Tuğrul ve Çağrı Beyler, Çağrı Beyin oğlu Alparslan ve Alparslan‘ın oğlu
MelikĢah, MelikĢah‘ın eĢi Terken Hatun ve oğlu Murad ile üvey oğlu Berkyaruk, anlatının
baĢkiĢilerinden Ömer Hayyam, Hasan Sabbah, MelikĢah‘ın veziri Nizamülmülk gibi
romandaki olayların geçtiği uzamlara ait kiĢiler tarihsel kiĢilikler olarak karĢımıza çıkar. Her
birinin üstlendiği konum farklı olsa da, temel anlatı çerçevesinde bir kısmı emperyalist
güçleri, bir diğer kısmı onlara yardım edenleri ve son bir kısmı da her türlü emperyalizme
baĢkaldıran ve gerektiğinde ölmek ve öldürmek pahasına savaĢan kimseleri simgelerler.
Ġkinci bölümde bu kez romanın merkezinde Ġran vardır ve Ġran‘ın etrafı bir yandan
Osmanlı Devleti, bir yandan Rusya ve bir baĢka yandan Ġngiltere gibi emperyalist güçlerle
çevrelenmiĢ durumdadır. Yine emperyalizme karĢı savaĢ verilmektedir ancak bu kez tarihsel
kiĢilikler Ġran Ģahı Nasireddin, yönetimde ve dinde yenilikten yana olmadık sıkıntılar ve
zorluklar içinde çaba harcayan Seyyid Cemaleddin Afganî, Ġran‘la eĢ zamanlı demokratik
hak istemlerine direnen dönemin Osmanlı Sultanları, Çar II. Nikola gibi Rus ve Ġngiliz devlet
adamları gerçekte var olmuĢ tarihsel kiĢiliklerdir.
En bildik tarihsel kiĢiliklerden biri olan Hasan Sabbah, romanda Doğu ve Batı
dünyasına farklı yüzlerle yansıtılır. Doğu ve özellikle halkının çoğunluğu ġii mezhebinden
olan Ġran için Hasan Sabbah, kültürel ve dinsel emperyalizme baĢkaldıran, Ġran‘ın öz
çıkarları için yapılması gerekenleri ortaya koyan, değerlerine ve dinine son derece bağlı bir
kiĢi görünümündedir. Buna karĢın, Batı dünyası tarafından kendine bağlı insanları bir takım
beyin yıkama teknikleri ve haĢhaĢ gibi uyuĢturucularla kandırarak coğrafyasına büyük
ölçüde korku ve Ģiddet yayan, acımasızca insanların öldürülmesine neden olan azılı bir katil
olarak tanınır ve bu gerekçelerle kendisine bağlı grubu, ‗haĢhaĢ kullananlar‘ anlamında
HaĢhaĢiyun veya ‗katiller‘ anlamında Assassin olarak adlandırırlar.
Kitabın ikinci bölümünde zaman da ve kiĢiler değiĢse de, çatıĢmalar ve insan istekleri
değiĢmez. Lesage‘ın yaĢam çerçevesinde Ġran‘a yaptığı yolculuklar, tanıĢıklıkları,
öldürmeler, Ġran‘ın parlementer bir rejime geçmesi ve son bölümde üzücü Titanic kazası
öykülenir. Bu olay örgüsünden hareketle Maalouf, yeterince bilinmeyen XX. yüzyıl
baĢındaki bir Ġran‘ın öyküsünü tarihsel kiĢilikler aracılığıyla gözler önüne serer. Batılı
güçlerin koruması altındaki despot bir Ģah, demokrat ve liberal rolünü üstlenen Adem
Oğulları Örgütü ve gerici mollalar. Maalouf, ülkenin bağımsızlaĢması için demokrat
düĢünceli insanların verdiği mücadeleyi anlatır. Aynı zamanda kendi çıkarları için Doğudaki
modernleĢme çabalarının Batılı güçler tarafından nasıl engellendiğine de vurgu yapar.
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Kurgulamada yazarın özgürlüğünün sınırları
Todorov, yazının konusu olabilecek Ģeyler hakkında bir yapıtında Ģöyle der:―Nasıl ki
resmin görüntüyle taklit edilmesi resim sanatıysa, yazın da dil ile taklittir. Özellikle ne tür
bir taklitin sözkonusu olduğu önemli değildir, zira gerekli olduğu biçimde gerçek olan Ģey
değil de var olmayan varlıklar ve eylemler taklit edilir. Yazın bir kurmacadır (…). Hiçbir Ģey
bir yazınsal diye tasarlanan gerçek bir olayı ele alan öykünün anlatımını engelleyemez(…)
Bizler hangi tür metin olursa olsun ancak ―yazınsal‖ nitelikli bir metni okurun önüne
çıkarabiliriz: Gerçeklik sorunu ortaya konmaz, çünkü metin yazınsaldır.‖26 Todorov‘un
görüĢleri doğrultusunda söylemek gerekirse yazın, bir taklitten ibarettir ve özünü, gerçek
olmayan mitler gibi farklı kaynakların yanı sıra, yazınsallığını kaybetmeden gerçek bir
olaydan da alabilir. Yani bir anlamda romanda, yazınsallık adına gerçek kiĢiler kurmaca bir
düzene boyun eğmek durumundadır. Aynı biçimde romanda yer alan mit ve olaylar gerçek
olmak zorunda değildir. Bu nedenle okur, Ömer Hayyam‘ın Rubaiyat‘ının gerçek anlamda
varlığını ve tarihsel süreç içinde gerçek anlamda romanda belirtildiği biçimde yaptığı yer
değiĢikliklerini sorgulamak durumunda değildir.
Maalouf romanını gerçekle mit arasında sunar. 14 Nisanı 15 Nisana bağlayan gece dev
gemi Titanic‘in Atlantik sularına gömülüĢünü bize aktarırken gerçek tarihsel bir olaydan söz
eder. Bu olayı romanına bir temel edinerek, Hayyam‘ın elyazmasının serüvenine bir son
vermenin yanı sıra, okura elyazmanın gerçek anlamda suyu gömülüp gömülmediği
konusunda düĢünme olanağı tanır. Daha romanın ilk sayfasında Titanic‘in batmasını ve
Titanic‘le birlikte yazmanında deniz dibinde olduğunu okura sanki bir gerçeklik olarak verir.
Aynı zamanda Hayyam‘ın elyazması gerçek anlamda var olan Titanic gemisiyle kurguya da
taĢınır.
Anlatıcı Benjamin O. Lesage, varlığını kurgudan alır ve Amerika‘ya dönüĢte bagajları
içinde Hayyam‘ın tek elyazmasının bulunması da yine kurgudan baĢka bir Ģey değildir. Mit,
gerçek anlamda geminin batmasıyla, elyazmasının kurmaca olarak ortaya çıkması arasında
yer alır. Yazar, roman kiĢisine bir derinlik vermek için ona birtakım göndergesel anlamlar
yüklü bir bileĢik ad takar. Benjamin Omar Lesage adı, romana uygun düĢen sosyokültürel bir
yetkinlik taĢıyan kurmaca bir ad olarak verilir.
Maalouf‘un, yapıtında ne ölçüde ve hangi sınırlarda kurmacadan yararlandığına
gelince, ilkin kurmacanın gerçekliğin önüne geçmemesi gerektiğine önem verdiğinin
ayrımına varılır. Nitekim yapıtta, kurmaca ile gerçekliğin yan yana uyum içerisinde gittiği
anlaĢılır. Hatta kurmaca öğelerinin bile gerçeğe benzer olmalarına dikkat eder. Romanın
kurmaca evreninde, kurmaca kiĢi, olay ve durumlar, romanda sözkonusu edilen tarihsel
26
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çerçeveye ters düĢmez. Sıralanan entrikalar tarihsel zaman ve uzamlarına uygunluk
içindedir. Entrikaların çeĢitliliğine, kurmaca evrenin romanesk bir biçemde sunulmasına
karĢın yazar, tarihsel kiĢi ve olayların gerçekliğine titizlikle uymayı yeğler.
Anlatım teknikleri
Tarihsel romanın bir özelliği olarak, romandaki anlatı genelde birinci ya da ikinci
derecede önem taĢıyan roman kiĢileri aracılığıyla yapılır. Semerkant‘ta da, Lesage‘ın birinci
tekilde 14–15 Nisan 1912 yılındaki Titanic gemisinin içinde elyazmasıyla birlikte sulara
gömüldüğünü öykülediği olayla baĢlar, ancak bir sayfalık öykülemenin ardından zamanda
bir yolculuk yaparcasına anlatı, 1072 yılında Ömer Hayyam‘ın Semerkant sokaklarında
karĢılaĢtığı zor duruma taĢınır. Bu kez anlatıyı yapan Ömer Hayyam‘dır.
Roman, kitap diye adlandırılan dört bölümden, bu dört kitap da kırk sekiz alt
bölümden oluĢur. Bir ve ikinci kitaplar XI. yüzyıl Ġran‘ı ve çevre ülkelerinde geliĢen olayları
konu edinirken, bu bölümlerin tamamında anlatıyı yapan Hayyam, her türlü Ģeyden haberli,
tanrısal bakıĢ açısına sahip bir konumdadır. Olayların geçmiĢini ve geleceğini bilir, yeri
geldiğinde okuru bilgilendirmek için geriye ve ileriye sapım tekniklerini kullanarak anlatısını
gerçekleĢtirir. Gitmediği ülkelerden haber verir, girmediği kalelerin içlerinin betimlemesini
yapar. Olaylar üzerine derin araĢtırmalar yapmıĢ bir bilim adamı gibi ileriye dönük
yargılarda ya da kesinlemelerde de bulunur. Bir anlamda anlatıcı rolündeki Hayyam, aslında
Amin Maalouf olduğunun ipuçlarını verir.
Ġkinci bölümde anlatıcı Lesage, birinci bölümdeki Hayyam‘ın yerini almıĢtır. KiĢi ve
olayları egemen bir noktadan görür, geçmiĢlerini, geleceklerini bilir, düĢüncelerinini nasıl
olduğunu okuyabilir. Ancak bu kez Lesage‘ın olaylara bakıĢ açısı Hayyam‘dan farklı olarak
Doğudan Batıya doğru değil, Batıdan Doğuya doğrudur. Anlatısını batı dünyasındaki
okurların aydınlanmasına yönelik, yine birinci ve üçüncü tekil Ģahısta yapar. Anlatıcının
tanık olduğu ya da kendisini ilgilendiren konularda birinci Ģahıs, baĢkalarından duyulan ya
da baĢka kaynaklardan elde edinilen bilgilerin anlatısı için üçüncü Ģahıs yeğlenir.
Romanda tarihsel gerçeklerden yola çıkarak tarihsel kiĢi ve değerlerin anlatımına
önem verilir, ancak bu tamamen romanesk bir biçem kullanılarak gerçekleĢir. Okuma anında
kahramanın imgeleminde dolaĢan okur, anlatıcı gibi, onun duygu ve düĢünceleri de
okuyabilecek bir konumda bulunur. Anlatıda kullanılan dil etkileyici bir biçimde değildir.
Yazarın gazetecilikten gelmesi, belki de kullandığı söz öbeklerinin birden çok anlam
taĢımasında etkili olur.
Anlatılar, diyaloglar Ģeklinde ve genellikle anlatıcının ağzından yaĢanan anın değil de,
yakın ve uzak geçmiĢte kalmıĢ eylem ve olayların öykülenmesi biçimindedir. Anlatıda belki
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de öznelliği dıĢarıda bırakmak isteğiyle olabildiğince monologlardan kaçınılmıĢtır. GeçmiĢ
ve gelecek arasında sıkça yapılan zihinsel yolculuklara bağlı olarak, anlatıda tamamlanmıĢ
geçmiĢi ifade eden zamanlar ve gelecek zaman kullanılır. Anlatı içine kimi zaman görsel
betimlemeler de girer, ancak bu betimlemeler ayrıntıya girmeden yapılır. Romanda göze
çarpan bir özellik de, okurun kendisini farklı birçok kaynaktan öykülenen olaylar hakkında
bilgilendirilmiĢ olarak duyumsamasıdır. Yazarın konu hakkında yaptığı ön araĢtırma ve
bilgilenme aĢamasının farkında olmak kaçınılmazdır. Hatta farklı ulus ve kültürlerden
okurların, ne tür ya da hangi bakıĢ açısıyla yazılmıĢ kaynakların araĢtırıldığını sezmesi
olasıdır.
Romanda ana anlatı içine giren küçük öyküler, aĢklar, kıskançlıklar, Orta Doğunun
dört bir yanına kaçıĢ vardır. Her Ģeye karĢı Maalouf dönüp dolaĢıp ana entrikalara, iktidar
kavgalarına, kitlesel hareketlere, siyasi ve diplomatik manevralara döner. Bir anlamda büyük
güçlerin Orta Doğudaki çıkar çatıĢmaların eskiden günümüze doğru gözler önüne serer.
Zaman zaman kahramanı unutturuncaya kadar baĢka bir grubun edimi üzerinde yoğunlaĢır,
Doğuyu ve Batıyı ilgilendiren yeni ilgi çekici öyküler araĢtırır.
Sonuç yerine
Romanın birinci bölümü Hayyam‘ın öykülenmesinden çok, orta çağdaki Doğu‘nun bir
görüntüsüdür. Her tarafa egemen olan Türk orduları, bölgenin tümünde geçerli olan Arap
kültüründen çıkmıĢ bir din ve egemen unsurlara karĢın yaĢanan bir Ġran medeniyeti. Bu
karmaĢa durumun her birinin bir temsilcisi sunulur romanda: Hayyam Ġran medeniyetindeki
bir bilim adamını, Sabah uzlaĢmasız ve acımasız bir din adamının, Nizamülmülk ise devlet
adamının simgesidir. Her biri de var olan durumun ya da varlığın değiĢimine örnek
oluĢturacak davranıĢ biçimleri gösterirler. Ġlk aĢamada pragmatizm, manevra, gerçek
politika, ikinci aĢamada kesinlik, yıkıcı ve aynı zamanda kendini yıkıcı bir bağnazlığın gücü
vardır. Üçüncü aĢamada dünyadan el etek çekme, Ģarap gibi basit ve geçici zevklere
yönelerek kaçıĢ, aĢk ve yıldızların gözlemlenmesi.
Ġkinci bölümün ronanesk anlatısı içinde yer alan mitler aracılığıyla Batı okurlarına
Doğuya özgü renk ve anlayıĢlar aktarılır. Lesage, Ģairlerin Doğusunda olmak ve kendi
yolunda devam etmek ister. Daha çok yeni olmasına karĢın petrol ve tütün konusundaki
çatıĢmalarla, Ġran‘daki çatıĢmaların karĢılaĢtırılması yapılır. Misyoner okulları ve faaliyetleri
okura anımsatılır. Yazar, farklı ulus ve kültürlere karĢın, halkların ortak bir din ve amaç
uğrunda bir arada yaĢayabileceklerini, ancak islamın farklı mezheplerinin bölünme ve
rekabette ne denli önem taĢıdıklarını de vurgular.
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Temel anlatı elyazması etrafında Ģekillense de, yazarın gerçek anlamda okurlara
vermek istediği Ģey, geçmiĢten günümüze Ġran ve onun kültürü üzerinde oynanan oyunlar,
verilen savaĢımlar ve ulaĢılan sonuçlardır. Öykü, Ömer Hayyam ile Ġsmali tarikatına bağlı
HaĢhaĢiyun‘ların kurucusu Hasan Sabbah ve Selçukluların Ġranlı veziri (Ġsfahanlı)
Nizamülmülk‘ün dostluk ve iliĢkileri etrafında Ģekillenir. GeçmiĢte baĢlayan siyasal ve
kültürel emperyalizmi, doğrudan değil de, Rubaiyat adlı elyazmasının peĢinde öykülenen
olaylar çerçevesinde sunmayı yeğler. Bir yandan da, zekâları, bilgileri ve deneyimleriyle
tarihe mal olmuĢ bu üç tarihsel kiĢiliğin, gerektiğinde ne denli tutkularının esiri olduklarını
da açınlar, kiĢi ve olaylara farklı bir bakıĢ açısı getirir.
Benjamin O. Lesage, Batı dünyasına Doğu‘nun aslında ne derece önemli değerlere
sahip olduğunu anlatmanın bir aracıdır. Amerikan gazetelerinde yazdığı makalelerle
Doğu‘nun uyanıĢını alkıĢlar ve Batı‘nın bu uyanıĢın ayrımına varmasını sağlar. Bu uyanıĢı
gözden kaçırmayan Amerikalılardan Howard Baskerville, Ġran‘a gidip Misyoner Okulunda
öğretmenlik yapmak için gönüllüdür. Ġktidarı yeniden ele geçerin Ģaha karĢı Fazıl‘ın yanında
Tebriz‘in savunmasında kalır ve bu uğurda ölür. Belki de Batı ile Doğu‘nun ortak değerler
için bir araya gelebileceklerini simgeleyen ilk kiĢidir. Nitekim Ġran‘da ve Ġran için çalıĢmak
isteyen ve Baskerville‘i izleyen baĢkaları da vardır.
Ġran‘daki emperyalizme karĢı sürdürülen savaĢımı ve modernleĢme çabalarını
anlatırken Maalouf, karĢılaĢılan baĢarısızlıklar için birçok gerekçeyi ortaya sürer: Politik
olgunluğun yoksunluğu, genel hale dönüĢmüĢ bir bozulma gibi. Ancak asıl etken
diğerlerinden daha büyük ve önemlidir. Ona göre en büyük suçlu Ġranlıların kendisi değil,
Rusya Ġmparatorluğu ve efendisi olduğu Hindistana demokratikleĢme hareketlerinin
sıçramasını istemeyen Ġngiltere‘dir. Ġngiltere demokratik hakların istenmesinin, sömürgesi
durumundaki Hindistan‘da da aynı türden istemleri doğuracağının ve bu isteklerin karĢısında
durmasının olası olamayacağının ayrımında olduğu için, Ġran‘daki en küçük bir hareketi
kaynağında sindirmek siyaseti güder. Böylece yazar, demokrasi savunuculuğunu hiçbir
zaman baĢkalarına bırakmayan Batı‘nın, aslında kendi çıkarları doğrultusunda en zorba
yönetimlerden bile zorba olabileceğini gün ıĢığına çıkarır. Bu sayede batılı okura da bir
anlamda ders verilir.
ġiir ve sanatın ideolojiden kalıcı olduğuna dikkat çekilir. ―Dünyada kalıcı olmak için
Hasan Sabbah dünyaya meydan okuyabilmek için Alamût‘u inĢa etti, ben bu minik kâğıttan
Ģatodan baĢka bir Ģey inĢa edemedim gerçi, ama iddia ediyorum o Alamt‘tan daha uzun
yaĢayacak. (…)Öldüğümde yazmamın hoppa veya kötü niyetli ellere geçebileceğini
düĢünmek en büyük korkum.‖27
27
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Her Ģeyiyle tarihsel roman özelliği taĢıyan Semerkant‘ın sayfa aralarını dörtlüklerle
bezeyen Maalouf, Doğu ve Batı arasında uzlaĢı yolu arar, Ġslam felsefesinin özde tutucu bir
yan içermediğini Hayyam‘ın yaĢantısında yer tutan Ģarap dizeleriyle okura aktarır: ―ġarap
yanakların kadar pembe/PiĢmanlığım buklelerin kadar hafif olsun.‖28Aynı zamanda, kiĢisel
varlık ve ortaya koyabildiğimiz yapıtlar ölçüsünde dünyada bırakabildiğimiz izleri, iĢgal
edebildiğimiz uzam ve zamanı sorgular:
Denize düĢüp kaybolan su damlası
Toprağa karıĢan toz zerresi
Nedir bu dünyaya gelip gidiĢimizin manası
Fena bir böcek iĢte, bugün var, yarın yok29
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WILLA CATHER‟ĠN “PAUL’UN SONU” VE D.H. LAWRENCE’IN
“TAHTA ATLA KAZANAN ÇOCUK” ADLI ÖYKÜLERĠNĠN
KAHRAMANLARINA PSĠKANALĠTĠK AÇIDAN BĠR BAKIġ

Lerzan Gültekin1
Özet:
Bu çalıĢmanın amacı Amerikalı kadın yazar Willa Cather‘in ―Paul‘un Sonu‖ öyküsünün
kahramanı Paul ile, Ġngiliz yazar D.H.Lawrence‘ın ―Tahta Atla Kazanan Çocuk‖ öyküsünün
kahramanı Paul‘un kısa ve mutsuz yaĢamlarıyla, ölümlerine neden olan sürecin, psikanalitik açıdan
incelenmesini yapmaktır. Söz konusu öykülerin, isimleri Paul olan baĢkahramanları çok gençtirler.
Hatta, Lawrence‘in Paul‘u henüz tam ergenliğe bile girmemiĢtir. Ancak her iki kahramanın da önemli
ortak noktalarından biri, anne sevgisinden yoksun bir ortamda büyümekte olmaları, diğeri ise para ve
lüks yaĢantının bu çocuklar için ifade ettiği anlamdır. Bu ikinci noktadan bakıldığında, her iki
öykünün de kapitalist düzenin getirdiği para kazanma hırsını, paraya, lükse dayalı bir toplum
düzenini, ve paranın mutlu olabilmek için tek ölçütmüĢ gibi algılanmasını eleĢtirdiği açıktır. Ancak,
bu gerçek her iki öykünün de görünen, yüzeydeki anlamıdır, sosyal boyutudur. Oysa, öyküler dikkatle
incelendiğinde ortaya çıkan psikolojik boyutları, özellikle, her iki öykü kahramanının belirgin bir
biçimde Ödip kompleksi içersinde olduklarını ve simgesel düzenle, yani Babanın Yasası‘yla uyum
sağlayamadıklarını ortaya koymaktadır. BaĢka bir deyiĢle, her iki kahramanın da Ödip durumunu
aĢıp sosyo-kültürel düzenle özdeĢleĢmeleri çeĢit nedenlerle gerçekleĢmemiĢtir.

Willa Cather‘in ―Paul‘un Sonu‖ adlı öyküsü 1905 yılında basılmıĢ Troll Garden adlı
öykü kitabının en son öyküsü olup, Cather‘in Pittsburg da, bir lisede Ġngilizce öğretmenliği
yaptığı yıllardaki deneyimlerine dayanarak yazılmıĢtır.
Öykü iki bölümden oluĢur. Birinci bölümde Paul‘un

okuldaki uyumsuzluğu ve

tembelliği anlatılır. Disiplinsiz bir öğrenci olan Paul, umursamaz ve küstah tavırlarının yanı
sıra, yakasındaki kırmızı karanfille kendisini sorgulayan öğretmenleri kızdırır. Okul
çıkıĢında ise Carnegie Hall‘daki yer gösterme iĢine koĢar, ama, önce resim galerisine gider,
resimleri seyre dalar; daha sonra gelenlere yerlerini gösterdikten sonra dinlemeye baĢladığı
senfoniyle kendinden geçercesine hayallere dalar . Ancak, konser bitip de eve gitme zamanı
gelince, Paul için Cordelia sokağındaki evine gitmek hiç istemediği bir Ģeydir. Çünkü hepsi
birbirinin tıpa tıp aynı olan evlerin sıralandığı bu sokak , onun hayalini kurduğu parlak ,
ıĢıklı, Ģık insanların girip çıktığı salonlardan, güzel müziğin duyulduğu, dans edildiği ve
1
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güzel çiçeklerle süslenmiĢ mekanlardan, ya da ılık, güneĢli ve egzotik güzellikleriyle bilinen
tropikal ülkelerden çok farklıdır. Paul odasının duvarındaki sarı, renkli duvar kağıdından,
duvarda asılı duran ve otoriteyi simgeleyen George Washington ve John Calvin‘in
portrelerinden, evdeki yemek kokusundan, banyo küvetinin eski oluĢundan, kırık aynadan ve
hepsinden önemlisi, merdivenin baĢında, tepede dikilip durup onu sorgulayan ve ondan
devamlı Ģikayet eden babasından bıkmıĢtır. Üstelik babası, parası olmasına karĢın, gençlere
ve çocuklara az harçlık verilmesinden yanadır, çünkü, hayattaki tek hırsı zengin olmak ve
sınıf atlamaktır. Bu nedenle, Paul‘un Carnegie Hall‘da çalıĢmasını ve para kazanmasını
istemiĢtir. Ancak, bu ıĢıklı sanat dünyası, Paul‘un hayallerini süsleyen ve kendini mutlu
hissettiği, ait olduğunu düĢündüğü tek gerçek dünyadır. Otoriter babasının ona sunduğu
kurallarla dolu dünya ise sıkıcıdır, monotondur ve çirkindir. Özellikle, Paul gibi bebekken
annesini kaybetmiĢ ve onun sevgi ve Ģevkatinden yoksun büyümüĢ bir çocuk için babasının
kurallara dayalı yaĢam biçimi ve para kazanma hırsının yaĢamdaki tek baĢarı ölçütü olması
Paul‘u büsbütün bunalıma iter. Disiplinsiz davranıĢları devam eden Paul, babası tarafından
okuldan alınır ve bir Ģirkette çalıĢmaya baĢlar. Ayrıca, Carnegie Hall‘deki yer gösterme
iĢinde çalıĢması da yasaklanır, hatta kapıdan içeriye adım bile atmasına izin verilmez.
Çünkü, babası kapıcıyı bu konuda uyarmıĢtır.
Ġkinci bölümde Paul trendedir ve New York‘a gitmektedir. Cebinde çalıĢtığı Ģirketten
çaldığı, yaklaĢık bin dolarla hayallerindeki gibi bir yaĢantının tadını çıkarmayı
düĢlemektedir. DüĢlerini gerçekleĢtirmek üzere önce alıĢveriĢ yapar, pahalı yerlerden pahalı
giysiler alır, gümüĢ aksesuar takar, Ģık ayakkabılar giyer sonra lüks bir otele yerleĢir, parayı
peĢin öder. Amacı önündeki birkaç günü değerlendirmektir. ―Bu defa uyanmak yoktur,
merdiven baĢında dikilip hesap soran da yoktur‖ (91). Odasını çiçeklerle süsletir. müzik
dinler, Ģampanya içer. Yale Üniversitesinde okuyan bir gençle arkadaĢ olup gece hayatının
tadını çıkarır. ―Her zaman olmayı arzuladığı genç olmuĢtur‖ ve mutludur. Ancak, sekizinci
gün, odasına getirdiği gazetelerden hırsızlığın fark edildiğini, babasının çaldığı parayı Ģirkete
ödediği için ġirketin kendisinden davacı olmayacağını ve babasının da kendisini arayıp
bulmak üzere New York‘a doğru yola çıktığını, çünkü New York ta olduğunun anlaĢılmıĢ
olduğunu okuyunca Paul için her Ģey bitmiĢtir. Babasının dünyasını geri dönmek, o sıkıcı,
çirkin mahallede, sıkıcı bulduğu komĢularla yaĢamak hapse girmekten de beterdir. Gözünün
önünde gri bir monotonluk uzar gider.

Sarı duvar kağıdını, nemli peçeteleri düĢünür. Bir

gece daha eğlendikten sonra kalan parasıyla bir silah satın alır. Eski yaĢamına geri
dönmemeye kararlıdır. Silaha uzun uzun bakar ama bu yolla ölmeyi doğru bulmaz. Ertesi
gün, feribota binip New Jersey‘e gider. Fayton kiralayıp Ģehir dıĢına çıkar. Mevsim kıĢtır ve
hava karlıdır. AlmıĢ olduğu bir buket kırmızı karanfili donmasınlar diye paltosunun içinde
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saklar. Ama soğuktan etkilenen çiçeklerin boyunlarını büktüklerini fark eder. Vitrinlerde,
salonlarda, camın arkasında gördüğü çiçeklerin de aynı kaderi paylaĢtıklarını, ömürlerinin
çok kısa olduğunu düĢünür. Tıpkı Paul‘un yaĢadığı birkaç parlak mutlu gün gibi onların da
en güzel en parlak oldukları anlar da ömürleri de çok kısadır. Soğuk havada ancak vitrin
içinde korundukları için yaĢayabilirler. Tıpkı kültürel düzen içinde kendi kurduğu imgesel
dünyasında yaĢayan Paul gibi . Paul çiçeklerden birini paltosundan çıkarır ve karın içine
gömer. Sonra ağır ağır yürür ve yaklaĢmakta olan trenin önüne atlar. DüĢerken tek hatırladığı
ölmek için aptalca acele ediĢi yüzünden gidip göremediği yerler olan Adriyatik Denizi,
Cezayir‘in sarı kumlarıdır. Çiçeklerin solup boyunlarını büküĢü ve Paul‘un bir tanesini karın
içine gömüĢü, Paul‘un de onlarla aynı kaderi paylaĢtığının ima eden önemli bir metafordur.
EleĢtirmenler, genel olarak, bu öyküyü, sosyolojik, psikolojik, hatta patolojik açıdan
incelemektedirler (Wasserman,23). Öykü, ergenin çevresiyle, otoriteyle ve özellikle
babasıyla uyumsuzluk yaĢaması, yani kuĢak çatıĢması olarak incelenebilir. Ancak, daha
dikkatli bir inceleme, Paul‘un Ödip kompleksini ortaya çıkardığı gibi, çevreyle olan ileri
derecedeki uyumsuzluğunun gerçek nedenleri de psikanalitik açıdan incelenebilir. Her
Ģeyden önce Paul annesiz büyümüĢ bir çocuktur. Yani annesinin sevgi ve Ģevkatini hiç
tatmamıĢtır. Kız kardeĢleri vardır ama çok silik ve önemsiz kiĢiliklerdir, Paul‘un yaĢamında
önemli bir yerleri yoktur. Babası ise toplumda yükselebilmek için çok para kazanmanın
gerekliliğine inanan, sert, kuralcı bir adamdır ve Paul‘ü anlaması, onunla iletiĢim kurması
olanaksızdır. Dolayısıyla Paul, hiçbir zaman Baba Yasasının kurallarını, yani simgesel
düzenin kurallarını benimseyememiĢ, kısaca sosyalleĢememiĢ, büyümemiĢ ve sorumluluk
alamamıĢ; aksine, yokluğunu çektiği annesinin dünyasında, yani imgesel düzende kalmıĢtır.
BaĢka bir deyiĢle, Ön-Ödipiyel dönemden, Ödipiyel döneme geçmemekte direnmektedir.
Oysa, Lacan‘a göre ―Ödip, yani Babanın Yasası, insanın kültürel bir varlık olarak kurulması
için zorunludur‖ (Tura , 120) Böylece, çocuk annesiyle dolayımsız haz durumundan çıkarak
toplumsal bir üye haline dönecek ve anneyle olan bu dolayımsız bütünlüğün verdiği hazzı
aramaktan vazgeçecektir, yani, kastrasyon gerçekleĢecektir (Tura 120). ĠĢte , Paul‘un
direndiği de bu kastrasyon gerçeğidir. Babanın yasasını, toplumun kültürel düzenini,
özellikle sorumluluklarını yerine getirmeyerek, disiplinsiz davranarak reddetmektedir. Lükse
gösteriĢe, ıĢıltılı bir yaĢama düĢkündür; parlak ve gösteriĢli her Ģey onu bir çocuk gibi çeker.
Ama bunları elde etmek için gerekli parayı kazanmak için iyi bir eğitim görmeği, çalıĢıp
sorumluluk almayı ve böylece iyi para kazanmayı hiç düĢünmez . Yaptığından da piĢman
olmaz. Hatta, yeni kıyafetini giyip aynanın karĢısına geçtiği zaman bir çocuk gibi mutludur:
―Giyinip süslenmesi bir saatten fazla sürdü. Tuvaletinin her aĢamasını ayna karĢısında
dikkatle izledi. Her Ģey oldukça mükemmeldi. Tam her zaman olmayı düĢlediği gibi bir genç
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olmuĢtu (91). Bilindiği gibi, Lacan‘a göre çocuğun özellikle 6-8 aylıkken yaĢadığı bir ―Ayna
Evresi‖ vardır ki bu dönemde çocuk hem kendisini ilk defa annesinden ayrı bir varlık olarak
algılar, hem de annesiyle eskisi gibi bir bütün olduğunu duyumsar. Arzuladığı dolaysız
tatmin, yani narsistik omnipotensdir. Bu aslında bir yanılmadır. Çünkü aynada gördüğü
yalnızca görüntüdür (Eagleton 143-144) . Aslında çocuk henüz bedenine tam olarak hakim
olamadığı için ―bedenini bir bütün olarak yaĢantılamaz‖ (Tura,107). Kısacası, aynadaki
görüntüsünden tatmin olsa da, annesiyle kendisini bir bütün olarak algılasa da bu bir
yanılgıdır. Aslında, ―Ayna Evresi‖ daha çok Ödip‘in sınırlarında kalan bir dönemdir (Tura,
106) ama Ödip‘e doğru giden ilk adımdır. Ancak, çocuk bunun farkında olmadığı için
kendisini annesiyle bir bütün olarak görmeye ve dolaysız tatmin durumunu yaĢamaya devam
eder. Tıpkı, annesini bebekken kaybetmiĢ ve onun eksiklğini, kendi kurduğu ıĢıltılı, hayal
dünyasında yaĢayarak, yani beĢ duyusu vasıtasıyla bedensel ve ruhsal zevklerini tatmin
etmeğe çalıĢarak, annenin imgesel düzeninde kalıp, gidermeğe çalıĢan Paul gibi. Paul
aynanın karĢısında yeni giysiler içinde kendine hayran hayran bakarken çocuk gibi mutludur
ve bu mutluluğu kimseyle paylaĢmaya niyeti yoktur, çünkü, kendisini eksiksiz ve tatmin
olmuĢ hissetmektedir. Bu nedenle, hiç kimseye gereksinim duymadan kendi kendine
yetmektedir. Sekiz günlük macerası boyunca tek arkadaĢı Yale üniversitesinde okuyan bir
gençtir ve yalnızca bir gece beraber gezerler. Paul yalnız baĢına olmaktan ne sıkılır ne de
kendisini yalnız hisseder. Aksine:
etrafında dolaĢan bu insanlardan herhangi biriyle tanıĢmak için bile en ufak bir
isteği yoktu: Tüm arzusu bu debdebeli yaĢamı gözlemek ve sonuç çıkarmaktı.
Çabası yalnızca bu sahnenin dekoru içindi. AkĢam olduğunda Metropark‘ta
operasındaki locasında bile kendisini yalnız hissetmedi . (92)

Öykü boyunca, kalabalık içinde yalnız olduğu çeĢitli Ģekillerde vurgulanan Paul‘un simgesel
düzenden çok, imgeselde yaĢadığı, kurallardan ve sorumluluklardan kaçarken, yalnızca
bedensel zevklerini tatmin etmeğe önem verdiği görülmektedir. Bu nedenle beĢ duyusuna
hitap eden resim, klasik müzik, dans, tiyatro gibi sahne sanatları, çiçekler, pahalı parfüm, Ģık
giysiler, Ģampanya, banyo yapmak ve ıĢıltılı lüks yaĢam tek ilgi alanıdır ve hepsi simgesel
düzenin içinde yer alırlar. Ancak bu yaĢam tarzına ayak uydurabilmek için iyi bir eğitim
almak, hırslı olmak ve çok çalıĢıp para kazanmak simgesel düzene girmemiĢ ve
sosyalleĢememiĢ, daha doğrusu çocuk kalmıĢ Paul‘un baĢarabileceği iĢler değildir. Kendi
yarattığı bu rüyadan uyanmak ise Paul için Cordelia sokağına ve babasının dünyasına, yani
simgesel düzene geri dönüĢ demektir ki Paul‘un buna katlanması olanaksızdır. Her fırsatta
çirkin bulduğunu ve nefret ettiğini düĢündüğü bu dünya, kurallarıyla da onu boğmaktadır
adeta . Aslında, Paul, bir taraftan kurallarını tamamen çiğnerken, ve bundan piĢmanlık
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duymazken, öte taraftan korkular içinde kıvranmaktadır. Özellikle, tıpkı bir çocuk gibi,
yaĢadığı bu rüyadan uyanmak istememekte ve bu nedenle karanlıktan korkmaktadır:
Uyumak için yatağa girdiğinde ıĢıkları açık bıraktı; bu biraz eski korkularından
biraz da, gece yarısı uyanırsa, Ģüphe içinde geçen dakikaların, korkunç,
sarı duvar kağıdının, ve yatağının baĢ ucundaki duvardaki Washington ve
Calvin portrelerinin uyandırdığı korkuların yersiz olduğunu görmek içindi . (93)

Korku, çocuk gibi odasının ıĢıklarını söndürmeden uyuyan Paul‘un bildiği bir duygudur
aslında. Disiplinsiz ve sorumsuz davranıĢlarına karĢın Paul hep ürkektir. Parayı kolaylıkla
çalıp, New York‘taki odasına yerleĢince cesaretine kendisi de ĢaĢar ve düĢünür:
En fazla ĢaĢtığı Ģey cesaretiydi . YaĢamı boyunca korkuyla yaĢadığını
Ģimdi anlıyordu. Algılanabilen bir korkuydu bu, son zamanlarda söylediği
yalanlar her tarafını sarıyor ve vücudundaki tüm kasları sıkıyor sıkıyordu . (91)
Paul‘un rüyasını gerçekleĢtirdiği ana kadarki yaĢamı boyunca hep hissettiği, ama asla
adlandıramadığı bu korkusu, aslında Ödip‘e geçiĢ ve kastrasyon korkusudur, kısaca,
imgeselden yani anneden, ikinci kez ayrılma korkusudur, ve ne kadar bastırılırsa bastırılsın
yok edilemez. Freud‘un deyimiyle ―Baskı‖nın ya da ―Bastırılanın geri dönüĢü‖ olan
―uncanny‖(Wright 143), yani ―tekinsizlik‖tir ve

tekrar tekrar ortaya çıkar. Freud‘un

Schelling‘in ―heimlich‖ (bilinen, tanıdık, bildik) ve ―unheimlich‖ (gizli, saklı) tanımlarından
yola çıkarak oluĢturduğu ―tekinsizlik‖ kavramı bastırılmıĢ olanın bilinen bir duygu olmasına
karĢın, bastırılmıĢ olduğu için yabancılaĢarak, belki de daha güçlenerek geri gelmesi ve bu
nedenle endiĢe yaratmasıdır. ĠĢte, babasının kendisini bulmak için yola çıktığını anlayınca,
çaldığı paranın yerine konmasına rağmen Paul‘un ölümü seçmesine neden olan da geri gelen
kastrasyon korkusuyla oluĢan ―tekinsizlik‖tir. Aslında, korku Paul‘un yaĢamına hep egemen
olmuĢtur, bu nedenle, Paul için tanıdık, bildik bir duygudur :
ġimdiye kadar korkusuz geçen tek bir anı yoktu. Hatta, küçük bir çocukken
bile. Korku hep orada , arkasındaydı, ya önünde; ya da iki yanındaydı.
Her zaman gölgede kalan bir köĢe vardı, bakmaya cesaret edemediği, ama,
oradan bir Ģeyin onu her zaman gözlüyormuĢ gibi geldiği ve Paul yaptıklarının
seyredilecek kadar iyi Ģeyler olmadığını biliyordu . (91)

Paul‘un artık aynı korkuları bir kez daha yaĢamaya hiç niyeti yoktur . ĠĢte bu noktadan sonra,
anneyle bütünleĢme, ona dönme ancak ölüm içgüdüsüyle olur. BaĢka bir deyiĢle, Paul için
simgesel düzene yani Baba Yasasına geri dönmek yerine, arzuların dolaysız olarak tatmin
edildiği anneyle bütünleĢmeyle gerçekleĢen dinginliğe dönebilmek tek çıkar yoldur, ki bu da
ölüm içgüdüsüyle (Tanatos) olur . Paul‘de ölüm içgüdüsüne göre hareket eder, ve bunu
yaparken de kararlı ve rahattır. Çünkü ölüm kültürel yaĢamı, yani Baba Yasasını terk etme,
ve anneye, yani doğaya geri dönmektir. PiĢman olduğu tek bir Ģey vardır: o da aceleciliği
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yüzünden asla gidip göremeyeceği ve yapay güzelliklerden çok doğal güzellikleriyle ünlü
tropikal ülkelerdir.
Kahramanının adı yine Paul olan ikinci öykümüz Ġngiliz yazar D.H. Lawrence‘ın 1926
yılında basılan ―Tahta Atla Kazanan Çocuk‖ adlı öyküsüdür. Doğaüstü ögeler içeren bu
öykünün baĢ kahramanı Paul, yaĢca Cather‘ın Paul‘undan daha küçüktür, ve yüksek orta
sınıftan bir ailenin çocuğudur. Kendisinden küçük iki kız kardeĢi, annesi ve babasıyla
beraber yaĢamaktadır. Ancak, duyarlı bir çocuk olan Paul‘un en büyük sorunu evdeki para
sıkıntısı gibi görünse de aslında sorun annesinin, kimseyi, çocuklarını bile sevmemesidir.
Öykü Ģöyle baĢlar:
Güzel bir kadın vardı, baĢlangıçta birçok ayrıcalığa sahipti ama Ģansı yoktu.
AĢık olduğu adamla evlendi, ama aĢkı uçup gitti. Güzel, gürbüz çocukları oldu,
Ama onları yük olarak gördü ve sevemedi. … Bu durum onu rahatsız ediyordu,
O da çok Ģevkatli ve evhamlı bir anne tavrı takınıyordu, onları çok seviyormuĢ
gibi. … yalnızca kendisi ve çocukları bunun böyle olmadığını biliyorlardı.
Gerçeği birbirlerinin gözlerinden okuyorlardı (22).

Aslında, ailenin rahat geçinmeye yetecek parası vardır, ama, hem anne hem de baba çok
müsrif oldukları için para sıkıntısı çekerler ve evde para sıkıntısı lafı hiç bitmez:‖Daha çok
para lazım! Bu sözler fısıltı halinde evin duvarları eĢyaları ve oyuncaklar tarafından da
tekrarlanır durur öykü boyunca. Özellikle Noel‘de Paul‘e hediye edilen tahta attan ve Ģık
bebek evinde bile duyulur bu fısıltı. ―daha çok para lazım‖. Evin oğlu Paul, bu durumdan ve
fısıltılardan en çok etkilenen kiĢi olur. Tüm arzusu annesini mutlu edecek kadar parayı at
yarıĢlarından kazanmaktır, yani annesinin sevgisini kazanmayı arzulamaktadır. Ana oğul
arasında geçen konuĢma çocuğun bu konudaki kaygılarını açıkça ortaya koyar:
Evin oğlu Paul bir gün ―Anne, neden bizim kendimize ait bir arabamız yok ?
Neden hep dayımın arabasını kullanıyoruz , ya da taksiye biniyoruz‖ diye sordu.
―Çünkü biz ailenin yoksul üyesiyiz‖ diye yanıtladı annesi.
―Peki; neden yoksuluz anne?‖
―Sanırım babanız Ģanssız olduğu için‖ dedi, kadın, yavaĢ ve acı bir sesle. …
―ġans para mıdır anne?‖ ―Hayır, Paul, Ģans para sağlayan Ģeydir.‖…
Ama ben Ģansın para olduğunu sanıyordum‖. ―Hayır , Ģans para kazanmayı
sağlayan Ģeydir. Eğer Ģansın varsa paran olur. Onun için insanın Ģanslı
doğması zengin doğmasından iyidir. Zenginler paralarını kaybedebilirler.
Oysa Ģanslı insanlar her zaman para kazanırlar‖ (23).

Anne bu sözlerin çocuğu üzerindeki etkilerini o anda fark etmez. Çocuk sormaya devam
eder:
… Peki babam Ģanssız mı?
―Hem de çok Ģansız,‖ dedi kadın acı acı .
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Çocuk annesine anlamayan gözlerle baktı.
―Neden‖ diye sordu.
―Bilmiyorum. Hiç kimse neden birinin Ģanslı diğerinin Ģansız olduğunu
bilemez (23)

Annesi bunun ancak Tanrı‘nın bilebileceğini fakat bilse de söyleyemeyeceğini belirtince
çocuk söylemesi gerektiğini vurgular. Sonra annesinin Ģanslı olup olmadığını sorar: ―ġansız
bir adamla evlendiğime göre ben de Ģanlı olamam‖ cevabını alır. Buna karĢılık Paul kararlı
bir sesle kendisinin ―Ģanslı‖ olduğunu iddia edince annesinin kendisini ciddiye almadığını
fark eder. Buna öfkelenen Paul, çocuksu ve bilinçsiz bir arzuyla Ģanslı olduğunu kanıtlamak
ister. Ailenin, at yarıĢları meraklısı genç bahçıvanından yarıĢan atları öğrenen Paul tahta
atına binip hızla ileri-geri sallandıkça birinci gelen atı bilmektedir. Büyük paralar kazanmaya
baĢlayan çocuk kazandığı beĢ bin sterlini dayısına gizlice verip, kimden geldiğini
açıklamadan bu paranın annesinin doğum gününde ona gönderilmesini sağlar. Amacı,
annesine Ģanssız bir kadın olmadığını hissettirmek olan Paul, annesinin kendisine engel
olmasından da korkmaktadır. Çünkü, herkes Paul‘un oyuncak ata binecek yaĢı geçtiği halde
atı deliler gibi sallamasından ve mavi gözlerinin ateĢler saçmasından dolayı huzursuz olmaya
baĢlamıĢtır.Avukat aracılığıyla gelen parayla borçlarını ödeyen annenin elinde yine bir Ģey
kalmadığı için paradan Paul‘e hiç söz etmez.Elinde hiç para kalmayacağı için de mutlu
olmaz.

Buna üzülen çocuk korku içinde umudunu yarıĢlara bağlar ancak arka arkaya iki

yarıĢın kazanan atlarını bilemez ve yüz elli sterlin kaybeder. Gözlerine vahĢi bir ifade gelir,
tavırları garipleĢir, bakıĢları esrarengiz bir hal alır (31-33). Tek umudu Derby yarıĢlarındadır.
Ancak Paul‘un bu durumu ailesini, özellikle de annesini tedirgin eder. Anne oğlunu uyarır,
kumarın kötü bir alıĢkanlık olduğunu vurgular. Çocuğun dayısıyla ve evin bahçıvanıyla
ortak at yarıĢı oynamasını engelleyeceğini söylerse de Paul annesini yatıĢtırır; ancak kadın
tam rahatlamaz.. Huzursuzluğu eĢiyle beraber gittiği partide iyice artar. Eve telefon edip
çocukların durumunu sorar. Daha sonra eve döndüklerinde kadın oğlunun odasından gelen
sesleri duyar, kapıyı açıp ıĢığı yakınca açık yeĢil elbisesi içindeki anne, oğlunun tahta atının
üzerinde, yeĢil pijamasını giymiĢ olarak deliler gibi sallandığını görür. Çocuk bir yandan da
―Malabar‖, ―Adı Malabar‖ diye bağırır ve bayılıp, yere düĢer. AteĢler içindedir. Üç gün
boyunca, bilinçsizce çırpınır ve kazanan atın adını sayıklar. Son sözleri annesine ne kadar
Ģanslı olduğunu söylemektir. Ancak baĢ ucunda annesiyle beraber duran dayısının yorumu
kapitalist düzenin değer yargılarını yansıtması açısında ilginçtir: ―Tanrım Hester , seksen
küsur bin sterlin karda, zavallı bir oğul zarardasın, Ama zavallı, zavallı çocukcağız,
kazanmak için tahta atı sallamak zorunda kaldığı bir dünyadan göçüp gittiği için çok
Ģanslı‖(35). Fakat , bu yorum öykünün yalnızca yüzeydeki anlamıdır. Lawrence‘in bu
öyküsüne eğer psikanalitik açıdan yaklaĢılırsa, ilk söylenecek Ģey, Paul‘un, Cather‘ın Paul‘u
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gibi Ödip kompleksi içersinde kıvrandığı olacaktır. Paul‘un mutlu olmak için tek bir arzusu
vardır: annesini mutlu etmek, ona istediğini en kısa zamanda vermek. Yani bol para
kazanmaktır. Bir baĢka deyiĢle, babasının yapması gereken bir iĢi, Paul evin oğlu olarak
üstlenmiĢ gibidir. Annesi babasının ve dolayısıyla kendisinin de Ģansız olduğunu söyleyerek
Paul‘u farkında olmadan harekete geçirmiĢtir. O halde, babası gibi ―Ģansız‖ olmadığını
göstermeli ve annesini yeniden kazanmalı, babasının elinden almalıdır Paul . Babanın
―Ģansız‖ ve silik bir kiĢilik olması bir anlamda Paul için bir fırsattır. Çünkü, simgesel düzene,
yani Babanın yasasına tamamıyla uyum sağlamıĢ olan anne, baĢka bir deyiĢle, sosyalleĢtirici
―kastrasyondan geçen özne, eksiğini simgesel düzenin metaforlarıyla kapatmaya yönelir‖
(Tura 130) . Paul‘un ailesinde bu metafor sevgi değil, ―paradır‖. ―Daha çok para‖ ve daha
çok masraf ve gösteriĢ. Paul için ise ―daha çok para‖ annesini mutlu etmek için bir araçtır
yalnızca. Ancak, onu mutlu eden Paul aslında kendi arzusunun peĢindedir. Psikanalitik
açıdan , sallanan at, öyküde, arzunun uzantısı olarak kullanılmıĢtır ( Stolzfus 33) . Ayrıca, at,
bilinç dıĢı dürtülerin ya da bastırılmıĢ libidonun (Kearney 182,194), ata binmek de cinsel
iliĢkinin sembolü (33) olarak düĢünülürse, Paul‘un ensest yasağına karĢı geldiği açıktır
(Stoltzfus 46). Öykünün sonunda Paul ―Adı Malabar diye bağırırken, hem annesinin, hem de
kendisinin üzerinde yeĢil renkli kıyafet olması yine anne-oğul arasındaki sembolik
bütünleĢmeyi iĢaret etmektedir. Çocuğun ata binip sallanırken mavi gözlerinin ateĢler
saçması, özellikle son sahnedeki trans hali ve gözlerinin hem ateĢ saçması, sonra da
donuklaĢması duyduğu hazla birlikte ölümün de göstergesidir, kısaca söylemek gerekirse
―jouissance‖ dır, yani anneden koparılmıĢ olmanın giderilmesi arzusunun tatminidir (Zizek
229). Ancak, jouissance, kültürel yaĢamda, yani simgesel düzende, olanaksızdır, çünkü
anneden koparılmıĢ olmanın, bu eksikliğin gerçek bir tatmini yoktur, ve kültür böyle bir
tatmini (ensesti) yasaklar. Bu nedenle anneye dönüĢ, yani dolayımsız tatmin aslında delirmek
ve ölmektir. Bu bağlamda, Paul‘un oyuncak ata binecek yaĢı geçtiği halde bunda ısrar etmesi
ve giderek ―bir çeĢit delilikle‖ parlayan iri mavi gözleri, anneyle bütünleĢmek arzusunun
belirtileridir. Ancak, oyuncak at, insan yapımıdır ve hiçbir yere gitmez, yani, Paul için hiç
umut yoktur. Çünkü yasak olanı ait olduğu simgesel dünyada aĢması olanaksızdır.
Dolayısıyla, Paul, Ayna evresindeki çocuk gibi yanılgı içindedir (Stoltzfus 45) . Ayrıca
korkmaktadır da. Ama korku içinde olmasına karĢın pes etmez, ve Cather‘in Paul‘u gibi
yaptığını sürdürür. Korkusunun sebebi annesini mutlu edecek parayı kazanamamaktan, daha
doğrusu

annesinin

sevgisini

kazanamayıp,

onu

yine

yitirmekten

ve

onunla

bütünleĢememekten kaynaklanmaktadır, ki bu durum anneden bir kez daha kopmak, yani
kastre olmak demektir. Böylece, Lawrence‘in Paul‘u da Cather‘inki gibi kastrasyon korkusu
yaĢamaktadır. Bu korkunun en önemli belirtisi her gün ―Daha para lazım‖ diye artan ,
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duvarlardan gelen fısıltılar ve Paul‘un ateĢler saçan mavi gözleriyle, atını kırarcasına deli
gibi sallanmasıdır. Kısaca, ―bastırıların geri dönüĢü‖ olan tekinsizliktir, ki belirtileri göz alıcı
renk ve ıĢıklar, kanlı gözler, ıĢıklar saçan gözler ve kontrolden çıkan makinalarla, mekanik
bebeklerdir (Wright 147-149). Öyküde de kontrol edilmeyen fısıltılar, sallanan tahta at ve
Paul‘un bir çok kere yinelenen ―ıĢıklar saçan mavi gözleri‖ tekinsizliğin en önemli
belirtileridir. Bastırılan korku geri dönmüĢtür:―Oscar Dayı anlaĢmayı imzaladı ve böylece
Paul‘un annesi paranın tamamını aldı. Sonra çok garip bir Ģey oldu, evde sesler delirmiĢ gibi
fısıldamaya baĢladı. ... Daha çok para lazım! … Her zamankinden çok! Paul korku
içindeydi‖(31) .
Paul‘un son sözleri, Derby yarıĢlarını kazanan atın da adı olan Malabar‘dır. Mal ön eki ,
eski Fransızca‘ da kötülük demektir (Stoltzfus 41) . Ayrıca sözcük ―Mal‖ ve ―bar‖, yani
―kötülük‖ ve ―engel‖ sözcüklerinin de birleĢmesinden oluĢan, gösteren ve gösterilenin
oluĢturduğu bir göstergedir. Ancak ―bar ― sözcüğü göstergenin bölündüğüne iĢaret eder,
çünkü, Lacan‘ın bakıĢ açısıyla, gösteren ve gösterilen birleĢemez ve anlam ertelenir, kayar
yerini baĢka gösterenlere bırakır (47-48). Bilindiği gibi Saussure‘ün aksine, Lacan‘a göre
gösteren ve gösterilen arasındaki iliĢki birbirinden ayrılmaz değildir. Aslında, dilbilim ile
psikanalizi birleĢtiren Lacan‘a göre bilinç dıĢının oluĢmasının koĢulu dildir, ve bilinçdıĢı dil
gibi yapılanır. BaĢka bir deyiĢle , kültürün Baba Yasasının yasakları dil ile oluĢurken
baskılanan her Ģey bilinç dıĢını oluĢturur. Bu nedenle, gösterge hiçbir zaman gösterilene tam
olarak ulaĢamaz (47). Bu bağlamda, Paul‘ün annesiyle bütünleĢme arzusu aslında bilinç dıĢı
bir arzudur ve annesinin çocuklarına gerekli sevgi ve Ģefkati gösteremediği kadar babanın da
silik ve baĢarısız olmasıyla ortaya çıkmıĢ tipik bir Ödip kompleksidir. Atın adını bilmekle
Paul simgesel olarak babasını alt etmiĢ, annesine Ģansı olduğunu ve para kazanarak onu
mutlu edebileceğini kanıtlamıĢtır. Ama Baba Yasağını aĢması, simgesel düzenden çıkıp
tamamen bilinç dıĢına çıkması, yani annenin temsil ettiği imgesel düzende yaĢayarak
dolaysız tatmine ulaĢması, içinde yaĢadığı kültürel dünyada olanaksızdır. Geçirdiği beyin
humması, komaya giriĢi, deliliği ve nihayet ölümü Paul‘ün Baba Yasasını aĢamadığının bir
kanıtıdır. ―Malabar‖ ise yasak olanın aĢılamayacağını, kültürel açıdan kötü (Mal) olanın
engelleneceğini, ve bu nedenle gösterenle gösterilenin birleĢemeyeceğine iĢaret eden Baba
Yasasının simgesidir.
Sonuç olarak, her iki kahramanın da ortak sorunu Ödip Kompleksini travmatik bir
biçimde yaĢamıĢ olmalarıdır. Bunun en büyük nedeni, anneyle bütünleĢme demek olan
bilinçdıĢı dolaysız tatmin arzusunun yerine kültürel dünyada koyabilecekleri gerçek bir anne
sevgisi ve Ģefkatini yeterince yaĢayamamıĢ olmalarıdır. Cather ‗in Paul‘ü annesini bebekken
kaybetmiĢtir. Baba baskısıdan bunalınca, ıĢıltılı dünyada güzelliklere sahip olmayı ve bu
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yolla tatmin olmayı düĢler. Arzusu, hep annenin imgesel dünyasında kalmak, bilinç dıĢı bir
arzuyla anneden kopmamaktır. Paul‘ün çiçeklere, güzel, gözalıcı renklere, özellikle
kırmızıya ve baĢta klasik müzik ve resim olmak üzere sanata olan düĢkünlüğü onun tutkulu
ve feminen yönüne iĢaret eder. Lawrence‘ın Paul‘ü ise, tek değer yargısı para ve lüks yaĢam
olan annesinin sevgisinden yoksun olduğu için onu yeniden kazanmak ve anneyle yeniden
bütünleĢebilmek için kendini feda eder. Aslında her iki çocuk da içinde yaĢadıkları kültürel
düzende tatmin olamadıkları için annenin dünyasında, yani imgesel düzende kalarak dolaysız
tatmini yaĢamayı sürdürmek istemiĢler ve bölünmüĢlüğü, yani kastrasyonu redderek,
çocukluktaki kendi bütünsel imgelerini korumak istemiĢlerdir. Ancak, bu durum onların
kültürel birer özneye dönüĢmelerini engellemiĢ ve simgesel düzenle uyum sağlayamadıkları
için, yeniden anneyle bütünleĢmek demek olan mutlak bir tatmin durumunu, kısaca,
eksiksizliği, yani, ölümü seçmiĢlerdir.
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FANTASTĠK METĠNLERE KĠġĠ-GÖRÜNGÜ BAĞLAMINDA
PSĠKANALĠTĠK BĠR YAKLAġIM: “KUM ADAM” ÖRNEKÇESĠ
Aydın Ertekin1
Özet:
YaĢanılan dünyaya karĢı duyulan çekince, rahatsızlık, bilinemezlikten doğan etki, korku;
bunun neden olduğu iç sıkıntısının ve huzursuzluğun baĢka bir Ģekilde dile getirilmesi olarak kabul
edilebilir fantastik yazın.
Bu yazın türü, kimi kuramcılara göre kiĢi ve görüngü arasındaki iliĢkiye dayanır. Nesnenin
algılanmasının aksine, duygularla algılananı gösteren görüngü, fantastik boyutta, gerçek dünyayı
kuĢatan sıra dıĢı bir olaya, garip ve düĢünülemez olana gönderme yapar. Görüngü, kendisini
açıklamaya ve tanımlamaya olanak tanımayan anlamı belirsiz niteliği ile ortaya çıkar ve doğal,
toplumsal tüm olguları kapsar.
Bu belirsizliği korumak için, fantastik iki öyküleme yöntemini özellikle kullanır; kiĢiyi, sıra
dıĢı görüngüyle kaynaĢtırır ve kiĢi-görüngünün algılamasının öznelliğini vurgular. Artık, sıra dıĢı ve
alıĢılmadık olaylar kiĢiye öylesine bağlıdır ki, onları birbirlerinden ayırt etmek neredeyse
olanaksızdır. KiĢi sıradan, yapay bir yaĢam sürer ve varlıkbilimsel olarak belli belirsizdir. Kimliğini
kaybeder ve kiĢi kaybolmaya yazgılıdır, hatta bir hiçtir. BaĢka bir deyiĢle, dünyayı artık kavramayı
beceremeyen, deliye dönmüĢ, yoldan çıkmıĢ bir ustur ve kararsızlığa düĢüren bir durum karĢısında
bilincin düzensizliğini yansıtır.
Görüngü, kendisini yaĢayan kiĢinin öznelliğinde ortaya çıkar ve o an‘a kadar kabul ettiği
değerleri alt üst eder. KiĢinin kendisi görüngünün temel nedeni olur ve kaynağını kontrol edilemez ve
karĢı koyulamaz içsel bir zorunlulukta bulur.
O halde, garip görüngü, bizi garip içsel evrenine götüren kiĢinin tinbilimsel durumunu
hareket noktası olarak alır. Çünkü kiĢi görüngüye benzemez, görüngünün kendisidir. Gerçeklikle
iliĢkisi olmayan fantastik kiĢi, garip görüngü yaratımında ve okur önünde fantastik görüngünün
geliĢiminde temel bir iĢlev üstlenir. Çıldırma ve kâbus görüngülerinde korkularını ve derin iç
sıkıntılarını kendi önünde yansıtan bilincin hastalıklı halleriyle ortaya çıkar.
Yine Todorov fantastiğin okurda korku, dehĢet, merak vs. gibi baĢka tür ya da biçimlerin
uyandıramayacağı özel bir etki uyandırdığını ve bunların psikolojiyle ilgili olduğunu ileri sürer.2
KiĢi, korku, endiĢe ya da iç sıkıntısına kapıldığında, gerçekte var olsa bile, içsel duygusunun
somut nesnesini duyumsayabilir ya da görebilir. Ġç ve dıĢ gerçeklik arasındaki sınırı bozan yine kendi
içsel bakıĢı olur. Bu bakıĢ, fantastik etkiyi besleyen bir duyum durumudur da. Bu duyumsama
çoğunlukla iki izlek üzerinde yoğunlaĢır; kaygı ve iç sıkıntısı.

1

Yrd. Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü
aertekin@atauni.edu.tr
2
Todorov Tzvetan, Fantastik, Çev.: Nedret Öztokat, Metis EleĢtiri, Ġstanbul, 2004, ss.94-95.
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Freud kaygı konusunda ―Unheimlich‖ kavramını ileri sürer. Bu kavram, ―çok uzun
zamandan bu yana bilinen, tanıdık bildik ve ürküntü yaratan Ģeyin özel bir türü‖3 olarak tanımlanır.
Unheimlich tanıdık bildik anlamına gelen Heimlich sözcüğünün karĢıtı olarak ele alınır.
Fantastik literatürde kaygı, henüz olup bitmemiĢ bir görüngü karĢısında duyumsanan
belirsizlik duygusunu ve olayın bir tür kehanetini ifade eder. Tinin bu durumu nedensiz, öylesine
kendisini gösterebilir. Bu anlamda kaygı, kiĢinin içsel görüngüsünü ortaya koyar. Zira mantıkdıĢı
görüngüyü ifade eden çoğunlukla gerçek dıĢı duygudur.
Böylece bu fantastik kaygı, us dıĢılığını korumak için, evrensel tutarlılıkla bir kopukluk
oluĢturarak, akılcı mantığı bir kenara iter.
ÇalıĢmada farklı fantastik metinler kiĢi–görüngü ikiliğinde Freud psikanalizi açısından
irdelenmeye ve çözülmeye çalıĢılacaktır.

Fantastik yazın yaĢanılan dünyaya karĢı duyulan çekince, rahatsızlık, bilinemezlikten
doğan etki, korku; bunun neden olduğu iç sıkıntısının ve huzursuzluğun baĢka bir Ģekilde
dile getirilmesi olarak kabul edilir.
Bu yazın türü, kimi kuramcılara göre kiĢi ve görüngü arasındaki iliĢkiye dayanır.
Görüngü, fantastik boyutta, gerçek dünyayı kuĢatan sıra dıĢı bir olaya, garip ve düĢünülemez
olana gönderme yapar ve kendisini açıklamaya ve tanımlamaya olanak tanımayan ya da
zorlaĢtıran anlamı belirsiz niteliği ile ortaya çıkar. Bu belirsizliği korumak için, fantastik iki
öyküleme yöntemini özellikle kullanır; kiĢiyi, sıra dıĢı görüngüyle kaynaĢtırır ve kiĢi
görüngü algılamasının öznelliğini vurgular. Böylece, sıra dıĢı ve alıĢılmadık olaylar kiĢiyle iç
içe girer ve onları birbirlerinden ayırt etmek artık neredeyse olanaksızlaĢır.
Görüngü yine kendisini yaĢayan kiĢinin öznelliğinde ortaya çıkar ve o an‘a kadar
kabul ettiği değerleri alt üst eder. Görüngünün temel nedeni kiĢinin kendisi olur ve kaynağını
kiĢinin kontrol edemediği ve karĢı koyamadığı içselliğinden alır yani içselleĢir.
Görüngü bizi o halde kiĢinin garip içsel evrenine götürür ve onun tinsel durumunu
hareket noktası olarak ele alır. Bu durumda kiĢi görüngünün kendisi olur ve fantastikleĢir.
Gerçeklikle iliĢkisi olmayan fantastik kiĢi, garip görüngü yaratımında ve okur önünde
fantastik görüngünün geliĢiminde temel bir iĢlev üstlenir. Çıldırma ve kâbus görüngülerinde
korkularını ve derin iç sıkıntılarını yansıtan bilincin hastalıklı halleriyle ortaya çıkar.
KiĢinin kendisi görüngü olabileceği gibi, kiĢi dıĢındaki bir olay, söz, davranıĢ ya da
kısaca herhangi bir Ģey‗de bir görüngü oluĢturabilir. Tıpkı çikolata görüngüsünün Proust‘ta
neden olduğu sonuç gibi. Madlenden yayılan kokuyla, Proust geçmiĢe doğru gider ve roman
bu an‘ın ya da anının üzerinden yayılarak geniĢler.
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KiĢi, korku ya da endiĢeye kapıldığında iç ve dıĢ gerçeklik arasındaki sınırı bozan
yine kendi içsel bakıĢı olur. Bu bakıĢ, fantastik etkiyi besleyen bir duyum durumudur da. Bu
duyumsama çoğunlukla birbirlerine bağlı iki izlek üzerinde yoğunlaĢır; kaygı ve bunun
neden olduğu iç sıkıntısı.
Fantastik yazında kaygı, henüz olup bitmemiĢ bir görüngü karĢısında duyumsanan
belirsizlik duygusunu ifade eder. Bu anlamda kaygı, kiĢi tarafından duyumsanan kiĢinin içsel
görüngüsünü ortaya koyar. Böylece fantastik kaygı, us dıĢılığını korumak için, evrensel
tutarlılıkla bir kopukluk oluĢturarak, akılcı mantığı bir kenara iter. Okur nezdinde yaratılan
etkide de kaynağını bunda bulur.
Todorov ise fantastiğin okurda korku, dehĢet, merak vs. gibi baĢka tür ya da
biçimlerin uyandıramayacağı özel bir etki uyandırdığını ve bunların psikolojiyle ilgili
olduğunu ileri sürer. (Todorov, 2004: 94–95)
1817 yılında E.T.A. Hoffmann tarafından yayımlanan Kum Adam, anlatı yoğunluğu,
kurgu ve yapısının belirginliği, gerçekliğe göre sürekli anlaĢılmazlığı ile fantastik özellikler
taĢır.
Fantastik anlatılarda okurun anlatıcı kiĢisi ile özdeĢleĢmesi için yeğlenen ben
öyküsel özellikleri taĢıyan yapıtın zaman zaman el öyküsel olması anlatıda kopukluğa neden
olur. Bu kopukluk öykülemenin içe dönükleĢmesi ile de kendisini gösterir. Anlatının okurla
dolaysız aktarım ile iletiĢim kurduğu görülür. ―Sevgili okuyucum, arkadaĢım‖ (Hoffmann,
2008: 114–115) gibi senli benli bir söylem tarzı benimsenir.

Zaten fantastik etkinin

yaratımında okurun anlatının içine dâhil edilmesi, yaratılmak istenen etkinin derecesi
açısından da oldukça önemlidir.
Anlatı Nathanael‘den Lothar‘a, Klara‘dan Nathanael‘e ve yine Nathanael‘den
Lothar‘a baĢlıklarıyla mektup biçiminde üç bölümden oluĢur. Anlatının baĢkahramanı
Nathanael ilk mektubu arkadaĢı Lothar‘a yazdığını sanar. Ancak psikanalizin eksik, kusurlu
eylem diye nitelendirdiği bir hata ile mektubu Klara‘ya yazar. Klara mektubu okur ve ona
yazılmamıĢ bu mektuba yanıt yazar. Nathanael bu yanlıĢ durumdan dolayı çok kızar. Yanıt
mektubu tekrar Lothar‘a yöneliktir. Bu da anlatıda bir süreksizlik yaratır. Öte yandan, bu
hata kuvvetli bir öyküleme katar anlatıya. Ġlkin, alıĢılageldiği gibi iki kiĢi arasında olması
gereken mektuba üçüncü bir kiĢiyi katar. Lothar aynı zamanda mektubun muhatabı olmasına
karĢın kendisini bir anda dıĢarıda bulur. BaĢka bir deyiĢle, iki mektup almasına karĢın hiç
birine yanıt veremez. Lothar sadece Nathanael‘in durumu hakkında Klara‘nın onunla ilgili
olarak aktardıkları çerçevesinde Klara‘nın aracılığıyla kendisini ifade etme olanağı bulur.
Dolaysıyla burada iki arkadaĢ arasında sağlıksız bir iliĢki ya da daha doğrusu iletiĢimsizlik
söz konusu olur. Okur ise kendisini mektupsal bu türde özdeĢleĢtirme aracılığıyla ikili bir
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konumda bulur. Bir yandan Nathanael‘in yazgısına tanıklık ederken öte yandan, Klara‘nın
olup bitenlere gösterdiği tepki arasında bir konum alma durumunda kalır.

NATHANAEL
Anlatıda Nathanael kendi öyküsünün ilk anlatıcısıdır ve sarsıcı bir cümle ile
anlatısına baĢlar: ―YaĢamıma dehĢet verici bir Ģey karıĢtı.‖ (Hoffmann, 2008: 99) Albert
Camus‘nün ―Bugün annem öldü‖ ile baĢlayan oldukça etkileyici romanı Yabancı tarzında ki
böylesine bir cümle ile okur anlatının baĢında ne olup bittiği ile ilgili olarak meraklanır ve
anlatının içine girmek zorunda kalır.
DüĢüncelerin karmaĢıklaĢması, içsel bulanıklık anlatının baĢında kendisini gösterir:
―BaĢka bir Ģey düĢünemeyecek kadar zihnim acılar içinde kıvranırken size nasıl
yazabilirdim?‖ der Lothar‘a. (Hoffmann, 2008: 99) Kahramanımız Nathanael‘i sarmalayan
ve anlatıya egemen olacak hava yine ipuçlarını anlatı baĢında verir. ―Beni tehdit eden
korkunç bir yazgının karanlık önsezileri en küçük dost bir güneĢ ıĢınının bile sızmasına izin
vermeden üzerime karanlık bulutların gölgeleri gibi çöküyor‖ der. (Hoffmann, 2008: 99)
Anlatının baĢlangıçta çocuklara dönük olduğu görülür. Nathanael‘in annesi saat
dokuz olduğunda çocuklarının uyuması için Kum Adam metaforunu kullanır. ―Kum Adam
geliyor dediğimde öyle uykunuz gelmiĢ oluyor ki biri gözlerinize kum fırlatmıĢçasına
gözlerinizi açamıyorsunuz‖ der. (Hoffmann, 2008: 101) Ancak annenin bu metaforu
kullanması Nathanael‘in imgeleminde Kum Adam‘ın kim olduğuna dair öğrenme isteğini
doğurur. Annesine sorar ve öyle birisinin gerçekte olmadığı yanıtını alır. Tatmin olmaz ve
evin yaĢlı hizmetçisine sorar. Aldığı yanıt ise korkunç ve fantastik bir dünyaya aittir. ―O
çocukların gözlerine avuç avuç kum attığı için kanla dolan gözleri baĢlarından fırlayıp
çıkar. O gözleri toplayıp torbasına doldurur ve çocuklarını onlarla besler.‖ (Hoffmann,
2008: 101) Bundan böyle, Kum Adam çocuksu bir imgelemin sonucu olarak Nathanael‘de iz
bırakmaya baĢlar. ―Artık kafamda zalim Kum Adam‘ın resmini çizebildiğim için çok güçlü
bir korku sarıyordu içimi.‖ (Hoffmann, 2008: 101) Aradan yıllar geçer ancak Nathanael‘in
ilgisi çeĢitlenerek artar. ‖Kum Adam sıra dıĢı konulara ilgimi körüklemiĢti. Cinler, cadılar,
cüceler ve onun gibi Ģeylerle ilgili ürkünç öyküleri dinlemekten ve okumaktan daha çok
sevdiğim bir Ģey yoktu‖ der. (Hoffmann, 2008: 102)
Aile anne, baba, kız kardeĢ ve Nathanael‘den oluĢur. Babası çoğunlukla bir imge
yaratıcısıdır. AkĢamları yemekten sonra genellikle ailesine olağanüstü öyküler anlatır ya da
resimli kitaplar verir. Piposundan çıkan yoğun dumanlar ise sis etkisi yaratarak gizemli bir
etki yaratır. Oysa gerçekte babası onlarla her akĢam yemek yiyen avukat Coppelius‘un etkisi
altındadır. Evininde ne evin ne de kendisinin hâkimidir. Baba figürü yetersiz ve çaresiz
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olarak sunulur. Zavallılığı ile babalık sorumluluklarını yerine getiremez, daha üstün bir
varlığın otoritesine boyun eğmiĢ gözükür. Coppelius‘un istekleri harfiyen yerine getirilir.
Böylece Coppelius babasının yerine geçen otoriter, korku salan baba figürü olur. Doğal baba
yerini zalim, acımasız ve kıyıcı olan yapay babaya bırakır. Böylece babasal terk etme
çocuğun yaĢamında travma yaratan ilk öğe olarak ortaya çıkar.
Nathanael bir gün Coppelius‘un gizemini çözmek için gizlice babasının odasına
saklanır ve sonunda Coppelius‘u yani Kum Adam‘ı keĢfeder: Kum Adam kimdir ve her
akĢam babası ile ne yapmaktadır? ―Babam sanki Coppelius‘un her türlü garip davranıĢına
boyun eğilmesi gereken üstün bir yaratıkmıĢ ve ne olursa olsun memnun edilmesi
gerekliymiĢ gibi davranırdı.‖ (Hoffmann, 2008: 104) Babasının boyun eğdiği ve
küçüklüğünden beri onu çok korkutan Kum Adam artık karĢısındadır Nathanael‘in.
―Coppelius‘u görünce Kum Adam‘ın ondan baĢkası olamayacağının bilincine vardım. Kum
Adam benim için artık çocuk gözü toplayan bir masal kahramanı değildi. Hayır! DüĢsel
olmayan, nefret edilesi bir canavardı ve adımını attığı her yere mutsuzluk ve yalnızca bir
süreliğine değil, sonsuza dek yıkım getiriyordu.‖ (Hoffmann, 2008: 104) Odada gördükleri
gittikçe içerisinde mutlak kötülüğü barındıran Ģeytanlara özgü bir duruma dönüĢür. Bununla
birlikte, sahnenin Ģeytansı boyutu ahlaki bir kötülüğün de iĢin içinde olduğunu gösterir.
Nathanael için bu deneyim çocukluk dönemine iz bırakacak ve yetiĢkinliğinde peĢini
bırakmayacak derin psiĢik sorunlarının figürü olur. Bu sahnenin iĢlevini açıklamak gerekir.
Sahnenin gerçekliğe göre konumu nedir ve bu sahne neyi simgeleyebilir?
Anlatıda Coppelius‘u tüm karakteristik fiziksel öğeleriyle Ģeytanın geleneksel
betimlenmesinde görürüz; eski tarzda giyinmiĢ, kedigözlü, boğum boğum kıllı ve iri elleri
vardır. Bu korkunç kiĢiye bağlı olarak Nathanael‘in babası dönüĢmeye baĢlar. ―Tanrım! YaĢlı
babam ocağa eğildiğinde görünümü değiĢmiĢti. Acı veren ürkünç bir kasılmayla, yumuĢak,
dürüst yüzü iğrenç ve ürkünç olmuĢ, Ģeytansı bir görünüm almıĢtı. Coppelius‘u andırıyordu‖
(Hoffmann, 2008: 105)
Evde dönüĢmeye baĢlar. Dolap içinde fırını olan bir duvarın içine açılır. Coppelius
bu fırında kor halinde bulunan közleri ve ateĢi eliyle düzenler. Burada masal dünyasında ya
da fantastik yapıt ve filmlerde kolaylıkla görebileceğimiz bir biçimde dolabın orantısız ve
mantık dıĢı bir uzama açıldığı da görülür.
Siyah uzun gömleklerini giymiĢ Coppelius ve babasının garip etkinliklerini
Nathanael adlandıramasa da, bu ikisinin simya deneyleri yaptıklarını tahmin eder. Faust
görüngüsünden beri, simya çoğunlukla doğanın sırlarını keĢfetmek için Ģeytanla yapılan bir
antlaĢma aracı olarak görülür. Böylelikle Tanrıyla eĢit olma savlanmaya çalıĢılır. Simya
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inancının adlandırdığı gibi Opus Magnum‗un4 en önemli taraflarından biri de bir makine gibi
birçok parçadan oluĢmuĢ mükemmel insanın sihirsel ve bilimsel olarak yaratılmasıdır. Bu
bizlere fantastik yazının en önemli figürlerinden biri olan FrankeĢtayn‘ı hatırlatır. Anlatıda
fırının etrafında gözleri olmayan insanlar görülür. Coppelius bu eksikliği gidermek için
Nathanel‘in gözlerini çıkarmak ister. Babasının yalvarması sonucu gözlerden vazgeçmesine
karĢın bu kez ―Pekâlâ, çocuğun gözleri kalsın ama bakalım elleriyle ayaklarının
mekanizması nasılmıĢ‖ der. (Hoffmann, 2008: 105) Bunun üzerine Ģeytansı Coppelius buna
uygun olarak Tanrıyla alay eder. ‖Buralara tam uymuyorlar! Eski yerleri daha iyiydi! Ġhtiyar
ne yaptığını biliyormuĢ.‖ (Hoffmann, 2008: 105) Faust‘ta Mefisto‘nun yaptığı gibi alaysı bir
tavırlaTanrıyı Ġhtiyar diye çağırır.
Coppelius Nathanael‘i yakalar ve hemen sonra Nathanael bayılır. ―Gözlerimin
önünde her Ģey karardı, tüm bedenimi sinirlerime kadar bir titreme sardı ve artık hiçbir Ģey
hissedemez oldum‖ der. (Hoffmann, 2008: 105) Öykülemenin bir ellipse‘i ile bir sonraki
tümcede yanında annesi olduğu halde uyanması görülür. Kum Adam‘da anne tüm annesel
Ģefkatini oğluna gösterir. Korkması üzerine oğlunu rahatlatmaya çalıĢır (Hoffmann, 2008:
25), ayıldığında ise baĢucundadır. (Hoffmann, 2008: 31) Ancak annenin sözleri Nathanael‘i
tehdit eden tehlikeden onu uzaklaĢtırmaya yetmez. Anne burada özgün bir koruma
sağlamaya çalıĢsa da bu yetersiz kalır. Çocuğunun travma öncesinde yalnızca vardır.
Buna karĢın, Nathanael hasta düĢer ve birkaç hafta yatağında yatmak zorunda kalır.
Bu elipse‘in içeriği nedir peki? Burada iki olasılık ortaya çıkar. Ya sahne gerçekten en
azından uyanıklık durumunda olup bitmiĢtir: Coppelius‘un uyguladığı Ģiddet sonucu
Nathanael bayılmıĢ ve uyandığında hafıza kaybına uğramıĢtır. Olup bitenleri artık
hatırlamıyordur. Ya da uyandığında kendisini çok kötü hissettiği ve tüm olanların yalnızca
çok kötü bir çocukluk düĢü olduğu bir kâbus görmüĢtür.
―Ölü gibi bir uykudan uyandım‖ der. (Hoffmann, 2008: 105) Nathanael‘in bu
saptaması oldukça açıktır. DüĢlenmiĢ ya da sembolik ölümü ya da aynı anda her ikisini
Nathanael tüm sahnenin anlamı gibi hisseder. Bu ölümün anlamsal olarak iki tarafı vardır.
Olumlu olarak ele alındığında, ölümler arasındaki uyanmanın bir yeniden doğma, yaratılma
olduğu görülür. Yeniden kavuĢulan bedensel bütünlük, gizemi açığa çıkan Kum Adam
çocukluktan yetiĢkinliğe geçiĢi simgeleyebilir. Simyasal bir deneyim sonucu babasının
ölümünü Nathanael düĢündüğünde, erkeksel bir çözüm olarak babasının intikamını almayı
ve Coppola görünümü altında bulduğu Ģeytansı Coppelius ile sorununu çözmeyi isteyebilir.
Çocuksu korkularını ve babasının ölümünü aĢmıĢ gözüken Nathanael, artık kendi anlatısının

4

Yazınsal anlamda bir yazarın, bir sanatçının en büyük yapıtı anlamına gelir.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Oeuvre
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gerçek kahramanı olmaya hazır gözükür. Annesinin dediği gibi artık Kum Adam çok uzun
süre geri gelmeyecek ve ona zarar veremeyecektir. (Hoffmann, 2008: 106) Ancak anlatının
devamı bize, bu simgesel ölümün unutulması gereken bir durum olduğunu düĢünmemize pek
olanak tanımaz. Hiçbir Ģeyin asla tekrar aynı olamayacağı bir durumdur bu. Ölümler
arasındaki uyanma aynı zamanda sonsuza kadar baĢıboĢ dolaĢmaya mahkûm lanetli tinlerin,
zombilerin yazgısıdır. Sürekli ve gerçek bir kötülüğe neden olan Coppelius‘u gören
Nathanael‘in önsezilerine geri gelelim: yaĢadığı travmanın doğası ister düĢ ister gerçek
olsun, sonuçları gerçekçi bir durum gösterir. YetiĢkin olduğunda bile Nathanael geçmiĢinde
Kum Adam‘ın neden olduğu iç sıkıntılar ve sorunlarla uğraĢmak zorunda kalır. Bu
sorunsallık sonunda ölüme götüren bir zamansallık ve dinsel bir lanetlemeyi de içerir.
Böylece sonsuza kadar baĢıboĢ dolaĢmaya mahkûm lanetli bir tin olarak Nathanael gölgesine
mahkûm biri gibi gözükür.
Ġnsan bedeninin yapay olarak oluĢturulması görüldüğü gibi Kum Adam‘da görülen
ana izleklerden birisidir. Simyasal ve Ģeytansı boyutu bir yana, cansız bedensel parçalardan
hareketle bir canlı yaratılması için izlenmesi gereken yöntem önce canlı bedenin parçalara
ayrılması, uzuvsuzlaĢtırılmasıdır. Bu bağlamda, baba figürünün anlatıda tek görüldüğü yer,
Nathanael‘in gözleri için babasının Coppelius‘a yalvarmasıdır. Babası elleri birbirine
kavuĢmuĢ yalvarma pozisyonunda olsa da oğlunun gözlerini kurtarır. Ancak Coppelius
çocuğun diğer uzuvlarıyla oynar ve bunları birbirlerinin yerine takıp çıkarmaya çalıĢır.
Bedensel bütünlüğün kaybedilmesi zaten korku ve fantastik yazının ele aldığı
belirgin kaynaklardan birisidir. Kafaları koltuk altlarında dolaĢan hayaletlere özgü bir
durumdur bu. Mitolojide de uzuvsuzlaĢtırma yeni kuĢak oluĢturulmasında çoğunlukla bir
yeniden baĢlama sembolüdür. Yunan tanrısı Dionysos5 buna örnektir.

KLARA
Klara‘dan Nathanael‘e baĢlıklı ikinci mektupta ise kendisine yanlıĢlıkla gelen
mektubu Klara yanıtlar. Klara Latince‘de ―aydınlık, ıĢıklı‖6 anlamlarına gelir. Bu adın
seçilmesi bir rastlantı değildir çünkü Klara Nathanael‘in yazgısındaki tuhaflıkları bilimin ve
aklın ıĢığında aydınlatmaya çalıĢır. Nathanael‘in kurban olduğu doğaüstü olayların
gerçekliğini reddeden, bir anlamda okurun anlatıdaki temsilcisi olur. Bu tür bir yaklaĢım ile
yani Klara aracılığıyla okur kahramanla özdeĢleĢir. Bu özdeĢleĢme Todorov‘un bahsettiği ve
anlatının fantastikliğini vurgulayan kararsızlık durumundan çıkmaya yardım eder.
5

Dionysos bir değil bütün bir insanlık halidir. Bu yüzden durgun değil, sürekli devinim, değiĢim halindedir,
evrensel yaĢamın özellikle insanın beden ve tini aracılığıyla yansıyıp oluĢmasıdır. Mitoloji Sözlüğü, Remzi Yay.,
2000, s.95.
6
http://nominis.cef.fr/contenus/prenom/424/Clara.html

190

Anlatıda Klara sevgilisinin yaĢadığı travmayı irdelemeye çalıĢır ve Kum Adam‘ın
dönüĢüm geçirerek korkunç Coppelius‘a dönüĢtüğünü savlar. Bir psikolog gibi bunun
nedeninin ilk çocukluk dönemlerindeki kâbusun bir sonucu olduğunu ve düĢman bir gücün
duygusu olarak duyumsandığını söyler. BaĢka bir deyiĢle, Klara psikiyatrinin paranoya diye
adlandırdığı bir psiĢik duygulanımın dökümünü yapar. Bu Ģekilde yorumladığında
Nathanael‘in yazgısı açıklanabilirlik kazanır ve Kum Adam böylece klinik bir anlatıya
dönüĢür. Bu durumda anlatının yazınsal boyutu kimi kez sağlık açısından kimi kez de içsel
olarak görüntülerin tutarlılığı ve gücü içerisinde geçer.
Bütün bunlarla birlikte Klara‘nın kiĢiliğinde farklı bir boyut daha vardır. Klara,
aydın bir varlık olarak yine Ģeytansı dünyanın karanlıklarına karĢı durur. Nathanael onu
birçok defa melek diye adlandırır ve zaten Klara da onun ―koruyucu meleği‖ (Hoffmann,
2008: 37) olacağına dair söz vermiĢtir. Coppelius, Coppola ve Kum Adam tarafından
simgelenen Ģeytanın karĢısında meleksel bir varlık rolü üstlenir. Nathanael bir
psychomachie‟nin7 bahsi yani insan tinindeki iyi ve kötü arasındaki kavganın
dramatikleĢtirilmiĢ sunumu olur. Ġyi ve kötünün alegorileri olarak Klara ve Kum Adam, Tanrı
ve ġeytan arasındaki mücadelenin somut örnekleri olurlar. Ortaya konulan bahis ise
Nathanael‘in tinidir. Gözlerin tinin aynası olduğu sözünü düĢündüğümüzde, Kum Adam‘ın
tüm çabalarının Nathanael‘e cehennem azabı yaĢatmak olduğunu savlayabiliriz: satın
almak/satmak, günaha sokmak ve yanılsama ile baĢtan çıkarmak. Yapıtın Faust‘sal
boyutlarından biri de budur.
Öte yandan, Klara‘nın önerilerine bakıldığında Klara‘nın öncelikle toplumun
ölçütlerine uygun bir yaĢam kurguladığı görülür: yuva kurmanın getirdiği mutluluk, evlilik,
dostluk ve dinginlik örneğin. Bu aynı zamanda Nathanael‘e telkin edilen insan toplumuyla
barıĢma ve bütünleĢmenin ülküsüdür. Klara yine sıra dıĢı varlıklarla ilgili olarak gerçek bir
ahlaki yaklaĢım önerir. ― Benliğimizin yarattığı hayalettir bu ve bizimle olan yakın iliĢkisi ve
zihnimizde yarattığı derin etkiyle bizi ya cehenneme iter ya da cennete yükseltir. … Lütfen, o
çirkin avukat Coppelius‘u ve barometre satıcısı Giuseppe Coppola‘yı aklından çıkar. Bu
yabancı figürlerin senin üzerinde hiçbir gücü olmadığına inan.‖ (Hoffmann, 2008: 111)
Ġçsel düĢman burada herhangi bir psikopatolojik duygulanım değildir artık. Ancak
Ģeytanın insanı boyun eğmeye zorladığı günaha sokma giriĢimidir. Bizi yiyip bitiren Ģeyler
(Hoffmann, 2008: 36) bazen kendi üretimlerimizdir. Çünkü insanoğlu günaha her zaman
eğilimlidir. Klara, adı Ġbranice ―Tanrının armağanı‖ 8 olan Nathanael‘i kurtarmak ister.
Ancak Nathanael‘in anlatı sonunda kendisini kuleden aĢağı atması dinsel anlamda da bir
7

http://dictionnaire.reverso.net/francais-definitions/psychomachie
Aynı zamanda Ġsa‘nın on iki havarisinden birisinin adıdır.
http://nominis.cef.fr/contenus/prenom/4142/Nathanael.html
8
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hüsrana göndermede bulunur zira bu aynı zamanda Klara‘nın olduğu kadar insanoğlunun
uğradığı hüsranın da alegorisi olur.
Zaten Nathanael Coppelius‘un Klara ile olan aĢkını mahvedeceğini söylemiĢtir.
Klara bunun üzerine ―Evet Nathanael haklısın! Coppelius bize çok zarar verebilir. Sen buna
inandığın sürece gerçek ve etkin olur. Onun gücü yalnızca senin inancında‖ der. (Hoffmann,
2008: 118) Ancak, Klara‘nın çabaları sonuçsuz kalır. Nathanael‘in bir zamanlar Klara‘yı
doğanın güzellikleriyle açıkladığı günler yavaĢ yavaĢ artık geride kalmaya baĢlar.
Nathanael‘in çok felsefi bulduğu (Hoffmann, 2008: 113) akılcı ve bilimsel yaklaĢımlar artık
iĢe yaramaz. Klara‘ya ―artık mantıklı açıklamalar yapmaktan vazgeç‖ (Hoffmann, 2008:
113) demesi de kendisini bekleyen ve Klara‘nın onun gözlerinde artık yalnızca ölümü
görmesinin (Hoffmann, 2008: 119)

yolunu açan bir sonun baĢlangıcı olur. Artık

birbirlerinden uzaklaĢmaya baĢlarlar. Coppola‘nın getirdiği dürbünle bakınca Olimpia‘yı
görür. ―Klara‘nın görüntüsü tümüyle aklından çıkmıĢ, Olimpia‘yı düĢünüyordur‖ artık.
(Hoffmann, 2008: 126) Olimpia‘ya âĢık olması üzerine Coppola tekrar ortaya çıkar ve bir
gün onu yere vurup parçalar. Olimpia‘nın gözleri çıkar ve Nathanael Olimpia‘nın cansız bir
kukla, bir otomat (Hoffmann, 2008: 133) olduğunu fark eder ve çıldırır. En sonunda akıl
hastanesine götürülür. Nathanael yanı baĢında Klara, annesi ve Lothar olduğu halde tekrar
bir kâbustan uyanmıĢçasına kendine gelir.
Olimpia‘nın aradan çekilmesi ile her Ģey yoluna girer gibidir. Nathanael iyileĢmiĢ
gözükür. Çocukken travmadan uyandığı zamanki gibi artık annesi, Lothar ve Klara yani
sevdikleri ile birliktedir. Çocukluğunun masumiyetini tekrar bulmuĢtur. (Hoffmann, 2008:
136) Nathanael artık çocukken yaĢadığı travma öncesine dönmüĢtür. Ancak, öykü bu mutlu
epilogla bitmez. Bunu anlamak için Nathanael‘in travmadan uyanmasındaki nedenleri
irdelemek gerekir.
Nathanael arkadaĢları ile kentte gezerken onda tekrar krize yol açan görüngünün
pazaryerini kocaman gölgesiyle kaplayan belediye kulesinin olduğu gözükür. Kentin
normalliği ve dinginliği üzerine bir karanlık gibi çöken ve bir imge olan gölge, devasallığı ile
Nathanael‘de kriz yaratan yerlerin bir görüngüsü olur. Hatırlamakta kuĢkusuz fayda var.
Nathanael ilk olarak Coppelius‘la karĢılaĢtığı babasının odasına merdivenden çıkmıĢtı.
Sonra, âĢık olduğu Olimpia‘nın yok olup gittiği Spalanzani‘nin evine de merdivenlerden
çıkmıĢtı. Nihayet, tekrar krize gireceği ve kendini öldüreceği kuleye yine merdivenlerden
çıkar. Merdiven görüngüsü kulede Klara‘nın kendisine söylediği ―Bize doğru gelir gibi
görünen Ģu gülünç gri çalılığa bak.‖ (Hoffmann, 2008: 137) söz görüngüsü ile birleĢir.
Nathanael bunun üzerine hala cebinde taĢıdığı dürbünü aniden çıkarır ve bakar. Dürbünde
Klara gözükmektedir. Bunun üzerine Nathanael çıldırır ve delirme krizleri yeniden baĢlar.
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Klara‘yı Olimpia sanar. ―Dön tahta bebekçik! Dön tahta bebekçik!‖ (Hoffmann, 2008: 137)
ve ―AteĢ çemberi, dön! AteĢ çemberi dön!‖ (Hoffmann, 2008: 138) diye haykırır. Onu
öldürmek ister. Onu öldürme isteği altında kuĢkusuz kendisini uzuvsuzlaĢtırmaya çalıĢan
Coppelius ve âĢık olduğu Olimpia‘nın parçalara ayrılarak yok olmasının türevsel yansıması
vardır.
Öte yandan, kulenin altında onu izleyen ve kendisini aĢağıya atması için varlığıyla
onu bir anlamda teĢvik eden Coppelius vardır. ―Ha ha, bekleyin, birazdan kendiliğinden
inecek‖ der. (Hoffmann, 2008: 138) Kendisinden geçmiĢ olan Nathanael kendisine ait
olmayan ancak tanıdık Coppola‘nın Ģu sözlerini yineler. ―Güzel gözler! Güzel gözler!‖
(Hoffmann, 2008: 138) Nathanael aĢağıya atlar ve baĢı kuklanınki gibi paramparça olur.
Ölümü üzerine Ģeytansı Coppelius görevini tamamlamıĢ gibi aniden ortadan kaybolur.
Bununla birlikte, kendisini aĢağıya atarak son verdiği yaĢamıyla belki de bir anlamda
―olağandıĢı bir ruha‖ (Hoffmann, 2008: 111) karĢı yengin gelir. Zira Nathanael‘in söylediği
gibi kasvetli bir bulut her Ģeyi kapatmıĢtır ve ölümü yalnızca bu bulutu dağıtacaktır.
(Hoffmann, 2008: 106)
Böylece, Nathanael Klara tarafından canlandırılan gerçeklik ilkelerinin ölçütlerine
karĢı gelir. Nathanael‘de kiĢilik bozulmaları olmuĢtur. Burada sosyal ve psiĢik geliĢime
uygun bir çözüm söz konusu olamaz zira anlatı Nathanael‘in toplumsal marjinalleĢmesini ve
ben kimliğindeki kopukluğu sunar. Anlatı çocuklukta deneyimlenen yıkıcı bir deliliğin
anlatısıdır. Bu anlamda, sadece bir çocuğun bilinçsiz itkilerinin sonuçlarını ve bunun
yetiĢkinlik döneminde süregelen etkilerini ortaya koyar.
OLĠMPĠA
Otomat izleğine fantastik yazında sıkça rastlanır. Canlı bir makinemi ya da ölü
birimi sorularının ortaya çıktığı yapay bir varlık söz konusu olur. Fantastiğe özgü bu durum
yaĢamın ilkeleri, tinin doğası, ölüm ve yaĢam arasındaki iliĢki gibi varlıksal temel sorunlara
göndermede bulunur. Bu bağlamda, otomat doğaüstüyle ilintili olarak insansal yaĢamda
kabul edilemez gözükür. Otomat sorunsalı nesnel bakıĢın kendisine verdiği karakterleri
özümseme kapasitesine dayanır. BaĢka bir deyiĢle, fantastik anlatılarda otomat delirtici
görünümlerinin toplandığı bir varlık‘dır. Yani, Olimpia Nathanael‘in tüm delisel aĢkının
toplandığı bir varlık olarak karĢımıza çıkar. Kahraman kendisine rağmen hastalıklı bir
özseverlik içerisinde cansız varlıkla bir samimiyet kurar. Nathanael‘in çocukluk dönemi
travmalarına bağlı olarak özseverliği o kadar ileri gider ki sevmenin mutlak olumsuzluğu
içerisinde arzusunun nesnesi alıĢılagelmiĢin dıĢında ortaya çıkar: Olimpia‘yı bir kadın ve
Klara‘yı da bir otomat olarak görür. Klara‘ya ―Lanet olası cansız makine‖ der. (Hoffmann,

193

2008: 121) Ancak cinsellik izleği anlatıda ele alınmamıĢtır. Anlatı kahramanının Klara‘yı
sevmesi ise olanak dıĢıdır. Çünkü onun gözünde Klara cinsiyetsiz ve dokunulamaz olan bir
meleği temsil ediyordur. Buna karĢın, bir kukla olan Olimpia‘ya çok derin arzular besler.
Ancak bunun pratikte bir anlamı yoktur.
Nathanael‘in arkadaĢı Siegmund bir gün arkadaĢına ―Bana senin gibi aklı baĢında
birinin böyle bir geri zekâlıya, balmumundan yapma yüzlü, tahtadan yapılma bir kuklaya
nasıl kapıldığını söyle‖ (Hoffmann, 2008: 130) der. Ancak, Coppola‘nın verdiği dürbünle
büyülenmiĢ olan Nathanael, hiçbir ölümlünün göremeyeceği Ģeyleri Olimpia‘da görür.
―Olimpia sizin gibi soğuk ve sıradan insanlarda garip bir duygu yaratabilir. Yalnızca onun
gibi olanlara, Ģair ruhlulara açılır o! … Ama sen anlamazsın, boĢuna konuĢuyorum‖ der.
(Hoffmann, 2008: 130)
Nathanael bu sözlerle romantik döneme ait tipik bir yaklaĢım sergiler. O‘na göre aĢk;
doğanın gizemlerini çözmek, sözcüklerin anlatamadıklarının ötesini keĢfetmek, pisiĢik
yakınlıkların ve tinlerin içtenliğini yakalamaktır. Olimpia‘da ― … sevginin ve yaĢam ötesinin
sonsuzluğunu düĢünerek geçen ruhsal bir yaĢamın yüce bilincini açıklayan gerçek
hiyeroglifleri‖ (Hoffmann, 2008: 131) görür. Burada; tüm varlıklarıyla görünür dünyanın
yalnızca görünmez dünyanın figürü ve dıĢsallığın içselliğin yansıması olduğu romantik
dünya görüĢü ortaya konur.
Ancak, Coppola yaratığını yeniden düzenlemek ister. Spalanzani sadece bir
mekanisyendir. Coppola gözleri yani otomatın yaĢamını verir. Nathanael gürültü duyar ve
profesörün çalıĢma odasına çıkar. Çok sevdiği varlığın uzuvlarına ayrıldığını görünce
dehĢete kapılır. Coppola ona otomatın gözlerini fırlatır. Bunun üzerine Nathanael delirir ve
akıl hastanesine kaldırılır. Bu sahne anlatı baĢında Nathanael‘in geçirdiği travmatik sahnenin
benzeridir. Coppola Coppelius‘la özdeĢleĢtirilebilirken Spalanzani babasal bir imge ile
özdeĢleĢtirilebilir zira Olimpia‘nın soyut babası ya da en azından onu tasarlayan kiĢidir. Bu
bağlamda Olimpia da Nathanael ile özdeĢleĢir. Dolaysıyla Nathanael otomatın yok
olmasında kendi uzuvsuzlaĢtırılmasının yinelenmesini görür. Kendisi de böylece bir otomata
dönüĢmüĢ olur. DelirmiĢ olarak bir makine gibi dans eder ve bağıra bağıra ―Dön tahta
bebekçik! Dön tahta bebekçik!‖ der. (Hoffmann, 2008: 137) Burada kuklanın bedenine koĢut
olarak yıkılan ve çöken Nathanael‘in tinidir aslında.
Olimpia‘nın bir kukla olduğunun ortaya çıkması ise kentte büyük bir infial yaratır.
Hukukçular bunun topluma karĢı iĢlenmiĢ bir suç olarak cezalandırılması gerektiğini bile
söylerler. (Hoffmann, 2008: 134) Yine Ģiir ve retorik uzmanı bir profesör olay üzerine
dikkate değer bir yorum yapar. ―Çok değerli baylar ve bayanlar! Olayın arkasında ne
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yattığını göremiyormusunuz? Bu tümüyle bir alegori – uzantılı bir metafor! Bana inanın!
Sapienti sat!9‖ (Hoffmann, 2008: 135)
Alegori soyut bir düĢüncenin resimlendirilmiĢ kiĢileĢtirilmesi ise profesör burada ne
demek istemektedir. Olimpia neyin alegorisidir? KuĢkusuz bebeğin iĢlevi yoruma açıktır. Bu
yorumlar

Nathanael‘in çılgınlığının,

duyduğu aĢkın onun gözlerini

kör

etmesi,

romantizminin ve gerçekliğe göre sorunsal iliĢkisi biçiminde olabilir. Bununla birlikte
öğretmen sadece otomatın bir alegori değil, bütün her Ģeyin alegori olduğunu ileri sürer.
Profesörün bu saptaması bir yazın adamı olarak Hoffmann‘ın bu konudaki bakıĢ açısıyla da
örtüĢebilir. Hoffmann bütün ya da dünya hakkında ne düĢünüyordur? Hoffmann sanatının
merkezinde anlamın bu belirsizliği varmıĢ gibi gözükür. Görünür dünya, görünmez dünyanın
hiyeroglifi ya da alegorisi gibi ele alınıyor gibidir.
FREUD‘E GÖRE KUM ADAM
Psikanaliz tarihsel olarak tedavisel bir gereklilikten doğar. Yani psikiyatrik vakalara
psikolojik dayanaklar sağlama söz konusudur. BaĢka bir deyiĢle, hekimin zihinsel hastalık
sürecinde sadece ilaçlar verdiği hastanın psiĢik dinamiklerini ortaya çıkarma ve çözümleme
ereğini güder. Freud bu bağlamda hasta ve hekim arasında kurulan özel bir iliĢki
çerçevesinde hastanın psiĢik dünyası, dil sürçmeleri, düĢleri, anıları, sözleri ve diğer
belirtilerin yorumlanması ve gözlemlenmesinden hareketle bir kavramlaĢtırma dizgesi kurar
ve bunun adına psikanaliz der. O‘na göre tinbilimsel olarak psiĢe‘nin patolojisi iki büyük
gruba ayrılır. Bunlar kısaca, çözülmemiĢ içsel çatıĢmalarını dile getiren nevrozlu ve dıĢ
dünya ile bozulmuĢ iliĢkilerini, gerçeklikle psiĢik yaĢamlarının kopukluğu dile getiren
psikozlu kiĢilerdir.
Psikanalizin ortaya çıkması pratikte uygulamasını özellikle insan bilimlerinde çok
çabuk bulur. Bu bağlamda Freud‘un yazın alanındaki ilk pratiklerinden biridir Kum Adam.
Freud yapıt için Unheimlich yani tekinsizlik kavramını kullanır. Bu kavram, ―çok
uzun zamandan bu yana bilinen, tanıdık bildik ve ürküntü yaratan Ģeyin özel bir türü‖
(Freud, 2001: 31) olarak tanımlanır. Unheimlich tanıdık bildik anlamına gelen Heimlich
sözcüğünün karĢıtı olarak ele alınır. Öyküyü ise kaygı, iç sıkıntısı, ürküntü, korku duygusu
uyandıracak bir okuma biçiminde ele alır. Çok uzun bir anlam irdelemesi yapar, farklı
dillerde sözcük kökeninin hem tarihsel hem de sözlüksel olarak ne anlamlara geldiğini
açıklar. Örneğin, Arapça ve Ġbranice‘de Ģeytani ve korkunç sözcükleriyle aynı anlamı
taĢıdığını söyler. (Freud, 2001: 37)

9

Akıllı biri için bu kadarı yeterli. (Hoffmann,2008: 135)
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1906‘da Ernst Jentsch10 bu kavram üzerine bir makale yazar ve Ģöyle der: ‖Bir öykü
anlatırken kolayca tekinsiz etkisi yaratmanın en baĢarılı araçlarından biri öyküdeki figürün
bir insan mı yoksa otomat mı olduğu konusunda okuru belirsizlikte bırakmak ve bunu okurun
dikkatinin doğrudan bu belirsizliğe odaklanamayacağı bir biçimde yapmaktır, böylece okur
doğrudan konuya girip bunu hızla çözemez.‖ (Freud, 2001: 53) Öyleyse, Olimpia‘nın tini
konusundaki belirsizlik okuru fantastik tanımında açıklandığı gibi kararsızlık durumunda
bırakır. Gerçek bir dünyada tutarsızlık yaratan bir görüngü meydana gelir çünkü bir bebeğin
ve canlı bir varlığın ne olduğunu biliriz. Bunların aralarındaki ayrımda bir belirsizliğimiz,
kuĢkumuz yoktur. Zira canlı ve cansız olan arasında gizde insansal ölçütlerimiz,
kurallarımız, alıĢkanlıklarımız gereği bir giz aramayız. Dolaysıyla fantastiğin tanımına ek
olarak yanına okurda uyandırdığı özel duygudan ötürü tekinsizlik kavramını da koyarız.
Ancak Freud Jentsch‘ın tanımıyla kuĢkusuz yetinmez. Freud Olimpia‘nın olduğu bölümün
tüm öykü içerisindeki sorunsalın merkezinde yer almadığını söyler ve Hoffmann‘ın
mantıksallık ve doğaüstü arasında bulanıklığın anlatı sonunda yavaĢ yavaĢ ortadan kalktığı
tarzda anlatısını kurguladığını saptar. ―Hoffmann‘ın öyküsünün akıĢı içinde bu belirsizlik
ortadan kaybolur ve bizlerinde Ģeytani optikçinin gözlüğünden ya da dürbününden
bakmamızı sağlamayı amaçladığını algılarız. Belki de yazarın bizzat kendisi böyle bir
araçtan bakmıĢtır. Çünkü öykünün sonunda optikçi Coppola‘nın gerçekte avukat Coppelius
ve dolaysıyla Kum Adam olduğu netleĢir. Dolaysıyla burada entelektüel bir belirsizlik
sorunu yoktur.‖ (Freud, 2001: 67)
Freud‘ün bu saptamasına dayanarak anlatı kahramanı Nathanael‘in öyküsünün
trajikliğini dikkate almak gerekir. Yazarın dehası ve okurda yarattığı rahatsızlık, okurda ne
doğaüstü ne de akılcı bir kiĢinin söz konusu olmadığını ancak kiĢinin psiĢesinin söz konusu
olduğunu düĢünmeye iter.
Kum

Adam

öyküsünün

fantastik

boyutunu

yalnızca

doğaüstü

nedenlere

indirgenemeyeceğini kabul etmek gerekir. Böyle bir olayın gerçek yaĢamımızda olması
durumunda kuĢkusuz Klara‘nın tarafında yer alınması kaçınılmazdır. Öte yandan, bir yazın
kahramanının psiĢik yaĢamı gerçek bir insanınki gibi irdelenebilir. Anlatı kahramanı ile
ilintili birçok veri çözümlemeye çalıĢana bu olanağı verir. Bu durum yazar için de geçerlidir
elbette. YaĢadığı dönemde psikanalizin henüz doğmadığını düĢünürsek Hoffmann‘ın deliliğe
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Tekinsiz kavramını ilk olarak ―Tekinsiz‘in Psikolojisi‖ adlı yapıtında ele aldı. Daha sonra Freud benzer bir
çerçevede bu kavramı zenginleĢtirmeye ve geliĢtirmeye çalıĢtı. Freud, Jentssch‘in yaptığı gibi Hoffmann‘ın Kum
Adam öyküsünden yola çıktı ve korkuyu, bilinmezi ve bilinmezin çekiciliğini irdeledi. Yapıtta psikanaliz‘in temel
anlayıĢını, yani kiĢinin bilincinin bir bütün olmadığını ancak bastırdığı ve kaçınılmaz Ģekilde kendisine geri
dönen bir eksiklik ya da fazlalıktan oluĢtuğu düĢüncesini korku ve kaygının oluĢmasına bağladı.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ernst_Jentsch
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baskıcı ve dinsel bir açıklama getirmeyen ilk psikiyatr olan Pinel‘in 11 çalıĢmalarını
okuduğunu varsaymak yerinde olur. Pinel‘e göre deli ne suçlu ne de cin çarpmıĢtır, yalnızca
hastadır.
Anlatıda Nathanael‘in psikotik özellikler sergilediği de görülür. Bunlar iĢkenceden
kaynaklanan delirmeler, kimlik kaybı, kiĢiliğin bölünmesi, gerçeklik algılamasının
bozulması, saldırganlık, intihar ve öldürme eğilimi olarak sıralanabilir. Öykü zaten
çocuklukta yaĢanılan travmatik bir deneyimin ve bunun yetiĢkinlik dönemde devam eden
etkileri, saplantısal ve yinelemeli görüntülerle dolu düĢler, baba izleği, bir kuklaya (Olimpia)
yönelik fetiĢ cinsellik ile doludur.
Freud tarafından getirilen yorum ve fantastik metince üretilen etki, tekinsiz
kavramının kullanılması sayesinde duyarlılaĢtırılabilir. Okurda gerçekliğe dair birçok soruya
neden olabilecek bu tür metinlerde alıĢılagelmemiĢlik durumu okuma etkinliğine bir
yoğunluk katar. Kum Adam öyküsü psiĢik bir durumun gerçeklikle çatıĢması sonucu bir
rahatsızlık yaratır. Nathanael‘in anlatı sonunda intihar ile biten yazgısı fantastik ölçüsüzlük
içerisinde bizlere çok da yabancı gelmez. Zira bu insanlara özgü bir durumdur. Ancak
Hoffmann‘ın anlatısı bilinçaltında kalması gerekenleri ortaya çıkarır. Nathanael‘deki Oidipus
kompleksi ya da iğdiĢ edilme korkusunun yarattığı iç sıkıntısının hipotezi ne kadar ürkütücü,
korkutucu olursa olsun, bu hipotez duyulmak istenmeyene anlam verme, yorum getirme
zorunluluğunu ortaya koyar. Psikanalitik düzlemde travma boyutu kiĢinin psiĢik yaĢamını
temelde de yapılandırır. Yazın dünyasında ise kiĢinin psiĢik yaĢamı, anlatının öykülemeli
yapısını belirlediği gibi yine bu yapı tarafından da aynı zamanda belirlenir.
Bütünü içerisinde değerlendirildiğinde Kum Adam‘ın göz sorunsalı etrafında
döndüğü görülür. Anlatı içerisinde gözleri kaybetme korkusunun Nathanael‘de çok belirgin
olduğu görülür. Kendisinde korku uyandıran gözleri olmayan, gözleri yerinde ürkünç derin
siyah oyuklar olan insan yüzleri vardır. Kor gibi kömür parçaları gözlerine sokulmak istenir.
Fiziksel Ģiddetin kuĢkusuz sembolik Ģiddete göndermesi vardır. ― Ġnsanın gözünün zarar
görmesi ya da onu yitirmesi korkusunun çocuklardaki en kötü korkulardan biri olduğunu
tinçözümsel deneyimden biliyoruz. Çoğu yetiĢkin bu konudaki endiĢelerini korurlar ve hiçbir
fiziksel yaralanma onlar için gözlerinin yaralanmasından daha dehĢet verici değildir. …
DüĢlerin, düĢlemlerin ve mitlerin incelenmesi bize insanın gözüne iliĢkin kaygısının yeterince
sık olarak iğdiĢ edilme korkusunun bir yerine geçeni olduğunu öğretmiĢtir. … Nevrotik
11

Pinel, Philippe, (1745–1826) Tinsel hastalıkların doğal bir görüngü olduğunu ve doğa bilimlerinin yöntemleri
ile tedavi edilmesi gerektiğini ileri sürdü. Hastaları insancıl yollarla tedavi etmeye çalıĢtı. DavranıĢsal ve psiĢik
belirtilerden hareketle akıl hastalarının patolojik sınıflamasını yapmaya çalıĢtı. ÇalıĢmaları sonucu tinsel
hastalıkların sebeplerine yönelik batıl dinsel inançlar azaldı ve bu da hastalıkların bilimsel olarak araĢtırılmasını
kolaylaĢtırdı. Modern Psikoloji Tarihi, Kaknüs Yay., 2002, s.503.
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hastaların

çözümlenmesinden

onların

iğdiĢ

edilme

karmaĢalarının

ayrıntılarını

öğrendiğimizde ve bunun onların zihinsel yaĢamındaki sınırsız önemini anladığımızda tüm
diğer kuĢkular silinir.― (Freud, 2001: 69–70)
Öncelikle gözler Kum Adam izleğinin hyberbolüdür. Evin ihtiyar hizmetçisi daha
anlatının baĢında öyküye korku ve zalimlik boyutu katar. Kanla dolup fırlayıp giden, Kum
Adam‘ın çocuklarına besin olan gözler söz konusu edilir. Üstüne üstlük Nathanael bir
çocuğun görmemesi, tanık olmaması gerekenleri görür. Oysa gizlice babasının odasında
saklanmamalı ve uyumuĢ olmalıdır. Ancak Nathanael görmemesi gerekenleri görür.
‖Olduğum yerde mıhlanmıĢ kalmıĢtım. Çok Ģiddetli cezalandırılma tehlikesi olmasına karĢın,
kalıp dinlemeye ve arada sırada baĢımı perdenin aralığından çıkarıp gözetlemeye
baĢladım.‖ (Hoffmann, 2008: 104) Coppellius‘un ―Gözleri getir! Gözleri getir!‖ (Hoffmann,
2008: 105) diye bağırması sonucu Nathanael korkudan kendisini kaybedip yakalandığını
daha önce dile getirmiĢtik. Sonucu cezalandırma ile biten bu eylemin nedeni ise yine
gözlerdir.
Göz her zaman simgesel olarak ıĢık ve tinsel algılama yetileriyle ilintili olmuĢtur.
Birey ve dıĢ dünya arasında bir bağlantı öğesi olarak tinin aynası iĢlevini görür. Gerçeklikle
dolaysız bir iliĢki içerisinde olduğu için göz yanılmaz. Ancak fiziksel görünümlerin ötesinde
gerçekleĢen bu etkinlik bazen bu uzvun feda edilmesiyle gerçekleĢir. Tıpkı mitik varlık
Oidipus‘un babasının katili ve karısının aslında annesi olduğunu öğrenmesi sonucu iğneyle
gözlerini kör etmesi gibi.
Kum Adam gözün simgeselliği etrafında dönüp duran karmaĢık bir varyasyondur.
Coppelius‘un etkinliği (gözleri çıkarmak) ve Coppola‘nın etkinliği (yapay gözler sunmak)
Nathanael‘in yaĢadığı talihsizlikte birbirlerini tamamlarlar. Fiziksel olarak kör olan
Nathanael otomat olan Olimpia‘yı çekici bir kadın olarak görür. Fantastik bir imgelemle
cansız olanı canlandırarak kendisini dünyadan soyutlar. Bu nedenle göz ve otomat izlekleri
birbirlerinden ayrılamaz ölçüde birbirlerine bağlıdırlar.
Birbirine karĢıt bu çiftler varlığın en temel sorunlarına göndermede bulunur.
Hoffmann fantastik yazının yazınsal düzlemde önerdiğini metafiziksel bir boyuta taĢır. Yazar
doğa ve doğaüstü arasında bir kararsızlık yaratarak iĢi varoluĢsal bir sorgulamaya kadar
götürür.
Sonuçta Nathanael artık gerçeklikle iliĢkisini bozan Ģeytansı görünümlerin
kurbanıdır. Simgesel olarak gözleri yoktur ve gözlükler aracılığıyla kaybettiği gözlerini arar.
Freud bölüm sonunda aĢağıda özetleyebileceğimiz gibi birde not düĢer. (Freud,
2001: 143) Ona göre, babası ve Coppelius sevilen ve nefret edilen baba (Oidipus Kompleksi)
figürünün ikililiğini temsil eder. Kötü baba Coppelius onu kör yani iğdiĢ etmekle tehdit eder,
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iyi baba ise oğlunun gözlerinin bağıĢlanması için yalvarır. KarmaĢanın en güçlü biçiminde
bastırılan kısmı olan kötü babaya yönelik ölüm arzusu iyi babanın ölümünde ifade bulur ve
Coppelius bundan sorumlu kılınır. Coppola avukat Coppelius ile özdeĢ olarak görülür.
Profesör Spalanzani Olimpia‘nın babasıdır ve baba dizisinin bir üyesidir. Nathanael Olimpia
ile özdeĢleĢebilir çünkü Coppelius Nathanael‘i bir kukla gibi uzuvsuzlaĢtırma çabası
içerisine girmiĢtir. Dolaysıyla bu diĢi kukla Nathanael‘in çocukluğunda babasına yönelik
diĢil tutumun maddeleĢtirilmesinden baĢka bir Ģey değildir. Zira Olimpia‘nın da gözleri
çıkarılır. Olimpia Nathanael‘in kendisine insan olarak karĢı duran O‘nun ayrıĢmıĢ bir
parçasıdır. Nathanael‘in bu parçaya köleliği onun Olimpia‘ya karĢı anlamsız takıntılı
sevgisinde anlatılır. Bu türden bir sevgi özseverlik olarak adlandırılır. ĠğdiĢ edilme
korkusuyla babasına odaklanmıĢ Nathanael‘in bir kadını sevmesi imkânsızdır zaten.
Anlatıda yine özdeĢleĢme, bölünme gibi durumlarla kendisini gösteren eĢinsan
izleği12 fantastik yazının sıkça ele aldığı konulardan biridir. DıĢ dünya algılamasında
meydana gelen bozulmalar, yansısını kiĢinin kendisinde gösterir ve kiĢilik bozulmasına yol
açar. Yani sonuçta kimlik sorunsalı oluĢur. Nedeni patolojik delilik ya da hayaletlere,
yaratıklara inanma olsun, kiĢiliğin bölünmesi fantastik yazında temel bir izlektir.
Freud‘e göre eĢinsan izleği ―çift görüngüsüyle ilgilidir. Birbirlerine benzedikleri için
özdeĢ kabul edilmesi gereken kiĢilikler vardır. Öznenin kendisini bir baĢkasıyla
özdeĢleĢtirmesi, böylece kendisinin kim olduğu konusunda kuĢkuda olması ya da yabancı
benliği kendisinin yerine geçeni yapmasıyla belirlenir. BaĢka bir deyiĢle benliğin çiftleĢmesi,
bölünmesi ve iç geçiĢimi söz konusudur. Çift özünde Ego‘nun yıkımına karĢı bir güvencedir.‖
(Freud, 2001: 143)
Nathanael da bir dizi özdeĢleĢme yapar. Kum Adam Coppelius‘tur. Coppelius
Coppola‘dır. Bunların hepsi de baba figürü yerine konulur. Spalanzani‘de Olimpia‘nın
babası ve Nathanael‘in arzuladığı müstakbel kayınbabası olarak da babalık figürü taĢır. Klara
dürbün aracılığıyla Olimpia olur. Olimpia Nathanael‘in kalbinde Klara‘nın yerini alır. Eğer
Kum Adam ve farklı görünümleri Nathanael‘in deliliğinin fantastik ürünleri ise, bunlar
öyleyse onun olumsuz tarafının bölünmeleri olarak da kabul edilebilir. Çünkü kendi
varlığında yaĢam bulan itkileri onlara yükler. KarĢılıksız ve sonuçsuz olarak bir kuklaya
duyulan arzuda var olan özseversellik ise arzusunun bu diĢil nesnesinde bölünerek ortaya
çıkar. Çocukluk travması anlatıda en azından üç defa yinelenir. (Klara‘ya yazılan Ģiir,
Olimpia‘nın yok edilmesi, Klara‘ya saldırı ve intihar) Anlatı sonunda tekrar aynı görüntüler
ve delice sözler Nathanael tarafından söylenir. Nathanael‘in yazgısını oluĢturan tüm kiĢilerin
12
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onun Ben‘inin bölünmesinden sonra ortaya çıkmaları aynı izleğin saplantısal yinelenmesine
dayanır. Babayla olan iliĢkisindeki baĢarısızlık, aĢkta uğranılan hüsran ve her türlü asosyallik
belirtisi sonucu paranoyakça bir tutumla kiĢilik bölünmeleri kaçınılmaz olur. Bu
bölümlemeler kiĢiliğinin parçalanmasına kadar gider ve bu durumda onu ölüme sürükler.
SONUÇ YERĠNE
Fantastik bir anlatı olmasına karĢın, psikanalitik açıdan Kum Adam hem psiĢik
kargaĢaların gerçekçi sunumu hem de kuvvetli psiĢik bir gerekircilik taĢıdığı ölçüde iç
karartıcıdır. Günümüz toplumlarında böylesine bir davranıĢ sergileyen anlatı kahramanı
Nathanael‘in yerinin bir akıl hastanesi ya da psikiyatri kliniğinin olması elbette yadsınamaz.
Gerçekte aĢırı korku ve görüntülerin gerçekliğe egemen olduğu bir insan için baĢka bir çıkıĢ
da gözükmez. Oysa fantastik bir anlatıda fantastiğin tanımı daha doğrusu tanımlanamazlığı
nedeniyle bunlar kendilerine yer bulabilirler. Bu anlamda Nathanel‘in deliliği onu çevreleyen
toplum ya da okurun verdiği bir karardır. Klara‘nın anlatıdaki iĢlev ve tutumu Nathanael‘in
yazgısının gerçekliğini bu bağlamda aydınlatabilir.
Psikanalitik çözümlemeler yanında, yapıtın yazarı yansıttığı savı ve Hoffmann‘ın
babasının o üç yaĢında iken evi terk ettiği gerçeği göz önüne alındığında yapıtın yazarın
psiĢesini de yansıttığı söylenebilir. Buna karĢın, yazar yaĢamına ait biyografik bazı bilgilerin
bilinmesi bu durumu açıklamada yetersiz kalabilir.
Yazınsal yaratı süreci içerisinde metnin kendisinin anlam üreticisi olarak ele
alınması bir yana, tinbilimsel koĢulların irdelenmesi de özellikle üzerinde durulması gereken
bir durumdur.
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FERĠT EDGÜ‟NÜN KAÇKINLAR‟INA PSĠKANALĠTĠK BĠR YAKLAġIM
A PSYCHOANALITIC APPROACH TO RUNAWAYS OF FERĠT EDGÜ
Macit Balık1
Özet:
1950 kuĢağının önemli isimlerinden biri olan Ferit Edgü'nün (d. 1936) ilk öykülerinde,
belirgin bir biçimde karamsar bir atmosfer öne çıkar. Ġlk dönem öykü kiĢileri; yaĢadıkları dünyaya
yabancı, yaĢama tutunmada sıkıntılı, dolayısıyla yaĢamın Ģimdisinde var oluĢsal bir sıkıntı çeken
kimselerdir. KiĢilerin dünyasının bu biçimde takdim ediliĢi, sadece Ferit Edgü'nün değil, 1950
kuĢağının belirgin bir özelliğidir. Edgü'nün ilk öykülerinin yer aldığı Kaçkınlar'daki (1959) kiĢilerin
dünyası, anılan açmazların yanı sıra arayıĢ ve kendini gerçekleĢtirme olgusuna da açılım olanağı
sağlayacak bir yapı özelliği gösterir. Edgü'nün kiĢilerinin kendini gerçekleĢtirme çabası, ifadesini,
kendilerini tanımayan ya da kabul etmeyen topluma ve toplumun değerlerine meydan okuma
biçiminde görülür. Ne var ki bu meydan okuma güçlü bir bireyin trajik yenilgisiyle sonuçlanır. Kentli
aydının bunalımı anlamına da gelen bu durum, Edgü'nün ilk dönem öykülerinin temel karakterini de
belirler. Bu bildiride Kaçkınlar‘a psikanalitik açıdan bakılacak ve anılan temalarla iliĢkisi
kurulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ferit Edgü, Kaçkınlar, psikanaliz.
Abstract:
The first stories of Ferit Edgü (b.1936), who was one of the most important names of 1950
generation, had revealed a rather pessimistic picture. First term story characters are persons who
feel as aliens in the world and who have difficulties in adhering to life. In other words, these people
are unhappy due to their existence in life. It is not only Ferit Edgü who introduces the world of
persons in such a way. It is the significant style of 1950 generation authors. Runaways (1959) in
which Edgü gathered his first stories avails the fact of realizing oneself besides the above-mentioned
dilemma. The endeavor of Edgü‘s characters to realize themselves appears with challenging to the
social values and the society which does not adapt them. Unfortunately, this challenge results in a
tragic defeat of a potent individual. This situation which means in a way the depression of the
intellectual identifies the main characteristics of Edgü‘s first term stories. In this communication,
Runaways will be analyzed in a psychoanalytic term and will be associated with the mentioned
themes.
Keywords: Ferit Edgü, Runaways, psychoanalysis.
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GiriĢ: Edebiyat ve Psikanaliz
Edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin psikoloji ile temas kurmasının ve aynı bağlam
içine alınmasının tarihi çok eski değildir. 20. yüzyılın baĢlarından itibaren çeĢitlemeler
halinde süregelen psikoloji-edebiyat yakınlaĢması ―bir anlamda pozitivizmle yeniden bağ
kurulması‖ (Aytaç, 2003: 172) anlamına gelmektedir. Bir edebî eserdeki psikolojik öğelerin
saptanması ve esere psikanalitik kuram uygulanması Freud ile baĢlar ve peĢi sıra gelen
psikologlar ile derinlik kazanır. Freud, genel olarak sanat eseri, özelde ise edebî eser
üzerinde uzun uzadıya düĢünmüĢ ve ―hem sanat eserinin kendisini hem de onun öznesi olan
yazar ve sanatçıyı psikanalitik bir gözle değerlendirmiĢtir‖ (Emre, 2005: 291).
Sanat/edebiyat eserine yaratıcılığın psikolojik dürtülerini tespit noktasından yaklaĢan Freud,
―insan yaratıcılığının kökenleri konusundaki bilinmezlere gerçek anlamda ıĢık tutan ilk kiĢi‖
(Cebeci, 2004: 111) olmuĢtur. Freud‘a göre sanatçının yarattığı esere psikanaliz
tedavisindeki bir hastanın sözleri gibi‖ (Moran, 1991: 137) yaklaĢılması ve yazarın bilinçaltı
dünyasına ıĢık tutacak verilerin ortaya çıkarılması gerekmektedir. Çünkü Freud, edebî metni
rüyalara benzetir ve bu nedenle de rüya yorumlama ilkelerini metne uygular. Bir farkla ki,
Freud, ilk planda sanatçı yaratımını gündüz rüyalarına yani fantazyaya benzeterek onların
bastırılmıĢ isteklerini böylece ortaya çıkardıkları tezini savunur. Freud‘un sanat eserini
gündüz düĢlerine benzetmesi ve bunu gece rüyalarıyla aynı bağlamda değerlendirerek analiz
etmesi bazı eleĢtirmenlerde sanatçının ―bir tür ruh hastasına yakın‖ (Moran, 1991: 136)
sayıldığı fikrini oluĢturur.
Sanatçının, eserinde örtük bir Ģekilde yaĢamına dair birçok gizli isteği gerçekleĢtirdiği
ön kabulünden hareket eden Freudyen psikanaliz, biyografiye yöneldiği için Moran, bunun
tek baĢına bir edebî eserin değerlendirilmesinde ölçüt olamayacağını düĢünür. Ona göre,
sanatçının yaĢantısını, nevrozunu psikanaliz yoluyla keĢfetmek, edebî değer belirlemede iĢe
yaramayacak, ancak esere yönelik analizler psikanalitik öğretiyi uygulayan eserleri
açımlamada yararlı olabilecektir (Moran, 1991: 140). Psikanalitik edebiyat kuramında her
ne kadar farklı düĢünürlerin yöntemleri sistemli bir yapının oluĢmasında etkinlik gösterse de
özünde Freud‘un sanat eserine yaklaĢım teorilerine yaslanır. Freud özellikle yazar
yaratıcılığının kökenini ortaya çıkarmaya çalıĢtığı ―Yazar ve DüĢlem‖ baĢlıklı çalıĢmasında
eriĢkinlerin düĢlemleri ile çocuğun en büyük uğraĢı olan oyun arasındaki benzerliğin altını
çizer. Ona göre ―oyun oynayan çocuklar, (…) kendilerine özgü bir dünya yaratır; daha
yerinde bir deyiĢle, yaĢadığı dünyanın nesnelerini kendi beğenisine uygun olarak kurduğu
yeni bir düzen içine yerleĢtirir, böylece tıpkı bir sanatçı gibi davranır. (…) Sanatçı da oyun
oynayan bir çocuk gibi davranır tıpkı; o da kendine bir hayal dünyası yaratarak bu dünyayı
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pek ciddiye alır, yani zengin bir duygu hazinesiyle donatarak realiteden kesin sınırlarla ayırır
onu‖ (Freud, 2007: 104-105).
Freud, çocukların kurdukları oyun dünyası içinde gerçeklikten sıyrılarak arzularını
gerçekleĢtirebildikleri bir evrene girmeleriyle, sanatçının gündüz düĢleri olarak nitelediği
fantazyalar sayesinde doyuma ulaĢabildikleri ve isteklerini gerçekleĢtirebildikleri bir alan
olarak sanat eserini meydana getirmelerinin aynı itekleyici güçten geldiğini söyler. Arzuların
gerçekleĢtirilebildiği bu alana ihtiyaç duyulmasının altında yatan temel etken de
mutsuzluktur. Çünkü Freud‘a göre ―mutlu insanlar düĢ kurmaz, bunu ancak yeterince
doyuma ulaĢmamıĢ kiĢiler yapar. Doyuma kavuĢturulmamıĢ duygular, düĢlemlemenin itici
güçleridir ve böyle bir doyumu ondan esirgeyen gerçek‘i değiĢtirme giriĢimidir‖ (2007:
107). Bu kurama göre düĢlem, kiĢiliği yüceltmeye yönelik büyüklük istekleri ve cinsel
isteklerden kaynaklanır. Bu isteklerin ortaya çıkıĢının sadece rüyalarda olmadığını savunan
Freud, gece görülen düĢlerin tıpkı gündüz düĢlerine benzediğini, bunların da çok iyi bilinen
düĢlemler (fantazya, gündüz düĢleri) gibi istek gerçekleĢtirme niteliği taĢıdığını öne
sürmüĢtür (Freud, 2007: 110). Freudyen psikanalizde edebi esere, düĢleri analiz ederken
kullanılan yöntemlerle, belirli semboller üzerinden yaklaĢarak yazarının bilinçaltında kalan
geçmiĢine dair önemli verilere ulaĢılabilir. Böylelikle sanatçıyı yaratmaya iten sebepler gün
yüzüne çıkarılabilir. Freud, sanat eserini bu yolla incelemenin gerekliliğini Ģöyle ifade eder:
―Biz düĢlemlerden (fantazya) edindiğimiz bilgilere dayanarak diyebiliriz ki, güçlü bir güncel
yaĢantı daha öncelerde, sıklıkla çocuklukta kalmıĢ bir yaĢantının anısını sanatçıda
uyandırmakta, anımsanan yaĢantı ise sanat yaratısında gerçekleĢme olanağına kavuĢan isteği
doğurmakta ve yaratının kendisi hem anımsamaya yol açan yaĢantıyı, hem de eski anıya
iliĢkin öğeleri içermektedir.‖ (Freud, 2007: 112). Sanat yaratılarını bu yoldan incelemenin
verimli sonuçlar doğuracağına inanan Freud, sanatçının yaĢamında çocukluk anılarının aĢırı
vurgulanıĢı, sanatın da gündüz düĢü gibi gerilerde, yani çocuklukta kalan oyunsal etkinliğin
varlığını sürdürmesinden kaynaklandığı neticesine varır. Freud‘a göre sanat eseri, sanatçıyı
yaratmaya iten sebeplerin çocukluktan geldiğine dair önemli ipuçlarını barındırmasından
dolayı onun ruh dünyasını aydınlatmada önemli bir veri alanı olarak değerlendirilmelidir.
Kısacası Freud bu düĢünceleriyle eseri değil, yaĢantıyı önceleyen, yani yazara yönelik bir
eleĢtiri çerçevesi çizmektedir.
Freud‘u takip eden öğrencilerinin bir kısmı onun sanatsal yaratımla ilgili
düĢüncelerini eksik ve yanlıĢ bulurken bir kısmı da daha ileri aĢamalara taĢımıĢlardır.
Sözgelimi Freud‘un öğrencisi ve daha sonra rakibi olan Carl Gustave Jung, yazara psikanaliz
uygulamaya kalkıĢmaz, bunu eser açısından gereksiz bulur. Yöntemi yalnızca edebî metnin
figürlerine uygular. Yazarın kiĢiliğiyle uğraĢmak sanat eserini sınırlamak demektir. Jung,
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edebi eserin psikolojik iĢlevini sembollerde arar ve ona göre semboller bellekle ilgili imgeler
olup kolektif bilinçaltına iĢaret ederler (Aktaran: Aytaç, 2003: 179). Oğuz Cebeci, Jung‘ın,
yaratıcılığın ortaya çıktığı durumları, psikolojik ve esinle gelen imgeye dayalı yaratıcılık
Ģeklinde iki ana etkene dayandırdığını söyler. Psikolojik yaratıcılıkta, malzeme insan
bilincinden gelir ve bu tür etkinlikler ve ürünler insan anlayıĢının sınırları içinde kalır. Yani
bu türün insan zihniyle kavranamayacak hiçbir yönü bulunmamaktadır. Esine dayalı
yaratıcılıksa (vision) Jung‘ın asıl üzerinde durduğu alandır. Burada kullanılan malzeme
insanın kiĢisel yaĢamından değil, derinlerden, kolektif bilinçdıĢı denilen yerden gelmektedir.
Yaratıcının rolü nispeten pasif bir roldür, eserde sanatçının müdahalesinden çok bir arketipin
canlanması söz konusudur (Cebeci, 2004: 121). Bu durum aynı zamanda esere evrensel bir
anlam ve önem kazandırmaktadır.
Psikanalitik kuramı sanatçı-eser bağlamında açıklayanlardan biri de Otto Rank‘tır.
Rank, sanatsal yaratımın önde gelen etkeninin ölümsüzlük fikri olduğunu düĢünür. O,
sanatçının bir tür ölümsüzlük peĢinde koĢtuğunu, bu ölümsüzlüğüyse, zamanına hâkim olan
belli kurallarla, ya da bir tür sanatsal devrim neticesinde, kendi geliĢtirdiği kurallara uyarak
yarattığı eseri aracılığıyla gerçekleĢtirdiğini söyler. ġu halde, sanatçının ölümsüzlük peĢinde
koĢan bir birey olduğunu, bunun gerisinde de ölüm korkusunun bulunduğu söylenebilir.
Rank‘a göre sanat yapıtı ―ölümsüzlük‖ fikrini temsil eder ve ruhun ölümsüzlüğünü ―somut
olarak göstermesi‖ açısından önemlidir. Bir yapıtın ortaya çıkması, bireysel sanatçının
ölümsüzlük isteğini, ölümsüzlüğü kavramsallaĢtırmasını gösterdiği kadar, toplumun bu
konudaki fikirlerini ve beklentilerini ifade eder ve karĢılar (Aktaran: Cebeci, 2004: 123).
Cebeci‘nin Rank‘tan aktardığı fikirlere göre bir kahraman çağının bazı ihtiyaçlarını dile
getirir ve gerçekleĢtirir. Bu ihtiyaç toplumun ölüm düĢüncesi karĢısındaki tepkilerinin ele
alınıp dönüĢtürülmesine yönelik bir çabayı gerektirmektedir. Kahraman bu arada
ölümsüzlüğe kavuĢur ki, bu sona bir eylemden çok, ölümsüzlüğe yönelik iradesini ortaya
koyarak ulaĢmaktadır. Böylece kahramanın ―zamanın toplumsal rüya ve dilekleri‖ni
(Cebeci, 2004: 133) gerçekleĢtiren kiĢi olduğu söylenebilir. Bu düĢünce, edebi eserde yer
alan kahramanın psikanalitik incelemesinin toplumsal dokunun haritasını çizeceği iddiasını
da taĢımaktadır.
Psikanalitik edebiyat eleĢtirisinin önemli isimlerinden Ernst Kris, yaratıcılığın ortaya
çıkmasında birincil düĢünce sistemlerinin önemi üzerinde durur. Ona göre yaratıcılık,
egonun hizmetinde bir gerilemeyi (regresyonu) ifade etmektedir. (Aktaran: Cebeci, 2004:
136). Bu görüĢe katılan çağın önemli psikanalitik edebiyat eleĢtirmenlerinden N. Holland,
―psikanalizde hastanın kendi tepkilerini doktoruna yansıtması sürecini okur ile edebi eser
arasında gözlemleme isteğinden‖ (Aytaç, 2003: 174) hareket ettiği fikrini öne sürer. Holland,
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psikanalizle edebiyat arasındaki iliĢkiyi Ģöyle kurar: ―Her iki alan da bir gerilemeyle ortaya
çıkan izleklere iliĢkindir. KiĢinin psikanalitik bir kavram olan ‗oral dönem‘e iliĢkin
duyguları, bir edebiyat kavramı olan ‗inanmamanın askıya alınması‘ olgusunda karĢılaĢılan
bir izlek oluĢturur. Öte yandan psikoterapide ortaya çıkan aktarım (transferans) iliĢkisi
okuma faaliyetine benzer. Her iki durumda da gözlem yapan ve katılımda bulunan ego
unsurları vardır (Aktaran: Cebeci, 2004: 180). Holland, öne sürdüğü kuram sonucunda,
bütün okuma türleri arasında psikanalitik okumanın yapıtın merkezinde bulunan fanteziye
ulaĢılmasını sağlayacağını, bu fantezilerin bilinçdıĢı, çocuksu ve duygusal anlamda yüklü
olmalarından ötürü de zihinsel hayata dair önemli çıkarımlara olanak tanıyacağı fikrindedir
(Aktaran: Cebeci, 2004: 184).
Freud ve ardından gelen düĢünürlerin psikanalitik edebiyat eleĢtirisine yönelik
düĢünceleri değiĢiklik gösterse de psikolojinin edebi eserle olan bağlantısının, metnin art
alanındaki önemli Ģifreleri çözmeye yardımcı olacağı noktasında birleĢilmektedir. Fakat
Moran‘ın belirttiği üzere, ―sanatçının yaĢantısını psikanaliz yoluyla keĢfetmenin, eseri
değerlendirme noktasında değer taĢımadığı da ortadadır. Ancak psikanalitik eleĢtiriye
yaslanan yöntem doğrudan doğruya eseri çözümlemeye yönelirse edebi değer noktasında
konumlandırmaya olanak sağlar‖ (Moran, 1991: 140). Edebiyat ve psikolojinin insanı
bütünüyle hedef ve malzeme olarak seçmesi her iki disiplin arasında bağlantı kurma
gereksiniminin önemli argümanlarından biridir. Gerek edebiyat gerekse psikanaliz, insanı
―iç ve dıĢ hatları, fiziksel ve ruhsal tarafıyla tanımaya çalıĢırlar‖ (Emre, 2005: 334). Edebi
esere psikanalitik yaklaĢım, sadece birey olarak insan ruhuna –kahraman veya yazarın ruh
dünyasına- yönelmez. Sanat yapıtını yorumlamada psikanalitik yöntemin amaçlarından en
önemlisi ―yapıtın kahramanları aracılığıyla sanatçının bilinçaltının temellerine değin
uzanarak onu deĢifre etmek(tir)‖ (Emre, 2005: 344). Böylelikle Freud‘un psikolojik roman
türü için sarf ettiği düĢüncelere yaklaĢılır. Freud, psikolojik roman türündeki birçok yapıtta
bir kahramanın içten anlatımına baĢvurulmasını sanatçının, ―kahramanın ruhuna girip
otur(masına)‖ (Freud, 2007: 111) bağlar. Böylelikle sanatçı, ben‘ini kahraman/lar üzerinden
parçalara ayırarak ruhundaki çatıĢmaları ortaya koyar.
Edebî esere psikanalitik yöntemle yaklaĢmanın sağladığı olanaklardan biri de ―çağın
ruhu‖na dair önemli bulgulara ulaĢmayı sağlamasıdır. Yazarın içinde yaĢadığı toplumun
yahut mensubu bulunduğu toplumsal tabakanın duyuĢ ve düĢünüĢünü, çağın ruhunu ve
sosyal psikolojik unsurları gözeterek oluĢturduğu esere psikanalitik bir eleĢtiri biçiminin
uygulanması, aynı zamanda dönemin ruh haritasını çıkarmada da etkin olacaktır. Pospelov‘a
göre ―yazar her zaman belli bir toplumsal katmanın kiĢisidir; toplumun ve kültürün belirli
çevreleriyle iliĢkidedir; eğitim çizgisi ve düzeyi baĢkalarından farklıdır; bir siyasal ve
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düĢünsel hareketin yanında yer alır; toplumsal olaylara ya katılarak ya da hatta yönlendirici
olarak

etkinlikte

bulunur‖

(Aktaran:

Emre,

2005:

296-297).

Edebi

eserin

değerlendirilmesinde psikanalitik eleĢtiri, disiplinler arası bağlantı kurmak koĢuluyla
dönemin ruhuna dair ipuçlarını yakalayarak yazar yaratımını etkileyen faktörlerin ortaya
çıkarılmasını sağlar.
1.

Kaçkınlar’da Anlatıcının Psikolojisi

Yazarlığa 1950‘li yılların sonunda baĢlayan Ferit Edgü, bu dönemin birçok yazarları
gibi varoluĢçuluk akımından etkilenmiĢ ve bu etkilenim edebi esere karamsarlık, yalnızlık ve
yabancılaĢma Ģeklinde yansıtılmıĢtır. Böyle bir anlayıĢın sadece varoluĢçu düĢünür ve
romancıların etkisiyle oluĢtuğunu söylemek kuĢağın hayata bakıĢını açıklamada tek baĢına
yeterli değildir. YaĢadıkları çağın toplumsal-siyasal koĢulları da yazar muhayyilesinde
―bunalım‖ eksenli bir yaratım oluĢmasındaki baĢat etkenlerdendir. Kendi kuĢağının düĢünce
yapısını Ġlk Öyküler‘in (2003) ―Önsöz‖ünde özellikle Kaçkınlar‘a (1959) odaklanarak
açıklayan Edgü, yazarlığının ilk yıllarından itibaren aykırı bir duruĢ sergilediğini söyler ve
―aykırılığı, sanatçılığın kaçınılmaz öğesi (…) hatta bir erdem‖ (Aktaran: Yiğit, 2007: 23)
olarak görür. Sanatta aykırı duruĢun özellikle 1950 kuĢağının ilk eserlerine yoğun bir Ģekilde
yansıtılması, Kaçkınlar‘ın kurgusal evreninin ana hatlarını da vermektedir:
―Kaçkınlar ve 1950‘lerin sonunda yayımlanan, kuĢağımın birçok yazarının ilk
yapıtlarındaki, boğuntunun, bunaltının, bunalımın, baĢkaldırının, birey olma
çabasının, toplumun değerlerine karĢı direnmenin, yalnız özgür düĢünce ve aydınlar
üzerindeki baskıyı gün geçtikçe arttıran siyasal iktidar tarafından değil, sözüm ona
ilerici bağnaz çevrelerce de ―mahkûm‖ edildiğini gördüm, yaĢadım. Bu açıdan
bakıldığında diyebilirim ki, bizler, tam anlamıyla bir yalnızlıkta yazdık. Bireyselliğe
yer olmayan bir toplumda, birer aykırı olarak, birer horlanmıĢ olarak yazdık. Kendi
benzerlerimizi bulmak için yazdık‖ (Edgü, 2003: 9)

Ferit Edgü, Kaçkınlar‘ın baĢında H. Michaux‘ya ait ―Delinin duyduğu tik-tak bir
baĢka tik-taktır‖ (Edgü, 2003: 15) sözünü epigraf olarak kullanır. Daha öykünün baĢında
Kafkaesk bir atmosferin ipuçları yaratılmıĢ olur. Kafkaesk‘in çağrıĢtırdığı anlamların
bileĢkesini ―korku, güvensizlik, yabancılaĢma, iletiĢimsizlik, yalnızlık, organize olmuĢ
anonim bürokratik güçlerin yönlendirdiği anlaĢılmaz bir yazgıya bırakılmıĢlık duygusu,
terör, vahĢet, suç, ceza, kuĢku, çaresizlik, anlamsızlık ve saçmalık‖ (Ecevit, 1992: 28) olarak
açıklayan Yıldız Ecevit, Türk edebiyatında Kafkaesk etkileri yapıtlarında en yoğun biçimde
bulunduran yazarın Ferit Edgü olduğunu söyler. Ona göre Edgü‘deki Kafka yakınlığı, motif
alanında belirgin olduğu kadar, düĢünsel düzeyde de kendini gösterir (Ecevit, 1992: 29).
Ferit Edgü‘nün özellikle ilk dönem öykülerinde görülen karamsar ana ton, yabancılaĢmıĢ dıĢ
dünya ve ilk bakıĢta daha çok olumsuz olanı öne çıkarma eğilimi ondaki Kafka etkisiyle
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açıklanabilir. Yazarın il eseri olan Kaçkın öyküsünün tümüne hâkim olan karamsar ve
yabancı kiĢilerde Kafka‘da olduğu gibi ―yaĢam gerçeklerini olumsuz koĢullarda, karanlıkta
yakala(yan)‖ (Ecevit, 1992: 30) aykırı kiĢiler olarak kurgulanmıĢtır. ĠçselleĢtirilmiĢ yalnızlık,
yabancılık, karamsarlık, nefret, ölüm arzusu/korkusu gibi duyguların kurgusal dıĢ gerçekliği
de aynı karamsarlıkla algılamalarına sebep olduğu görülen bu tip Ģizofrenik kiĢiliklerin iç
dünyaları psikolojik inceleme için nesnel karĢılıklar sağlamaktadır.
Kaçkınlar, ―I. Kaçkın‖, ―II. Kaçkın‖, ―III. Kaçkın‖ ve ―IV. Kaçkın‖ diye dört bölüm
halinde kurgulanmıĢtır. Bütün öykülerde birinci tekil Ģahıslı anlatıcı kullanılmıĢ ve öykülerin
tümünde anlatıcıların monologlarına ağırlık verilmiĢtir. Anlatıcılar, olayları yaĢayan, aktaran
ve yönlendiren bunalımlı karakterlerdir. Kaçık, kaçak veya deli olarak anlamlandırılabilen
―Kaçkın‖ anlatıcı, Ģizoid bir kiĢiliğe sahiptir. Öykünün baĢkiĢileri olan anlatıcılar,
―uyumsuzlukları, karamsarlıkları, umutsuzlukları, bunaltıları, çıkmazları, yalnızlıkları,
iletiĢimsizlikleri ile yabancılaĢtıkları yaĢama, varoluĢsal Ģizofrenik tepki verirler‖ (Deveci,
2005: 50). ġizofren tepkiler, duygusal, davranıĢsal ve zihinsel bozuklukların eĢlik ettiği,
gerçeklikle iliĢkilerinde derin bozuklukların yaĢandığı psikotik tepki gruplarından biri olarak
tanımlanır. Bu tepkiler, düĢünce akımında olağandıĢı sapmalar, gerileme eğilimleri ve çoğu
kez sanrılar ve hezeyanlarla belirlenirler. Kaçkınlar‘ın anlatıcılarında ―Gençlik, okumuĢluk,
amaçsızlık, yalnızlık, karamsarlık‖ (Deveci, 2005: 50) gibi birçok özelliğin ortak olduğuna
tanık olunur.
―I.Kaçkın‖; ÖndeyiĢ, Odada, DıĢarsı ve SondeyiĢ baĢlıklı dört bölüm halinde
kurgulanırken iki farklı anlatıcı kullanılır. ÖndeyiĢ bölümünde anlatıcı, bir oyuncakçı
dükkânının camını kırdığı için hücreye atılmıĢtır. Ġsminin Hasan olduğu çok az kullanılan
diyaloglardan anlaĢılan anlatıcının camı kırmasının altında yatan sebep, akvaryumda
gördüğü balığı -çocukluğundan getirdiği bir anının itekleyici gücüyle- kurtarmak istemesidir.
Hasan, içinde bulunduğu dar ve bunaltıcı hücrede sık sık çocukluğuna ait yaĢam parçalarını
belleğinden geçirir. Bu anıları bir kaçıĢ ve sığınma iĢleviyle iç konuĢmalarında tekrarlar.
Anıların merkezinde ise cinsel muhatabı olarak düĢlediği Gün adlı bir kız vardır. ―I.
Kaçkın‖ın diğer üç bölümündeki anlatıcı da bir lokantada tüm insanların önünde iĢediği için
içeriye atılmıĢtır. Öykünün; Odada, DıĢarsı ve SondeyiĢ baĢlıklı bölümlerindeki ben
anlatıcının düĢlemlerinde ve karabasanlarında evinde yaĢayan fareye yönelen nefret ve
öldürme arzusu, öykü boyunca tekrarlanır. Anlatıcının saplantısı olan ―fare‖ye; nefretin,
öldürme isteğinin, bunaltının ve karamsarlığın yansıtıldığı bir sembol olarak bakmak
mümkündür.
―II. Kaçkın‖ın baĢkiĢisi ve anlatıcısı yaĢamakta olduğu bunaltıyı Aysel adlı bir kadına
sığınmakla giderme yolundadır. Aile yaĢamından kopuk ve aykırı bir kiĢilik olan anlatıcının
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Aysel‘le olan münasebeti tensel haz temelindedir. Bu arada anlatıcı, annesinin doktoru Fazıl
Bey‘le olan iliĢkisini cinselliğe dayandırmakta ve içten içe Fazıl Bey‘den nefret etmektedir.
Bu nefret onun iç sesinden aktarılan doktoru öldürme arzusuyla ifade edilmektedir.
Düzenli bir yaĢam biçimini reddeden ―III. Kaçkın‖ın anlatıcısı da, ―II. Kaçkın‖da
olduğu gibi ödipal kıskançlıklar içindedir. Ben anlatıcının kin ve nefret duyguları bu kez
hasta olan babasının ölümünü arzulamak gibi psikanalitik incelemeyi gerekli kılan bir tema
etrafında Ģekillenir. Bunalımdan kaçıĢın yönü yine bir kadına diğer bir deyiĢle cinselliğe
doğru olmaktadır. Önceki öykünün Aysel‘i yerine bu kez Yüksel, anlatıcının cinsel açlığını
gideren sığınağı ve korunma nesnesi olarak iĢlevselleĢtirilir. Öykünün baĢkiĢisi, babasının
ölümünü arzulamasının yanı sıra bundan endiĢe de etmektedir. Bu endiĢesinin kaynağında,
babaya olan sevgi değil, babadan sonra sorumluluklarının artacağı fikri yatar.
Kaçkınlar‘ın son bölümü olan ―IV. Kaçkın‖da anlatıcı profili öncekilerle hemen
hemen aynıdır. Yalnız son kısmın anlatıcısı tam anlamıyla ‗kaçkın‘dır ve psikotik sorunlar
yaĢamaktadır. Anlatıcının ruh dünyasındaki çıkmazlar son sınırına ulaĢmıĢ ve onu klinik bir
vak‘a haline getirmiĢtir. Öyküde, hastanede görülen psikolojik tedavi serüveninden sonra
evine gelen anlatıcı, önceki öykülerin baĢkiĢilerinin sürekli düĢledikleri fakat yapamadıkları
intihar eylemini gerçekleĢtirir ve bir kutu uyku hapı almak suretiyle intihar eder.
Bütün yönleriyle modern kent yaĢamında yalnızlaĢan bireylerin bunalımlarının
çizildiği Kaçkınlar‘ın Ģizofren anlatıcılarında; narsisizm, ödipal kıskançlıklar, düĢ ve gerçek
karmaĢası, rüya, karamsarlık, öfke ve nefret, öldürme ve intiharın psikanalitik incelemeye
imkân tanıyan özellikler olduğu görülür.
2.

Narsist Kimliğin Yansıtıcısı: Su

Bachelard‘ın Su ve DüĢler (2006) adlı eserinde suyun ateĢe göre daha diĢil ve daha tek
biçimli, insanoğlunun en gizli, en yalın, en sadeleĢtirici güçlerini simgeleyen daha kalıcı bir
unsur olduğunu söyler (Bachelard, 2006: 12). ―Hacmi ve kütlesi, kuĢatıcılığı ve sarıcılığı,
saflığı ve besleyiciliği ile diĢil unsur‖ ve ―evrenin kendini seyrettiği kadim ayna‖ (Aktaran:
Gürbilek, 2004: 106) olan suyun iki temel özelliği vardır: ―görmek ve kendini göstermek‖
(Bachelard, 2006: 30). Sanatçıların imgeleminde öncelikli bir konuma sahip olan su,
narsisizmin esas belirleyenlerinden biridir. Su, birçok edebî metinde ayna iĢlevi görerek
bireyin iç dünyasını seyredebileceği doğal bir yansıtıcıdır. Ġmge dünyasında su, ―duruluğu ve
besleyiciliğiyle olduğu kadar, aynı anda hem gören (göz), hem de yansıtan (ayna) unsur
olmasıyla kozmik narsisizmi yaratmıĢ olmaktadır.(...) Ġnsana ilk narsistik deneyimini,
kendisini ilk kez annesinin gözünde gören insan yavrusunun ilksel mutluluk imgesini,
bakanla aynalayanın ilksel birliğini de hatırlatmaktadır. Ġmgelemde suyla sütün, suyla ana
rahminin, suyla aynanın, suyla sallanan beĢiğin sık sık yer değiĢtirmesinin nedeni de bu
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olmalıdır. Suyla ölümün de, özellikle sakin suda ölümün, ölümler içinde en fazla anneyle,
yeniden doğmak üzere suya geri dönmeyle ilgili olduğu‖ (Gürbilek, 2004, 106) söylenebilir.
Ferit Edgü, Kaçkınlar‘ın var olmaya çalıĢan baĢkiĢilerinin düĢlemlerinde su, deniz ve
anne imgelerini sıklıkla kullanarak narsistik bir kiĢilik portresi çizmektedir. Özellikle
kapalı/dar mekânlarda bulunulduğu sırada kurulan geniĢ/açık mekân düĢlerinin odağında
―deniz-su‖ imgelerinin olması anlatıcının bunaltıcı ve karmaĢık ruh halinden dingin bir ruh
haline geçmek arzusundan kaynaklanır. Kaçkınlar‘daki tüm anlatıcılar içinde bulundukları
psikolojik açmazları denizin/suyun rahatlatıcı çağrıĢımlarından faydalanarak gidermeye
çalıĢırlar. ―I. Kaçkın‖ın anlatıcısı Hasan‘ın geçmiĢe dair düĢleri, öldürdüğü balık, akvaryum
ve cinsel arzuların nesnesi Gün‘ü içermektedir. Hasan‘ın iç sesinde kendisini dükkân camını
kırıp akvaryumdaki balığı kurtarmaya iten sebeplerin kaynağı anlatılır. Aynı imge sürekli
tekrar edilir: ―Akvaryum, balık ve Gün. Sonra da ben. Ben. Ama hangi ben? Alnımda
perçemim –gülümsüyordu, eliyle alnındaki düĢsel perçemi düzeltmenin kıvancıylaçocukluk perçemim, camda, geçmiĢteki kendimi, eski kendimi görünce… üçümüz yan
yanaydık: Balık, Gün, ben. Gün, ben, balık. Gün, balık, ben…‖ (Edgü, 2003: 37).
Psikanalizde hayvan figürlerinin genellikle erkek cinsel organını simgelemesi, anlatıcının
Gün‘le olan geçmiĢinden cinsel içerikli olması, akvaryum ve dolayısıyla su imgelerinin
sıklıkla kullanılması, onun narsistik yönü güçlü bir kiĢilik olarak kurgulandığı izlenimini
verir. Öykü boyunca anlatıcının iç sesinden geçmiĢine dair özlemleri aktarmanın da
narsisizmle ilgili olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Çünkü geçmiĢe özlem, ―kiĢinin
kaybedilmiĢ bir nesnenin içsel temsiline kararsız bir Ģekilde tutunmasıyla‖ (Winnicott, 1998:
42) ilgilidir. YitirilmiĢ olan geçmiĢe dair düĢüncelerin gelecek korkusuyla doğrudan
bağlantısı vardır. Öykünün anlatıcısı ―geçmiĢine dönüp baktığında, ne Ģimdisinde ne de
geleceğinde tutunacak bir dalı kalmamıĢtır‖ (Sunat, 2001: 270). Bu doğrultuda hiçbir Ģeye
Ģükran duymadan yaĢanılmıĢ geçmiĢ; yitik bir zamandır. Sonunda narsist, elinin altından
kaymıĢ olan geçmiĢine hasetlenmektedir.
―I. Kaçkın‖ın ikinci anlatıcısının hücreye atılmasına sebep olan tavır da narsistik bir
eylemdir. Öykünün baĢkiĢisi lokantada herkesin gözünün önünde iĢemesini, insanların
kendisiyle alay edilmesine bağlar. Kohut, bu tavrın yansılama açlığı çeken kiĢiliklerde
kendisini teĢhir etme ve baĢkalarının hayranlığını kazanmaya yönelik dikkat çekme amacıyla
yapılan narsistik bir eylem olduğunu ifade eder. Bu davranıĢın nedeni, kiĢinin içten içe
yaĢadığı değersizlik duygusudur (Aktaran: Cebeci, 2004: 274). Kohut‘un geliĢtirdiği kurama
göre bireyde ―idealize edilen benlik‖in gereksinimlerinin karĢılanamaması durumunda cinsel
teĢhircilik eğilimleri büyüklenme iddialarıyla birlikte ortaya çıkar. Bu Ģekilde gösterilen
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narsistik tavırlarda ―idrar ve dıĢkılama iĢlevleri ile erkeklik organının öne çıkarıldığı bir
sistemin meydana getirilmesi söz konusudur‖ (Aktaran: Cebeci, 2004: 273).
Kaçkınlar‘ın bütün bölümlerinde Narkissos mitine dayanan bir unsur olarak
anlatıcıların deniz özlemi dile getirilir. ―I. Kaçkın‖ın ÖndeyiĢ baĢlıklı bölümde Hasan, içinde
bulunduğu hücrenin penceresinden denize bakarken bilincinden denizi ve denize girdikten
sonraki ürpertisini geçirir. Aynı öykünün ikinci anlatıcısının düĢlerinde, ―ada‖ imgesi öne
çıkmaktadır. ―Kimselerin olmadığı bir adada yaĢa(ma)‖ (Edgü, 2003: 30) hayalini kuran
anlatıcı, etrafı sularla çevrili bir yer olması nedeniyle güvenilir ve ruhsal açmazların
giderilebileceği ferah bir mekân olarak adayı düĢler. Ters bir açıdan bakıldığında ada-su
imgesinin, bireyin bilinçaltında yatan ölümden kaçıĢın, ölümsüzlük arzusunun karĢılığı
olduğu da düĢünülebilir. Çünkü ―ada bir kaçıĢ noktasını, çocukluğa özgü bir gerileme
(regresyon) alanını gösterir‖ (Cebeci, 2004: 413). Böylelikle öykünün baĢkiĢisi geleceğe
dönük karamsar ruh halini gidermek için yitirdiği geçmiĢine sığınılabilecek güvenli bir alan
olan ‗ada‘ düĢü kurar. Anlatıcının yalnızlık istenciyle kaçmak istediği tek umut mekânı ‗ıssız
ada‘, onun ―içe dönük yaĢamını anlamlı kılma çabasını gösterir‖ (Deveci, 2005: 81).
―II.

Kaçkın‖ın

baĢkiĢisinde,

annenin

koruyuculuğu,

suyun

kuĢatıcılığı

ile

özdeĢleĢtirilir ve düĢlerinde deniz ile kadın arasında bağıntı kurulur. Anlatıcı, kaybedilmiĢ
haz nesnesi olarak anne yerine koyduğu Aysel‘i denizle birlikte düĢler. Sudan çıkınca
yenilenme düĢüncesiyle açmazlarını gidermeye çalıĢan anlatıcı, narsistik yönü ağır basan
su/deniz hayalinin rahatlatıcı çağrıĢımlarına yönelir. Deniz, su ve bunların sembolize ettiği
anne imgesi, psikanalizde yaĢama karĢı karamsar olan bireyin ölüm arzusunu temsil eder.
Anlatıcı kahramanın ölüm/öldürme arzusu, onun denizle temsil edilen anne rahmine dönme
isteğiyle birleĢtiğinde narsistik bir tavra bürünür. Bu durumda bireyin ana rahminde sonsuz
yaĢama isteği belirir ve düĢlenen su ve deniz motifinin art alanında narsistik bir ölümsüzlük
isteği olduğu ortaya çıkar. Yazarın, bir düĢ mekânı olarak kurguladığı deniz, içinden
çıkılmaz bir hal alan yaĢamı da simgelemektedir. Ve anlatıcının iç dünyasında, ―batma ve
batır(ıl)ma isteğiyle bütünleĢen ölüm çağrıĢımı, yozlaĢmıĢ toplumdan öldürme yoluyla öç
alma dürtüsünün açımlandığı‖ (Deveci, 2005: 150) narsistik bir tavır olarak kurgulanır.
Psikanalize göre deniz/su, ayna ile aynı iĢleve sahiptir ve ikisi de egonun kendini
seyrettiği yansıtıcı, narsistik öğelerdir. Kendilerini izlemenin verdiği hazzı geniĢletmek için,
daha büyük bir yansıtıcı olan deniz kenarına gitme arzusu, sular karĢısında kendi güzelliğini
ve gerçekliğini seyreden Narkissos mitine dayanır. Suyun ruhsal yararını vurgulayan
Bachelard‘a göre su, ―imgemizi doğallaĢtırmaya, içten seyrimizin onuruna biraz masumluk
katmaya yarar‖ (Bachelard, 2006: 31). Bir düĢ ve kaçıĢ mekânı olarak deniz/su, Ferit
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Edgü‘nün anlatıcısında dıĢ gerçekliğin verdiği bunalımlardan kurtulmanın, kendi olmanın,
rahatlığın ve ferahlığın mekânı olmaktadır.
3. Ölüm Saplantısı ve VaroluĢ Kaygısı
Topluma ve kendisine yabancılaĢmıĢ bireylerin ruhsal yapısında görülen bazı
endiĢelerin etkisiyle, ―kiĢiliğin yeniden bütünlenmesine ve emniyete alınmasına yönelik bir
çaba gösterme gereksinimi ortaya çıkar. Bu çabalar baĢarısızlığa uğradığında ise kiĢiliğin
ağırlık merkezi daha çok dıĢarıya kayar ve kendi kiĢiliğinin idealizasyonu için dıĢ dünyadan
birtakım davranıĢlar beklenir. Bu davranıĢların genellikle benmerkezci, intikamcı ve çeĢitli
talepler doğrultusunda olduğu gözlenir. Bu talepler karĢılanmadığında ise, öfke, haklılık
duygusu, kendi kendine acıma, haset vs. gibi belirtiler ortaya çıkar (Cebeci, 2004: 241).
Edgü‘nün Kaçkınlar‘da çizdiği anlatıcı profilinde görülen kiĢilik bozukluklarının
baĢında ölümle, öldürmeyle ilgili düĢler veya düĢünceler gelmektedir. Bunların temelinde ise
yabancılaĢmanın yol açtığı nefret, öfke gibi duygular yatmaktadır. Anlatıcı konumundaki
baĢkiĢilerin yaĢama tutunamamaları, insanları suçlu görmeleri ve onlara yönelik intikam
arzuları, gündüz düĢlerinde ya da rüyalarında bilinç düzeyine çıkarılır. Nihayet ölüm fikri,
anlatıcılarda kendilerine yönelen narsistik bir tutum olarak ortaya görülür. ―I. Kaçkın‖da
öldürme dürtüsü anlatıcılardan ilki olan Hasan‘da balık, öteki anlatıcıda ise fare ile
sembolleĢtirilir. Hasan, geçmiĢine yönelik olarak düĢlediği akvaryum anısını ve öldürdüğü
balık ile kendi durumu arasında bir özdeĢim kurar. Hücreye konan Hasan ile ―akvaryuma
kapatılan balık, aynı yazgıyı paylaĢır‖ (Deveci, 2005: 42). Akvaryumda gördüğü balığı
kurtarmak isterken onu yaĢayabildiği tek yer olan sudan çıkararak ölümüne sebep olan
anlatıcının bu yolla kendi yazgısını da değiĢtirmek istediği düĢünülebilir.
Nefret ve öldürme dürtüsü ―I. Kaçkın‖ın diğer anlatıcısında ise evine musallat olan
fareyi öldürme düĢüncesiyle bilinç düzeyine çıkmaktadır. Fare öldürme arzusu, anlatıcının
bilinçaltında yatan, değiĢtirilemeyen yaĢama karĢı nefret ve intikam duygularının
dıĢavurumudur. I. Kaçkın, farelerle girdiği savaĢta ―yenik düĢerken öldürme isteğiyle
bütünleĢen düĢsel, ruhsal bir sağaltıma baĢvurur‖ (Deveci, 2005: 150). Aynı anlatıcı düĢünde
bir köprü olduğunu, üzerinden geçen insanları devinimleriyle uçurumdan aĢağı yuvarladığını
ve sonunda kendisinin de onlarla birlikte yıkıldığını, yok olduğunu görmüĢtür. Ayrıca
karakol hücresinde kendini sorgulayan polisleri öldürmeyi düĢünmesi, anlatıcının
karamsarlık ve yalnızlıktan kurtulmak için baĢvurduğu baĢlıca yöntemin ölüm olduğunu
gösterir. Kaçkınlar‘ın II. kısmındaki anlatıcı da ailesi dâhil tüm insanları öldürüp sonunda
intihar etmeyi düĢlemekte, ―III. Kaçkın‖ın anlatıcısı ise ―kara böcekler ve akrepler‖ (Edgü,
2003: 68) Ģeklinde algıladığı insanlardan kurtuluĢun tek yolunun ölmek olduğu fikrine
odaklanmaktadır. Anlatıcının düĢ ve fantezilerdeki öldürme eylemleri Freudyen psikanalizin,
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düĢlerin istek gerçekleĢtirme alanları olduğu fikrine yaslanır. Gerçekte anlatıcının
yalnızlığına, karamsarlığına, bunalımlarına sebep olarak görülen insanlar ölümle
cezalandırılırken, bu eylem benliği tehditlerden kurtaramamıĢ olmalı ki, kendini var
edemeyen birey, narsistik bir tutum olarak intihar düĢleri kurulur.
Ferit Edgü, kronikleĢmiĢ ölüm saplantısını ―IV. Kaçkın‖ın anlatıcısında somutlaĢtırır.
Hastanede psikolojik tedavi gördükten sonra evinde, ayna karĢısında, elindeki usturayla
intihar etmenin hayalini kuran ben anlatıcı, öykünün sonunda uyku haplarının tümünü
yutarak eylemini gerçekleĢtirir. Bireyin baĢkaldırısının en uç noktada eylemselliğe
döküldüğü intihar, Kaçkınlar‘ın tüm anlatıcılarının arzuladığı fakat düĢlemekten ibaret
bıraktığı bir yöntemidir. ―IV. Kaçkın‖ın anlatıcısı benliğini var etmenin, kendini
göstermenin en son hamlesi olarak intiharı gerçekleĢtirir. YaĢadığı dünyayı değiĢtiremeyen
anlatıcı, tüm insanları yok etme düĢüncesinin gerçekleĢememesi sonucunda eylemi kendine
yöneltir. Kendi değiĢimini de kabullenemeyen birey, değiĢmektense ölmeyi tercih eder.
Cebeci, kiĢinin kendisini kurban etmeyi seçmesini, ―kiĢinin benliğinin ne olduğunu çevreye
göstermeyi hedefleyen‖ (Cebeci, 2004: 98) bir davranıĢ kalıbı olarak açıklar. Bu bağlamda
Edgü‘nün karamsar, bunalımlı, yabancılaĢmıĢ, nefret ve öfke saçan trajik kahramanları,
öldürme düĢü veya eylemiyle kendilerini var etmeyi tercih ederler.
4. Ġki sığınak: Alkol ve Cinsellik
ġizoid kiĢiliğin önemli belirtilerinden biri olan narsisizm, yalnızca bedene ve benliğin
izlendiği su, ayna gibi ilksel yansıtıcı imgelere yaslanmaz. Cinsel dürtülerin yaĢamın
merkezine alınması ve alkol bağımlılığı da narsist kiĢiliğin belirleyenlerindendir. Cebeci,
cinsel anlamda baĢıboĢ bir hayat yaĢamanın, kiĢiliklerin benlik-onaylanması sorunun
varlığını sorgulamayı gerekli kıldığını düĢünür. Özellikle çağdaĢ edebî ürünlerde ―benlik
sorunlarının ve çevreye duyulan güvensizliğin, cinselliğin kullanımıyla nasıl aĢıldığı gibi
konuların ele alınması‖ (Cebeci, 2004: 109) psikanalitik değerlendirmeler için önemli veri
kaynağı olmaktadır.
Kaçkınlar‘ın anlatıcı konumundaki Ģizofren bireyi, tutunamadığı hayatta cinselliği
savruk bir Ģekilde yaĢayarak benliğini ortaya koyma yolunu seçer. Düzenli bir aile
yaĢantısından yoksun olan anlatıcıların ortak özelliklerinden biri, tensel haz nesnesi olarak
geçmiĢlerinde ya da kurgusal zamanın Ģimdisinde yaĢadıkları düzensiz iliĢkilerdir. Sözgelimi
―I. Kaçkın‖da anlatıcının, çocukluğundaki Gün adlı sevgilisine dair hayaller cinselliğe
yöneliktir. Gün, her hatırlanıĢında anlatıcıda haz nesnesini yitirmiĢ olmaktan kaynaklanan
bir geçmiĢten gelen sızı söz konusudur.
Anlatıcıların tümünün erkek olduğu Kaçkınlar‘ın II.‘sinde kaybedilmiĢ ödipal haz
unsuru yerine konan Aysel, cinselliğin odaklandığı kiĢi olmaktadır. Ödipal kaynaklı
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iliĢkilerin inceleneceği baĢlıkta detaylı bir Ģekilde irdelenecek olan anne veya onun yerini
tutan ikinci bir cinsel muhatap Aysel‘le somutlaĢır. Anlatıcının Aysel ile iliĢkileri alelade,
bedensel haz ekseninde geliĢir ve sadece anlatıcı ben‘in cinsel arzularını giderdiği noktada
iĢlevselleĢtirilir. ―III. Kaçkın‖da Aysel‘in yerine Yüksel adlı kadın anlatıcının cinsel objesi
olarak kurguya dâhil edilir. Bu kadınlarla yaĢanan cinsellik, ödipal döneme yaslanır ve
kaybedilmiĢ benlik nesnesinin (annenin) yerine farklı bir nesneyi koyarak telafi etmeye
yönelik giriĢimlerdir. Bu tür cinsel iliĢkilerin sonucunda eksik kalan benliğe yapılan yatırım
tamamlanmaya çalıĢılır.
Kaçkınlar‘da görülen cinsellik, sadece kendi dıĢında bulunan bir haz nesnesiyle
gerçekleĢtirilmez. Cinselliğin bir de kiĢinin kendi bedenine yönelerek doyuma ulaĢtığı yönü
vardır. Sözgelimi, I. Kaçkın‘da kalabalıklardan bunalan anlatıcı, baĢkalarını görmek, onlara
dayanmak yerine ―kendi kendi(siy)le seviĢ(meyi)‖ (Edgü, 2003: 24) tercih etmekte, hatta bu
eylemin önemli unsuru olan parmaklarına fetiĢist bir yaklaĢım sergilemektedir. Anlatıcı,
parmaklarını ve cinsel organını ―bütün öğelerimden bana en yakın olanı, bana beni duyuran
o‖ (Edgü, 2003: 28) Ģeklinde yüceltir. Benliği ortaya koyma giriĢimlerinde baĢarısız olan
birey, erkeklik organını öne çıkaran bir sistemi meydana getirmiĢ ve eksik kalan benlik
nesnesini, ―cinsel teĢhircilik eğilimleriyle, büyüklenme (grandosite) iddialarıyla‖ (Cebeci,
2004: 273) giderme yoluna gitmiĢtir.
Cinsellik eğilimleri, ―I. ve IV. Kaçkın‖ın baĢkiĢilerinde görüldüğü gibi erkeklere
yönelik de olabilmektedir. ―I. Kaçkın‖ın hücrede karĢılaĢan iki anlatıcısından Hasan‘ın,
ötekinin kalktığı yere otururken sıcaklığını duyması, gözlerinin içine bakarken güzellik hissi
uyanması hem-cinsine duyulan cinsel arzular olarak okunabilir. Bu eğilim ―IV. Kaçkın‖ın
anlatıcı ben‘inin düĢlediği Yusuf karakterinde daha da netleĢir. Kaçkınlar‘ın son bölümünde
anlatıcı, hastanede gördüğü psikolojik tedavi sonrasında sokakta dolaĢırken Yusuf‘a dair
anıları belleğinden geçirir. Anlatıcı, Yusuf‘u ―yeĢil gözleri, sarı uzun saçları‖ ve ―ince kız
elleriyle‖ (Edgü, 2003: 69-70) önünde soyunduğu Ģekliyle hayal eder.
Kaçkınlar‘ın cinselliğe kapı aralayan önemli sembollerinde biri de sarı renktir. Yazar
tasvirlerinde sarı rengi önceler ve ardından cinsel-bedensel yöne vurgu yapar. ―I. Kaçkın‖ın
çocukluğundan gelen Gün ―sarı saçlı bebek ‖ (Edgü, 2003: 16) olarak tasvir edilir. Hücrede
bulunan anlatıcıyı sorgu için götüren polis ―sarı bıyıklı eller(e)‖ (Edgü, 2003: 17) sahiptir.
―II. Kaçkın‖ın anlatıcısı Aysel‘in evindeyken baĢka bir evin penceresinden gördüğü ve
arzularını tahrik eden kadının ―kısa sarı saçları‖ (Edgü, 2003: 48) cinsel iliĢkiye kapı aralar.
―IV. Kaçkın‖ın baĢkiĢisinin Yusuf‘a yönelen cinsel arzuları da ―sarı uzun saçlarla
bezen(diğinin)‖ (Edgü, 2003: 70) düĢlenmesiyle ifade edilir.
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Psikanalitik kurama göre, özellikle kiĢilik bozuklukları olan bireylerde pre-ödipal
dönemden kaynaklanan sorunlarda amaç, kendi cinsel hedeflerine ulaĢmak değil, benlik
nesnesiyle birleĢmeye yönelik beklentiyi tatmin etmektir. ―EĢcinsellik ve sado-mazoĢizm de
içinde olmak üzere, bir grup cinsel yönelimin iĢlevi bu kapsamda açıklanmaktadır. Yani
cinselleĢmiĢ görünen bir grup davranıĢ, aslında cinsel olmayan bir amaca, ‗benliğin
bütünleĢmesi için ihtiyaç duyulan bir kiĢiye yönelen birleĢme çabası‘na iliĢkindir‖ (Cebeci,
2004: 271). Ferit Edgü‘nün anlatıcılarında görülen Ģizoid kiĢilik bozukluklarının
belirtilerinden olan cinsel eğilimlerin birçoğunun ödipal kaynaklı olduğu, kaybedilmiĢ haz
nesnesinin (ebeveynin) yerine konan kiĢilere yöneltilen cinsel arzular yoluyla yeniden
kazanılma amacı taĢıdığı görülmektedir.
ġizofren kiĢilik özelliklerine sahip olan Kaçkınlar‘ın baĢkiĢilerinde cinsellikle beraber
alkol kullanımının da sık görülmesi, parçalanan benliğin telafisi amacıyla baĢvurulan telafi
yöntemlerinden biridir. Topluma duyduğu nefret, karamsarlık ve içine düĢtüğü ruhsal
açmazların etkisini azaltmanın en sık tercih edilen yolları, alkol ve uyuĢturucu gibi
bağımlılıklardır. Kaçkınlar‘ın anlatıcıları; öfke, depresyon, endiĢe, nefret gibi travmaların
etkisini hafifletmek için içkiye sığınırlar. Karen Horney, nevrotik gururun kırıldığı anlarda
daha çok alkol, cinsellik ve uyuĢturucu kullanımı gibi olguların devreye girdiğini söyler
(Aktaran: Cebeci, 2004: 242). Edgü‘nün narsist anlatıcılarında görülen içki düĢkünlüğü de
kendilerince ‗aĢağılanan benlik‘in, kırılan gururun telafisi için sığınılan güvenli bir alan
olarak tercih edilir.
5. Ödipal Arzular ve Baba Nefreti
Freud, sanatçının rolünün, çocuğun aynı cinsten ebeveynle rekabet ve karĢı cinsten
ebeveynle yakınlık kurma duygusunu ifade eden ödipal durum ve buna bağlı olarak kiĢinin
toplumla iletiĢim kurma gereksinimleriyle ilgili olduğunu ileri sürmüĢtür (Aktaran: Cebeci,
2004: 118). Sanatçıların oluĢturdukları kahraman figürleri içinde kimi zaman erkeğin ödip
kompleksine dayanan arzularını baĢka bir kadın üzerinden giderdiği görülür. Edgü‘nün
Kaçkınlar‘ındaki kahramanlarında anne yerine konan diĢil unsurlar, baba nefreti ya da baba
yerine geçen üst sınıftan kiĢilere duyulan öfke, haset gibi duyguların ödipal kaynaklı olduğu
görülür.
Depresif pozisyondaki kiĢilerde görülen ve ―yansıtmalı özdeĢleĢme‖nin (Cebeci,
2004: 248) gerçekleĢtiği bu ―dönemde temel sevgi nesnesinin (annenin) benlikten ayrı
olduğu kabul edildiği için, bir kayıp olarak algılanan bu durumun verdiği acıyı gidermek,
onun yerini tutan sembollerin kullanılmasıyla mümkündür‖ (Cebeci, 2004: 248). I. ve II.
Kaçkın‘ın anlatıcısının Aysel‘i anne yerine koyduğu, Aysel‘in kendisini doğurmasını
istemesinden anlaĢılır. Fakat anlatıcı, baba olamayacağına dair düĢüncelerinden ötürü bu
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arzusunun imkânsızlığının bilincine varır ve karamsarlığı derinleĢir. Gördüğü bir düĢün
içeriğinde de ödipal bir arzunun tetikleyici olduğu anlaĢılmaktadır. Anlatıcı düĢünde
Aysel‘le girdiği iliĢkiden sonra yatakta olanın Aysel değil annesi olduğunu görür. Çıplak bir
Ģekilde annenin görüldüğü bu düĢün tetikleyicisi, anlatıcının anneye duyduğu sahip olma
arzusudur. Öykünün sonlarında Aysel‘in ona ―Ben senin annen değilim‖ (Edgü, 2003: 51)
gerçeğini ifadesi anlatıcının depresif durumunu üst sınıra çıkarır. ―III. Kaçkın‖ın anlatıcısı
da kaybedilmiĢ benlik nesnesi yerine Yüksel‘i koyar. Yazar, I. ve II. Kaçkın‘da Aysel‘le
iĢlevselleĢtirdiği anne özdeĢleĢtirmesini ―III. Kaçkın‖da Yüksel ile gerçekleĢtirir. Sözü
edilen öykülerin tümünde anlatıcılar, kaybettikleri sevgi nesnesinin yerini tutan kadınlarla
birlikte olarak benliklerini tedavi ederler.
Ödipal kaynaklı duyguların en önemlilerinden biri baba veya baba yerine konan
kiĢilere duyulan nefret ve öfkedir. Kaçkınlar‘ın I. ve II. kısımlarında anlatıcı Aysel‘le
birlikteyken belleğinden sürekli olarak annesine sahip olduğunu düĢündüğü Fazıl Bey‘e
karĢı duyduğu nefreti geçirir. ġizoid kiĢiliklerde görülen ve içeriği cinsellik olmasa dahi o
Ģekilde imgelenen doktor-hasta iliĢkisi anlatıcıda Fazıl Bey‘i öldürme arzusu olarak belirir.
Rank‘ın ―aile romansı‖ olarak isimlendirdiği bu tür kurgularda kin ve nefret, ―tersiyle ifade‖
kavramı ile açıklanan bir çerçevede ortaya çıkar. Burada, ―hayali bir biçimde, gerçek
babanın yerine çok iyi tanınmayan ancak muhtemelen üst sınıflardan gelen bir kiĢi
geçmekte, annenin varlığı fazla sorgulanmamaktadır. Ancak burada, erotik eğilimler ve
bilgiler anneye evlilik dıĢı iliĢkiler kurmuĢ olma özelliğini kazandırmakta ve özünde cinsel
olmayan bazı fantezilere cinsel bir içerik kazandırmaktadır‖ (Aktaran: Cebeci, 2004: 128).
―II. Kaçkın‖ın baĢında anlatıcının doktor olmak arzusu dile getirilirken amacının
kadınlarla dilediği gibi cinsel iliĢkiye girebilmek olduğu anlatılır. Çünkü anlatıcıya göre
kadınlar doktorlara hiç itiraz etmeden soyunmaktalar. Anlatıcıdaki bu arzunun asıl sebebi ise
annesinin Doktor Fazıl Bey‘le birlikte olduğuna dair düĢünceleridir. Zihninde sürekli Fazıl
Bey‘den intikam alan, onu öldürme düĢleri kuran anlatıcı, kendisine rakip saydığı Fazıl
Bey‘le ilgili sanrıları, karabasanları Aysel‘le birlikteyken yaĢar. Anlatıcı, Aysel ile iliĢkisini
kurarken Fazıl Bey tarafından gözlendiklerine dair sanrılar görür. Öyküde kahramanının
endiĢe içerikli düĢleri içinde erojen bir unsur olan ‗göz‘ önemli bir gösterge olarak öne çıkar.
Anlatıcı, düĢünde anahtar deliğine iĢaret parmağını sokarak kendilerini izleyen Fazıl Bey‘i
kör eder ve baba öldürme arzusunu gerçekleĢtirmiĢ olur. Öykünün baĢkiĢisi, geçmiĢine
yönelik düĢlerinde anneyi öfke ve kinle anarken babaya karĢı merhamet ve sevgi hisseder.
Erkeğin düĢtüğü bu durumu Freud, ―Dostoyevski ve Baba Katli‖ baĢlıklı yazısında
ambivalent (çeliĢik) olarak ifade eder. ÇatıĢmalı duygulara göre oğlan çocuğu, ―bir yandan
kendisine rakip saydığı babasını ortadan kaldırmayı amaçlayan bir kin ve nefret besler
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içinde; öte yandan, yine babasına karĢı belli bir sevgiye her vakit yer verir, her iki tutum da
bir araya gelerek baba özdeĢleĢmesini doğurur‖ (Freud, 2007: 230). Anlatıcı ben, hiç
kimsenin kendisini babası kadar sevmediğini söyleyerek Ferud‘un söz ettiği çeliĢik
duyguları yaĢar. Baba figürü yerine geçen nesneye duyulan kıskançlık ve öfke, ―I.
Kaçkın‖da Aysel‘in köpeğine de yansıtılır. Köpeğin, Aysel‘in ilgisini çekmesine hasetlenen
ben anlatıcı, onu camdan dıĢarı atarak intikam duygusunu açığa çıkarır. Böylelikle anlatıcı;
Fazıl Bey‘e yönelik öldürme düĢleri, anneye duyulan öfke, babaya karĢı sevgi ve köpeğe
yansıtılan yok edici duygular sayesinde benlik nesnesine tek baĢına sahip olma amacını
gerçekleĢtirmiĢtir.
Edgü‘nün anlatıcısında görülen duygusal karmaĢanın bir de anneye yönelen ―haset‖
cephesi vardır. Haset kavramı, insanda doğuĢtan bulunan yıkıcı içgüdünün ya da ölüm
içgüdüsünün bir belirtisi olduğunu öne sürülür. ―Haset kavramının diğer yıkıcı duygulardan
önemli bir farklılığı vardır: ―buna göre, yıkıcı duygular kızgınlık veren nesnelere yönelirken,
hasette sözü edilen yıkıcı duygu ―iyi‖ olarak algılanan nesneye yönelir. Bunun nedeni ise,
Klein‘a göre, çocuğun iyi nesneyi kendi kontrolünde tutamamasından kaynaklanan bir
öfkedir‖ (Aktaran: Cebeci, 2004: 248). Klein‘ın depresif pozisyon olarak anlattığı bu durum,
Edgü‘nün anlatıcılarında da görülmektedir. ―II. Kaçkın‖da yazar, anlatıcının kaybedilmiĢ
ödipal nesneye (anneye) yaklaĢımını aktarırken öfke ve nefret anlamı barındıran bir bakıĢ
açısının hâkim olduğu görülür.
Baba nefreti, ―III. Kaçkın‖da anlatıcının, dosdoğru babasının ölmesini arzulamasıyla
anlatılır. Hasta olan babasının ölümü ile ilgili soğukkanlı düĢüncelerle yaklaĢan anlatıcı, bir
yandan da o öldükten sonra sorumlulukların kendisine kalacağı düĢüncesinden ötürü ikircikli
bir ruh atmosferine girer. Yazar, baba öldürme motifi ile ilgili düĢünceleri anlatıcının iç
sesinden aktarır: ―Yorganı az daha çektim. Yorganın üstünde kara saplı büyücek bir bıçak
duruyordu. Neden bilmem o irkintiyle yüzüne baktım ve kendimi gördüm. DeğiĢik. Belki
aslına daha uygun. ġiĢ gözlerimle, büyümüĢ baĢımla o anda onu öldürenin ne olduğunu
anladım‖ (Edgü, 2003: 64). Bıçak ve öldürme fiilini içeren bu düĢte anlatıcının, ―kendisine
rakip saydığı babasını ortadan kaldırmayı amaçlaması, kafasında babasının yerini alma
düĢüncesine‖ (Freud, 2007: 230) yaslanır. Freud, baba öldürme eylemiyle ilgili olarak iki
itekleyici güçten bahseder. Bunlardan biri ödipal durum, öteki ise kiĢinin toplumla iletiĢim
kurma gereksinimleriyle ilgilidir. Ġlksel baba öldürme isteğinin kurguya aktarılması ya da
kahraman

figürüne

atfedilmesi,

hem

baba

öldürme

isteğinin

yer

değiĢtirerek

gerçekleĢtirilmesine hem de ikincil kazanımlar olan sosyal kabul ve Ģöhretin elde edilmesine
katkı sağlar (Aktaran: Cebeci, 2004: 118). Edgü, Kaçkınlar‘da kullandığı anlatıcı ben
üzerinden, kendi kuĢağının bunalımlarını, karamsarlıklarını, iç çatıĢmalarını kurgusal
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evrende çeĢitli düĢlemler aracılığıyla aktararak Freud‘un sanatsal yaratının mutsuz
insanlarca gereksinildiği kuramına nesnel karĢılıklar sağlamıĢ olur.
6. DüĢ ve Gerçek Sarmalında Birey
Ferit Edgü, Kaçkınlar‘da düĢ ile gerçeği iç içe ve ani geçiĢler yaparak kullanır. Rüya
ve fantezilerin ani geçiĢlerle anlatıcı ben‘in bilincinden verilmesi psikanalitik bağlamda
sağlıklı olmayan bir ruh halinin neticesi olarak değerlendirilir. Edgü, Kaçkınlar‘da da
anlatıcılarının düĢleri, rüyaları ve kurgusal gerçekliği iç içe vermiĢ ve kendisini ―gerçeğin
içindeki düĢle, düĢün içindeki gerçeğin yazarı‖ (Aktaran: Yiğit, 2007: 27) olarak
nitelendirmiĢtir. Ferit Edgü, yaĢayarak yazdığını ifade ettiği ilk öykülerinde kendi düĢlerini
ve gerçeklik algısını, içinde bulunduğu toplumsal dokunun bunaltıcı havasını yansıttığını ve
dönemin yazarlarının ortak duyuĢlarını yaratılan kahraman figürleriyle kurguya aktardığını
ifade etmiĢtir.
Kaçkınlar‘ın anlatıcıları, özellikle kapalı ve dar mekânlarda yaĢadıkları hezeyanları
gidermek için düĢlerine sığınırlar. ―I. Kaçkın‖ın hücreye kapatılan anlatıcılarından ilki
(Hasan) yitirdiği geçmiĢine yönelir ve Gün‘e odakladığı cinsel içerikli düĢler kurar.
Anlatıcının, genellikle doyurulmamıĢ isteklerini gerçekleĢtirdiği gündüz düĢlerinde,
kaybedilmiĢ haz nesnesini yeniden bulunmaya ya da gerçekleĢmesini istediği fakat hiç
gerçekleĢmemiĢ bir durumu canlandırmaya çalıĢtığına tanık olunur. ―I. Kaçkın‖ın evinde
farelerle boğuĢan ikinci anlatıcısının da sık sık fare öldürmeye yönelik düĢler kurması
―öznenin daima bir arzusunu gerçekleĢtirdiği senaryolar(a)‖ (Parman, 2000: 52) duyulan
ihtiyaçla açıklanabilir. Edgü‘nün anlatıcıları için gündüz düĢleri, ―gerçeklikten kaçma
olanağı sağladığı için çekicidir‖ (Parman, 2000: 52).
Anlatıcı konumundaki Ģizofren birey, girdiği bütün çıkmazları ya gündüz düĢleri, ya
da gece gördüğü karabasanlar içinde aĢar: ―Faresiyle, Aysel‘iyle, Josef‘iyle, Hasan‘ıyla,
üstü(n)e çullanan bu pis, bu çürümüĢ eĢyalarıyla, polisiyle, yargıcıyla‖ (Edgü, 2003: 42) tüm
dıĢ gerçeklik anlatıcının kâbusu olmaktadır.

Odasını bir yargı salonu olarak gören

anlatıcının bu bunalımlı ruh hali rüyalarında da ortaya çıkar. Rüyasında kendisini bir köprü
olarak görür ve üzerinden geçen tüm insanları altındaki uçuruma yuvarlar, sonunda köprü de
yıkılır ve bireyin intiharı gerçekleĢmiĢ olur. Benzer bir düĢün içeriğinde anlatıcı
hezeyanlarına sebep olan tüm yaĢam alanını/evini ateĢe verir. Bu sayede içinde bulunduğu
duruma sebep olan her Ģeyi yok etme arzusunu düĢünde gerçekleĢtirir. Edgü‘nün anlatıcının
bilincinden verdiği, ―Benim de yaĢamım bu iĢte: düĢler ve sözcükler‖ (Edgü, 2003: 24)
ifadesiyle kendi sanat anlayıĢını kurgusal gerçeklik içinde sunmuĢ olur.
Kaçkınlar‘ın tüm bölümlerinde anlatıcıların bunaltıcı kapalı mekânlardayken deniz
kenarları ve sokaklarda dolaĢmaya yönelik düĢler kurmalarının arkasında ruh dünyalarını
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onarma ihtiyacı bulunmaktadır. Öykünün hücre, ev, oda gibi tüm kapalı mekânları,
anlatıcının iç dünyasıyla bütünlük oluĢturacak Ģekilde loĢ, bunaltıcı, dağınık, pis ve izbedir.
Kaçkınların yaĢam alanı olan bu tür kapalı yerler anlatıcının dıĢarı ile ilgili düĢlemlerinin
itekleyici faktörleridir. Evin, odanın düĢlemi barındırdığı, düĢ kuranı koruduğu ve huzur
içinde düĢ kurmayı sağladığını, anıların kapalı mekânlarda barındığını söyleyen
Bacherlard‘a göre oda, içselleĢtirildikten sonra dar bir mekân olmaktan çıkar. Mahremiyetin
korunduğu odada düĢler sınırsız bir Ģekilde oluĢturulur (Bachelard, 2008: 41-43). Edgü‘nün
anlatıcılarında kapalı yerlerdeyken açık alanlara yönelik düĢlemlerin genellikle sokak ve
dolaĢma fiili etrafında olması, Bachelard‘ın Mekânın Poetikası‘nda (2008) irdelediği iç-dıĢ
diyalektiğine uygun bir tezat oluĢturur. Mekâna yönelik ikilem, hücrede bulunan anlatıcılar
için deniz ve suya dair düĢlerle rahatlatıcı ve sağaltıcı bir iĢlev görür. Ev veya oda içindeki
anlatıcıların ise dıĢarı ile ilgili düĢlemlerinin odağında sokaklar bulunmaktadır. Ġçeri ve
dıĢarı tezadının anlatıcının iç dünyalarında geniĢ yansıma bulmasının sebebi Ģizoid
kiĢilikteki bu anlatıcıların ―evet ve hayır diyalektiğinin‖ (Bachelard, 2008: 303) sebep
olduğu kararsız ruh halini yaĢamalarıdır. Genellikle gece vakti sokakta dolaĢmaktan haz
duyan anlatıcıların bu yolla bunalımlarını hafifletmeye çalıĢtıkları görülür. Oysa sokaklar,
―zaman zaman yabancılaĢma hissedilen‖ (Cebeci, 2004: 413) ve kaybedilmiĢ benlik
nesnelerinin düzensiz bir Ģekilde arandığı yerler Ģeklinde değerlendirilir. Öyle ki
Kaçkınlar‘da bir düĢ mekânı olarak ―dıĢarısı‖nın birey üzerinde sadece geçici bir ruhsal
sağaltım yaptığı görülür. Anlatıcı, bakıĢını dıĢ dünyadaki bütün güzelliklere kapatır; oda,
yatak, hücre gibi kapalı mekânlarda dıĢarının düĢlerini kurar. Bir tür içeri-dıĢarı ikilemi
yaĢanıyor gibi görünse de metnin derin yapısında tüm mekânların kapalı olarak algılandığı
çıkarsanabilir. Sözü edilen düĢler açık mekânlara dair olsa da düĢün kaynağı, düĢlemin ve
sanrıların gerçekleĢtiği yerler kapalı ve dar mekânlardır. Sonuçta anlatıcının iç dünyası gibi
bunaltıcı ve bunalımlı olan kapalı alanlar metnin bütününe hâkimdir. Anlatıcı konumundaki
kiĢiler mekân ile bunalımlı ruh hali arasında özdeĢlik oluĢturacak bir Ģekilde
kurgulanmıĢlardır.
Sonuç
Ferit Edgü, Kaçkınlar‘da Ģizofren kiĢiliklerin iç dünyasına ayna tutmuĢ, yaĢadığı
dönemin kaotik ruh halini, bunalımlarını, iç çatıĢmalarını, ‗ben‘ anlatıcı üzerinden
aktarmıĢtır. Anlatıcını bizzat yazarın kendisi olmayacağı ilkesini unutmamakla birlikte
Kaçkınlar‘da Edgü‘nün, kendisi ve anlatıcısı arasında özdeĢim kurduğuna dair önemli
bulgular mevcuttur. Kendisinin yaĢadıklarını yazıyor/yazdıklarını yaĢıyor olmasına dair
ifadeleri ve eserin Önsöz‘ünde dile getirdiği 1950 kuĢağının nitelikleri, Kaçkınlar‘ın
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yaslandığı

sosyal

ve

psikolojik

dinamiklerdir.

Otobiyografik

dürtülerin

metinin

oluĢmasındaki katkısını yazarın kendi söylemleri teyit etmektedir:
―Kaçkınlar‘ı yazdığım sıralarda yatakla gerçek bir savaĢım olduğunu ansıyorum. O
sıralar alkolizmin eĢiğindeydim. Delirum tramens (sayıklama) baĢlamıĢtı. Yatakta
yarı uykulu, yarı uyanıkken üstümdeki yorganın kimi zaman tonlarca bastırdığını,
kimi zaman hafifleyip uçtuğunu, kimi zaman da uçtuğumu duyardım. Kimi zaman
da canlı bir varlıkla savaĢıyormuĢ gibi onunla savaĢırdım. Üstümde fareler
dolaĢıyormuĢ gibi olurdu‖ (Aktaran: Yiğit, 2007: 136-137).

Edgü, Kaçkınlar‘ın anlatıcısında görülen psikolojik açmazların çıkıĢ yolu olarak
cinsellik, alkol bağımlılığı, düĢler ve ölüm/intihar gibi unsurları öne çıkararak sözünü ettiği
biyografik gerçekliğin öykünün yaratımındaki esas belirleyen olduğunun altını çizmiĢ olur.
1950 kuĢağı yazarlarının bunalımlarının Edgü‘nün imgeleminden aktarıldığı Kaçkınlar‘ın
birey anlayıĢı, bu haliyle bir devrin ruhunu yansıtmaktadır. Bu bireyin, gerçeklikle bağını
koparmıĢ ve kurgusal Ģimdiki zamanda mutsuz olmasının geçmiĢinden kaynaklanan
psikolojik travmalardan ileri geldiği görülmektedir. Özellikle ödipal döneme yaslanan ruhsal
bozukluklar içinde etrafındakilere karĢı nefret, öfke ve kin duyan; bu duygularını ebeveyne
yansıtarak gidermeye çalıĢan ve gideremediği noktada düĢlerinin rahatlatıcı mekânı olarak
sokaklara ve denize yönelen mutsuz bir birey profili çizilmektedir. Kapalı mekânlar içinde
derinleĢen mutsuzluğunu açık mekân düĢleriyle gideren bireyin zihninde sabit bir öldürme
veya intihar düĢüncesi yatmaktadır.
1950 kuĢağının baĢat özelliklerinden biri olan varoluĢsal endiĢeler içinde, benliğini
var etmeye çalıĢan kent insanı, kurgusal evrende anlatıcı konumundaki trajik birey profiliyle
aktarılmıĢtır. Öldürmek veya intihar yoluyla bu amacını gerçekleĢtirmeye çalıĢan bireyin
narsistik yönü ağır basan bir kiĢilik olarak kurgulandığı görülür. Denize ve suya dair düĢler,
art alanında ölümsüzlük isteği bulunan ölüm fikri, aynalama unsuru olarak kullanılan kadın
ve savruk cinsel yaĢam, libidinal tavırlar, fare ve balık gibi hayvan simgeleri ve cinselliğe
matuf imgelerin yoğunluğu, Edgü‘nün patolojik bir narsisizm içinde yazdığı tezini
güçlendirir.
Ferit Edgü‘nün; yalnız, mutsuz, karamsar, yabancı ve tutunamamıĢ insan profilini
edebi metnin merkezine alması, psikanalitik eleĢtiri ölçütlerine göre yazar mutsuzluğu olarak
değerlendirilir. Edgü‘nün varoluĢçu düĢünür ve yazarların da etkisiyle, bunalımı ana ton
olarak kullandığı Kaçkınlar‘da Ģizofren bir kiĢinin yaĢanılmaz olarak gördüğü bir dünyada
yaĢamak zorunda kalıĢının Kafkavari trajedisi anlatılmıĢtır. Bu birey, dıĢ ve iç dünyanın
çatıĢmaları arasında kuĢatılmıĢ ve hareketsiz kalmıĢtır. Yapılan hiçbir baĢkaldırının sonuç
vermediği bir dünyada yaĢanan açmazların psikanalitik arka planında anlatıcı ben‘in
(yazarın) çocukluğundan gelen travmatik olaylar, kaybedilen benlik nesnelerinin arayıĢı ve
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egonun ölüm/intihar ile ortaya konduğu narsistik duygular yatmaktadır. Bu özellikleriyle
Ferit Edgü, yaratı zamanında geçmiĢ özlemi çeken, Ģimdisinde mutsuz, topluma ve kendisine
yabancı, cinsel yaĢam ve alkol düĢkünlüğü ile narsistik duygular içinde benliğini var etmek
isteyen bir yazar olarak değerlendirilebilir.
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SAVAġ
ve
ĠNGĠLĠZ ve AMERĠKALI YAZARLAR, 1800-1955
Sema E. Ege1

Özet:
Makalenin amacı yirminci yüzyıl Ġngiliz yazarı Stephen King‘in edebiyatın birinci görevi hiç
var olmamıĢ kiĢiler hakkında yalanlar söylemek suretiyle, kendimiz ile ilgili gerçekleri anlatmaktır
görüĢünün, konu savaĢ olduğunda da, geçerliliğini koruduğunu göstermektir. Örneğin, on dokuzuncu
yüzyıl sonlarında insanın geleceği konusunda ciddi endiĢeler taĢıyan H. G. Wells ve yirminci yüzyılda
toplum-birey iliĢkilerini önemseyen Graham Greene günlerinin gerçeklerini, eğilimlerini iyi okumak
suretiyle, geleceğin gerçekleri olarak ortaya çıkan Birinci ve Ġkinci Dünya SavaĢı (atom bombasının
atılıĢı) gibi küresel, ve Vietnam gibi bölgesel savaĢları önceden görmüĢlerdir. Romanlarındaki
dünyadaki farklılıklarla, yaklaĢımlarla, ve sistemlerle ilgili varsayımlar çeĢitli nedenlerle günlerinde
çok eleĢtiri almıĢtır; ancak, tarihi süreç kaygılarının, bir diğer ifade ile ikâzlarının,
olduğunu kanıtlanıĢtır. Öte yanda, Amerikalı yazarlar Stephan Crane ve E. Hemingway,

yerinde
daha

önceden Ġngiliz Ģair T. Campbell‘ın Ģiirinde de sergilediği üzere, kendini çatıĢmanın içinde bulan
bireyin çeĢitli emeller ya da farklılıklardan kaynaklanan savaĢ koĢularının psikolojisindeki etkilerini
ele almak suretiyle savaĢın bu boyutuna dikkat çekmiĢlerdir.
Bildiri, savaĢın hem toplumların hem de bireylerin kaderlerindeki rolünü ele alan Atlantik‘in
her iki yakasındaki bazı edebi eserlere değinmekle

edebiyatın toplumu yansıtan ve toplumu

yönlendirebilecek önemli bir güç olduğuna da iĢaret etmiĢ olacaktır.
Anahtar kelimeler: savaĢ, ordu, endüstri ordusu, düzen, kahramanlık, gurur, uyarı, yıkım,
psikolojik etkileĢim.

Abstract:
The paper seeks to show that Stephen King‘s assertion that the primary task of literature is
to reveal facts about ourselves by telling lies about people who have never existed is also valid for
writings about/on war; for instance, W. Morris, H.G. Wells and Graham Greene, as writers capable
of readig the signs of their days have in a way predicted class conflicts, global catastrophes, and
regional wars. Others like T. Campbell, Stephen Crane and E. Hemingway, on the other hand, have
(besides social criticism) studied the impact of the horrors (or the complicated situations/conditions)
1
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Dili ve Edebiyatı
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of war on the individual fighter. Hence, a study of various approaches to war and related topics
also enables the reader to have an idea about the history of warfare. On another level, a study of the
war literature produced on both sides of the Atlantic shows that literary works -the product of the
basic trends of the day- can also give a new direction to human life.

Key words: war, fighting army, industrial army, order, bravery, being proud of warriors,
warning, destrucion, the impact of war on the individual.

Makalede Ġngiliz ve Amerikalı edebiyatçılarının savaĢa ve savaĢ unsurlarına olan
yaklaĢımları incelenecek, dolayısıyla bir anlamda edebiyatçı gözünden savaĢ tarihi izlenmiĢ
olacaktır. Bir diğer ifade ile, savaĢ konusunun toplumsal geliĢmelere paralel olarak roman
içerisinde geçirdiği süreç yansıtılacaktır.
Bu bağlamda çalıĢma genel bir bakıĢ sağlamak amacıyla baĢlıca altı nokta üzerinde
durmaktadır. Aslında her bir konu ve o konu ile ilgili yazarlar ayrıntılı çalıĢma alanıdır.
Kısaca belirtmek gerekirse, örneğin Ġngiliz yazar W. Morris (News from Nowhere)
ve Amerikalı yazar J. London (Iron Heel) Karl Marx‟ın proleterya çatıĢması ile ilgili
söylemlerini bilmekle beraber 1917 BolĢevik isyanı gerçekleĢmeden sınıf savaĢını, yine
Ġngiliz yazar H.G. Wells geniĢleme politikaları ve teknolojik geliĢmeler sonucu çıkan dünya
savaĢlarından önce dünya savaĢlarını,

aynı yüzyılda Amerikalı yazar S. Crane

Türk-

Yunan harbine gazeteci olarak gitmeden önce böyle bir çatıĢmayı ve Ġngiliz yazar Graham
Greene de 1955de Vietnam SavaĢını, yani bölgesel çatıĢmaları,
sergilemiĢlerdir;

roman sayfalarında

çünkü yazarlar, ne kadar romantik ya da idealist olurlarsa olsunlar,

iyileĢtirmek amacıyla insanı ne kadar idealize ederlerse etsinler, esasta insan doğasını çok
iyi tanırlar. Özellikle de Darwinden sonra, ne kadar geliĢmiĢ olursa olsun insanın bir
yanıyla vahĢi olduğunu, Nietszche‘nin ifadesiyle ‗Ġnsanın Doğanın bir parçası ‘ (‗Man is a
part

of Nature‘), yani Darwin‘den etkilenen Wells‘in sözleriyle bir ‗brute‘, ‗inatla

değiĢmeyen bir hayvan‘ (‗an obstinatlely unchangable animal‘)

olduğunu anlamaları

nedeniyle evrende çatıĢmanın kaçınılmaz olduğunu bilmekte, geliĢmelerin

ne yönde

olabileceğini algılayabilmekte, dolayısıyla sonuçları herkesten önce görebilmekteydiler.
1. ĠĢ gücünün ordu disiplinine göre düzenlenmesi, savaĢan ordu yerine „endüstri
ordusu‟ fikri: Edebiyattaki savaĢ sahne ve unsurlarını ele almadan önce, Ģunu da belirtmek
gerekir ki, edebiyatçılar
bu

çatıĢma konusunu bir biçimde birleĢtirici amaçlarla ele alırlar;

da bazen savaĢ unsurları ile ilgili

Batının özgürlük anlayıĢına,

demokratik
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geleneklerine ters düĢebilen ilginç önerilere neden olmuĢtur. Ġngiltere ve Amerika BirleĢik
Devletleri‘nde
örneğin

bazı yazar ve düĢünürler büyük değiĢikliklerin

sanayi toplumuna geçiĢte,

yaĢandığı zamanlarda,

ortaya çıkan sosyo-ekonomik

karmaĢanın,

eĢitsizliklerin, bunun sonucunda oluĢan zihinsel karıĢıklıkların ortadan kaldırması,
çoğunluğun refahının sağlanması için toplumun bir ordu disiplini ile yapılandırılmasını
gerekli görmüĢlerdir. Sparta, ve Peru‘da Ġnkalar, iĢ gücünü bir ordu düzeni ile yürütme
denemelerinin ilk örnekleridir. Batıda

William James, Ġskoç düĢünür Thomas Carlyle,

Ġngiliz düĢünür Stuart Mill, ve Amerikalı yazar Edward Bellamy
disiplinine göre düzenlenmesi önerisini
parasal zenginlik ve

endüstrinin bir ordu

laisez faire ekonomisine karĢın eĢitlik, dolayısıyla

mutluluk getirecek bir alternatif olarak görmüĢlerdir.

William

James, örneğin, ‗The Moral Equivalant of War‘da bu fikri Ģöyle yansıtır:
Tüm genç nüfusun ….. askere yazılması yerine belirli yıllar süresince
Doğaya

karĢı düzelenmiĢ bir orduda hizmet etmesi gibi bir

düzenleme olsa, haksızlıklar ortadan kalkacak ve bunu da toplum
yararına olan pek çok fayda izleyecektir. Zorluklarla savaĢma ve
disiplin gibi askeri idealler insanların ruhuna iĢleyecektir….. (onlar)
içlerindeki çocukluklardan arındırılacaklardır ve topluma dah sağlıklı
duyarlılıklar ve yüksek ciddi fikirlerle döneceklerdir. (William James,
350-351)

Ġngiltere‘de ekonomik eĢitsizlik gibi sanayi devriminden kaynaklanan sorunların
Fransız ihtilâline benzer kanlı bir sınıf çatıĢmasına yol açabileceğinden endiĢe duyan ve
Sartor Resartus adlı üstü kapalı biyografisinde ‗What is This Me‘ baĢlığı altında

‗Bütün

ulusal SavaĢlarınız ve nefret dolu kanlı zalim Ġhtilâlleriniz nedir? huzursuz Uykusuzların
uyurgezerliği……‘ diyen Thomas Carlyle, tek çarenin bir ‗endüstri ordusu‘ (‗industrial
army‘) olduğuna inanmaktaydı (Treasury of English Prose, 230):
SavaĢan bir dünyayı askeri disipline göre düzenlemeden yönetmeniz mümkün olmaz
….. iĢ dünyasını da anarĢist bir Ģekilde, disipline etmeden yönetmeye devam edebilir
misiniz? Cevap veriyorum, ve Gökler (Tanrı) ve Dünya cevap veriyor, Hayır.
(Morgan, 316, 326, 327)

‗SavaĢan bir ordu‘ (‗fighting army‘) ile bir ‗endüstri ordusu‘ arasında

benzerlik

kuran düĢünür Stuart Mill de, Positive Philosophy of Auguste Comte adlı eserinde,

ulusal

savaĢlarda askerlerin yüksek duygularla mücadele ettikleri düĢüncesinden hareketle, askeri
sorumluluğun insanları bencillikten uzaklaĢtırdığını, onlarda olumlu düĢünme alıĢkanlıkları
ve yüce duygular yarattığını, böylece bireyleri birbirlerine yaklaĢtırdığını savunur:
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ĠĢçiler ve iĢverenler sanayideki çalıĢmalarını ordudaki askerlerin
sahip oldukları ruhla yapmadıkları sürece endüstri hiçbir zaman
ahlâklı olamayacaktır, ve askerlik ….. her zaman olduğu gibi ahlâki
dayanıĢmanın temel okulu olarak kalacaktır. (Mill, 137)

Amerika BirleĢik Devletleri‘nde

Ġç SavaĢ sonrasında

bireyselcilik, rekâbet, ve sadece maddi kazancı baĢarı sayma

Sosyal Darwinizmin
ilkelerinin

endüstriyel

kapitalizme en acımasızca uygulanmasının toplumu ‗Ģoke eden‘ bir karmaĢaya ittiğini
düĢünen E. Bellamy, endüstriyi/iĢ gücünü askeri bir düzen ile Ģekillendirmenin -‗milli
amaçlar için ülkenin insanlarının tümü(nün)

belirli ve eĢit dönemler halinde organize

hayatın temel gereksinimlerinden ve zenginliklerinden herkesin

edilme(sinin)-

yararlanmasını, yani eĢitliği, sağlayacağına inanıyordu. (Looking Backward, 32) Böyle bir
düzenleme

iĢ

gücünün parayı elinde tutan bir azınlık tarafından istismarını

engelleyeceğinden insanlık trajedisinin en büyüğü olan insan israfı da ortadan kalkacaktı.
Bellamy inanmaktaydı ki kazanç/sermaye tüm insanlara eĢit olarak bölüĢtürüldüğünde, iĢ özellikle de istenmeyen iĢler- sırayla
toplum yararına çalıĢmayı doğal
Backward‘daki

zorunlu kılındığında, birey kendi çıkarları yerine

karĢılayacaktı.

‗An Echo of Antictam‘daki ve Looking

ordu görümleri, ordunun bütünün zenginliği, onuru, ve görkemi uğruna

herkesin bireyselcilikten vazgeçtiği tek kurum olduğu inancını yansıtır:
askeri alay….. O muazzam kitle o ritmik hareketiyle tek bir beden
izlenimi yaratıyor. Ġnsan orada bireyler olduğunu unutuyor. Ġçind e
kardeĢleri, oğulları, sevgilileri olanlar bile bir muhteĢem bütünün
etkisiyle bir an

onları unutuyor.

Bu

muhteĢem güzellikteki…..

ejderin aslında yalnız baĢlarına son derece güçsüz olan bireyler
kitlesi olduğunu

akıl kolay kolay algılayamıyor (‗A Story of

Antictam‘, 42)
…………
Bir askeri alay geçiyordu. Burada iĢte bir düzen ve mantık vardı,
akıllı

bir

iĢbirliğinin,

birlikteliğin

neler

baĢarabileceğinin

göstergesi,….. Onları sayıca kendilerinden on misli daha fazla bir
güruhu darmadağın edebilecek böylesine bir büyük güç

haline

getirenin onların mükemmel bir eylem birlikteliği içinde olmaları,
tek bir kontrol altında organize edilmeleri olduğunu göremiyorlar
mı. (Looking Backward, 149)

2. SavaĢ unsurlarının yüceltilmesi
‗Nasıl toplumu koruma fikri askeri bir orduya veriliyorsa, toplumu…..
düzende tutma görevinin de ―sanayi ordusuna‖ teslim edilmesi gerektiği fikrini
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bana hali hazırda Avrupa ülkelerinde uygulanmakta olan sistem vermiĢtir‘
diyen Bellamy ütopyasında Von Moltke kumandasındaki Alman ordusunu
örnek aldığını açıklar (Looking Backward 32, 113) Ancak Bellamy‘nin bu
ilgisi

sadece rekâbetçi endüstriyel kapitalizmin, yani ‗doğal toplumun‘

(‗natural society‘)
Yukarıdaki

sorunlarını düzeltme arzusundan kaynaklanmamaktaydı.

alıntılarda da izleneceği üzere Bellamy ulusal gururun simgesi

sayılan ordu ve askeri törenlere ilgi duymakta idi:
…..birden bir askeri müzik, ve askeri alayın köĢeden dönerek, o
geniĢ ön safıyla

koca caddeyi bir ucundan diğer ucuna kadar

kaplayarak geldiği görülüyor. O mavi ırmak
askerlerin muntazam adımları ile

dalgalanırken,

bir çıkıp bir inen parlatılmıĢ

kılıçları kıyıya vuran köpük taçlı yüksek dalgalara benziyor. (‗A
Story of Antictam‘, 42)

Nitekim ‗The Duke of Stockbridge‘de ıĢıldayan formaları ve kılıçları ile geçen
Amerikan askerleri Amerikanın Ġngiltere‘den bağımsızlığını kazanmasının milli gururunu
yansıtır.
Bu örnekler de gösteriyor ki, yazar, birleĢtirici amaçlarla yazsa da, ulusal amaçları
önemsemesi

nedeniyle

ülkesinin

savaĢan

unsurlarını

yüceltme

arzusunu

da

taĢımayabilmektedir. Nitekim, özellikle on sekizinci yüzyıl sonu ve on dokuzuncu yüzyılda
savunmadan

ziyade imparatorluğunu geniĢletmeyi

amaç edinen Ġngiltere‘de

Ġngiliz

askerinin övülmesi Ģiirde temel konulardan birinidir. George Stirling‘in ‗Master Mariner‘
(‗Büyük Denizci‘)

Francis Hastings Doyle‘un ‗The British Soldier in China‘ (‗Çinde

Ġngiliz Askeri‘), Lord Byron‘ın ‗Waterloo‘, Charles Dibdin‘in ‗Before Battle‘ (‗SavaĢtan
Önce‘),

yine Alfred Tennyson‘ın

‗The Charge of the Light Brigade‘ (‗Hafif Süvari

Alayının Hücumu‘) genelde Ġngiltere dıĢındaki

diyarlarda savaĢmakta olan Ġngiliz

askerlerinin direncini, görev anlayıĢını öven Ģiirlerdir. Bunun
örneklerinden biri

James Thomson‘un ‗Rule Britannia‘

en

erken ve en iyi

(‗Britanya‘nın Hakimiyeti‘)

Ģiiridir:
Britanya ilk, Göklerin ( Tanrının ) emri ile,
Yükseldiğinde parlak mavi sulardan..…
‗Hakimdir, Biritanya, hakimdir dalgalara…..
Sen giderek büyürken, yükselirken ve özgürleĢirken,
Korkusu ve hasediyken hepsinin.
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(Book of 18th century Verse, 13)

Thomas Campbell‘in ‗English Mariners‘ı

(„Ġngiliz Denizcileri‘) da aynı amacı

güder:
Ey Ġngiliz Denizcileri, .....
Bayrakları karĢı koymuĢ, bin yıl,
SavaĢlara ve rüzgârlara ! .....
Cesur yürekleriniz parlayacak
AĢarken derin denizleri …..
SavaĢ sürerken Ģiddetle ve uzun .....
Britanya duymaz ihtiyaç siperlere .....
YürüyüĢü dağ gibi dalgalar üzerindedir
Evi derin okyanuslardadır.
(A Poetry Book for Boys and Girls, 64, 65)

Ġngiliz savaĢçılarını öven bir diğer Ģiir de Allan Cunningham‘ın ‗At Sea‘ (‗Denizde‘)
adlı Ģiiridir:
Sular dünyası evimizdir, ……
Denizler mirasımızdır.
(A Poetry Book for Boys and Girls,66-67)

Hindistan ceza yasasını hazırlayan ve bir süre SavaĢ Bakanı (Secretary for War) olan
Lord Macaulay‘nin(1800-1859), ‗The Spanish Armada‘sı da Ġngiliz askerinden duyulan
gururu yansıtır:
Gelin hepiniz, dinlemek isteyen asil Ġngiltere‘mizin övgüsünü,
Anlatacağım Ģanlı baĢarıları, kazanılan eski günlerde,
(A Poetry Book for Boys and Girls, 288-291)

A. Tennyson‟ın, ‗The Revenge‘i de(‗Ġntikâm‘) Ġngiliz savaĢçılarınn güçlü ve cesur
olduğunu iddia eden coĢkulu, coĢturma amaçlı Ģiirlerden bir diğeridir:
Vuralım, darmadağın edelim bu Sevil‘in köpeklerini, Ģeytanın çocuklarını,
Çünkü asla dönmedim sırtımı henüz Don‘a(Ġspanyol‘a) ya da Ģeytana.‘ .....
Haykırdı sir Richard Ġngiliz gururuyla
‗…ne Ģanlar kazandık biz !‘
( Adventures in Prose and Poetry, 658)
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Bu Ģanların nasıl kazanıldığının çarpıcı bir örneğini romancı W.M. Thackeray
‗Pocohontas‘ adlı Ģiirinde yansıtır. Uzak bir diyarda Ģairin ‗sayısız gurüh‘ (‗a countless
hord‘), ‗VahĢi kalabalık‘ (‗the savage crowd‘) olarak tanımladığı yerli halk ile mücadele
eden ‗korkusuz yürek‘ (‗fearless heart‘) Ġngiliz askeri tek baĢına büyük kahramanlık
göstermekte, ölürken bile çarpıĢmaktadır :
Yirmi kanayan yara ile,
Yığılır savaĢçı, çarpıĢaraktan hâlâ.

3. Ütopya/Anti ütopyalarda savaĢ sesleri
Ġlginç olan sınıf ve güç savaĢlarının seslerinin ütopyalarda da duyulmasıdır. Aslında
çeliĢkili gibi gözükmekle beraber, bu bir anlamda Ütopya yazarlarının da idealleri bir kenara
bırakıp gerçekçi olabileceklerinin, ya da ideallerinin yanı sıra baĢka özlemlerinin de
olabileceğinin, ironik olarak ta, bunların, aĢağıda değinileceği üzere, dönemlerindeki
tehlikeli sosyo-ekonomik, politik geliĢmelerin etkisiyle Ģekillenebileceğinin, ya da yine bu
geliĢmelere paralel olarak oluĢan günün edebi eğilimlerine uymalarının bir yansımasıdır.
Sınıf savaĢları
Bu bağlamda en dikkat çeken W. Morristir.

Esası itibariyle oldukça duygusal bir

devrimci-yenilikçi olan, sosyo-ekonomik sorunlara

özünü Hıristiyanlığı bir sosyal reform

gibi değerlendiren eğiliminden alan ahlâki ve hümanist bir anlayıĢla, aynı zamanda bir Ģair
olması nedeniyle de oldukça romantik bir
Bellamy‘nin ütopyasına
ütopyasında

bir

biçimde yaklaĢan W. Morris,

Amerikalı

‗antidote‘ olarak yazdığı News from Nowhere

adlı

gününde ‗Alt sınıfların bitmez göz açlıkları bastırılmalıdır‘, ‗Halka bir ders

verilmelidir‘gibi yaygın kapitalist eğilimlerinden ve de Londra‘da, özellikle Trafalgar
Square‘de ve Manchester‘da T. Carlyle‘ın dediği türden iĢçi ayaklanmalarından ve yine
Karl Marx‘ın parasal sınıfların ellerindeki imtiyazları kolayca bırakmayacakları inancından
hareketle uzun yıllar süren Marxist anlamda bir proleterya çatıĢmasının kaçınılmazlığını
sergiler. (News from Nowhere, 136, 137)
Amerika BirleĢik Devletleri‘nde ise Bellamy Haymarket Riot gibi gününde yaĢanan
iĢçi/sendika ayaklanmalarına rağmen ütopyasında kapitalizmden sosyalizme geçiĢi Amerikan
demokratik ve ekonomik eğilimlerine/alıĢkanlıklarına uygun gözüken barıĢçıl bir geçiĢ ile
gerçekleĢtirmeyi önerse de, Jack London The Iron Hill‘de

Darwin‘in insanın atalarından

gelen vahĢi yanını vurgulamasının da etkisiyle (‗The Call of the Wild‘) farklı sosyal gruplar
arasında bir çatıĢmanın

(class war) kaçınılmaz olduğu görüĢünü yansıtır. Dolayısyla,
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Morris ve London bir anlamda

Marksist bir sınıf çatıĢmasını 1917 BolĢevik isyanında

önce sergilemiĢtirler.
Kapitalist/kolonist savaĢlar
Buna karĢın, Avusturyalı ekonomist T. Hertzka‘nın, yine

Bellamy‘nin eserine

alternatif olarak yazdığı ve iyileĢtirilmiĢ bir kapitalist sistem sunan ütopyasındaki (Freiland:
Ein Sociales Zukunftsbild; Freeland, A Social Anticipation) (1889) Orta Afrika‘da kurulmuĢ
kapitalist ülkenin ‗korkusuz ve karĢı konulmaz ordusu barbarların ordusunu gözle görülür
bir biçimde darmadağın eder.‘ (Hertzka,28,54-57, 62, 184,189, 295, 296, 310,315) O
dönemde Avusturya henüz bağımsız bir millet olmasa da Hertzka‘nın sözleri, aynı Ġngiliz
Ģairlerinin söylemleri gibi, ulusu coĢturma

amacının, ulusal gururun ifadesi olarak

yorumlanabilir. Ancak savaĢlar Orta Afrika‘da ve kapitalist bir ülke tarafından, Hertzka‘nın
deyimiyle de ‗barbarlara‘ karĢı yapıldığına göre bunlar

bir kolonileĢtirme

savaĢının

yansımaları olarak ta algılanabilir. .
Emperyalizm karĢıtı ya da bir ideal uğruna yapılan savaĢlar
Öte yanda, kendi de -ancak ikâz amaçlı- küresel savaĢ sahneleri çizmiĢ olan H.G.
Wells, devletlerin kolonileĢtirme ve yayılma politikalarına karĢı çıkmaktaydı. Örneğin, The
War of the Worlds adlı eserinde Avusturalya‘nın ele geçirilmesi sırasında Aborijinlerin zarar
görmelerini eleĢtirmekte idi. Wells ile akılcı ve bilimsel üstün insan (‗superman‘) kavramı ve
sosyalist bir dünya devleti fikri (‗A Socialistic World State‘) konusunda aralarında görüĢ
ayrılıkları olsa da

G.K. Chesterton da,

Wells gibi, bir anlamda sınıf farklılıklarına,

emperyalizme, imparatorluk olgusuna karĢı çıkanlardandı. Ancak Chesterton, bir dünya
devleti önerisine karĢı bir mahalleye ait olmanın önemini, ortaçağ Ġngilteresi yaĢam ve
değerlerine olan özlemini vurgulamak için Wells‘e satirik bir alternatif olarak yazdığı ve
insanın hiçbir zaman değiĢmeyeceği (asla bir ‗Overman‘ olamayacağı) inancını yansıtan,
Napoleon of Nottinghill adlı eserinde savaĢı adeta yüceltilir. Birinci Dünya SavaĢının
baĢlamasından on yıl önce yazılan bu parodide baĢ karakterlerden Wayne‘in

‗savaĢ bu

kötü barıĢtan (‗evil peace‘) daha az korkunçtu‘ sözleri eski Ġngiltere‘yi ve onun her tür
değerlerini önemseyen Chesterton‘ın eğer hayat yaĢamaya değerse herkesin uğrunda
savaĢmasını hatta ölmesini gerektiren bir ideali, bir inancı olmalıdır görüĢünü
yansıtmaktaydı.
Bu bir anlamda Wells‘in Birinci Dünya SavaĢından önce ‗The War to End the War‘
olarak sloganlaĢtırdığı yaklaĢımına benzemekteydi. Bertrand Russell gibi pek çok
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düĢünür ve yazar savaĢı kabul edilemez görse de, Wells‘e göre (ancak savaĢ sonrasında
hayâl kırıklığına uğramıĢtır) sadece topyekûn bir savaĢ insanları günün sosyalizminin,
kapitalizminin, emperyalizminin, liberal demokrasilerinin artık iĢleyemez hale geldiğine,
dolayısıyla kadın-erkek, sınıf, din, ırk, milliyet farklılıklarının ortadan kalktığı, beraberlik
ilkesine dayalı ve son derece teknolojik yeni bir dünya düzeninin gerekli olduğuna
uyandırabilirdi. Yine ancak küresel bir savaĢ ile insanlar her tür ayrımcılık fikrinden,
bireysel çıkarlardan arınmıĢ, akılcı, beyni geliĢmiĢ, bilimi ve bilimsel düĢünmeyi amaçlayan
bireylerin yetiĢmesi gerektiğini anlayabilirlerdi. Bu nedenle de kalemini, Birinci Dünya
SavaĢı öncesinde dünya sistemlerinin yok oluĢunu sağlayan ve günün insanını ürkütecek
sahnelerle dolu savaĢ denemeleri yapmada kullanmıĢtı.

4. Fin de siecle dönemi savaĢ romanları
Aslında Wells‘in ikâz amaçlı ve felsefi boyutlar içeren savaĢ sahneleri de dahil olmak
üzere edebiyattaki diğer savaĢ sesleri bir bakıma günün sosyal, ekonomik, politik, ve
teknolojik geliĢmelerinin bir ürünü ve yansıması idi. On dokuzuncu yüzyılın sonlarında bir
yanda çok uzun süren kraliçe Victoria döneminin getirdiği yorgunluk ve bıkkınlık, bir
biçimde dünyanın sonun geldiği endiĢesi (fin du monde), ayrıca Almanya‘nın silahlanmaya
önem vermesi gibi

nedenler bir anlamda Ġngiltere, Fransa, ve Almanya‘da 1871-1914

döneminde propaganda ya da öngörü nitelikli bir savaĢ edebiyatının geliĢmesine yol açmıĢtı.
Ġngiltere‘de George Chesney‘in The Battle of Dorking (1871), William Le Quex‘in The
Great War in Dorking in 1897 (1894), F. N. Maude‘un The New Battle of Dorking (1900)
gibi savaĢ öyküleri bir bakıma ulusları daha büyük askeri güç kazanmaya teĢvik etme
amacını da içeriyordu.
Ġlginç olan edebiyatta alıĢılagelmiĢin dıĢında sayılabilecek bu gibi konuların halkın
edebiyat zevkini de etkilemiĢ olmasıydı. Çarpıcı unsurların giderek arttığı bir dönemde, bunu
en çarpıcı ifade edenlerden biri de

Bernard Shaw idi.

Ibsenism‘de belirttiğine göre o dönemde okuyucunun

Shaw‘un

Quintessence of

Ģoke edilme hevesi de en az Ģoke

etme arzusu kadar güçlüydü; okuyucu alıĢılagelmiĢin dıĢında fikirler sunan yazara
kendilerini mutlak kederden kurtaracak biri olarak gizliden gizliye, içten içe

hayranlık

duyuyorlardı.
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Savaş ve kurtarıcılık
Fakat o dönemde esas kurtarıcı rolünü, o günün adıyla Normal School of Science‘da,
bugünkü adıyla Imperial College of Science and Technology‘de Darwin‘i Darwin‘in o
dönemdeki en büyük yorumcularından T. Huxley‘den okumuĢ H.G. Wells üstlenmiĢ idi.
Huxley‘e göre Doğa –ya da kozmik iĢleyiĢ- en iyi haliyle ‗nötr‘ en kötü haliyle düĢmandır;
bir diğer ifade ile insanın beklentilerine göre iĢlemez. Ancak her nasılsa insanda onu doğal
içgüdülerini kontrol etmeye,

çevresini geliĢtirmeye,

ona hâkim olmaya iten bir ahlâk

duygusu oluĢmuĢtur. Ġnsanoğlu, kaderi ne olursa olsun kendini ve insanlığı geliĢtirmek için
her çabayı göstermek durumundadır.
arasında bir yarıĢtır.

Huxley‘e göre insanlık tarihi eğitim ve felâket

Bilim ise bir kurtarıcıdır. Ancak bilim, bir gerçekler kümesi değil,

zihni geliĢtiren, onu dogmalardan kurtaran objektif düĢünmeyi sağlayan bir düĢünme
metodudur. Dolayısıyla, insanlığı felâketten kurtarmayı amaçlayan herkes Bilimin önemini
anlamalıdır.
Ġngiltere‘de Darwin‘in etkilerinden biri de, 20nci yüzyıla yaklaĢılınca bazı yazarların
olanla değil de olabilecek olan ile ilgilenmeye baĢlamasıdır. Darwin‘in insanın geçmiĢteki
evrimini incelemesi bazı zihinlerde insanın geleceğinin ne olabileceği konusunda merak
uyandırmıĢtır. Bu bazı yazarlarda salt tahminler olarak ortaya çıkarken Wells gibi Darwin‘i
üniversitede bir bilim olarak okumuĢ biri için tahminden öte, günün iĢaretlerini dikkatli
okuyarak insanoğlunu gelecekte kendinden ve dıĢtan gelebilecek muhtemel tehlikelere karĢı
uyarmaktır.
T. Huxley‘in laboratuarı için ‗hayatımın en eğitici yılı‘ değerlendirmesini yapan
Wells‘ in on

dokuzuncu

yüzyıl sonundaki ‗scientific fantasy‘leri atom savaĢı,

uzay/dünyalar savaĢı, bakteri ya da biyolojik savaĢ sahneleri ile doludur. Çok katmanlı
felsefi boyutları olan bu korku verici yıkım sahnelerinin temel kaynağı Wells‘in insanın
vahĢi ve bencil yanının ağır basacağı, bu nedenle de bilimin ve teknolojinin zaferlerini kendi
türünü yok etme yolunda kullanacağı endiĢesidir. Nitekim yaĢamının sonuna doğru ‗insan
sadece bir ―brute‖, diğer ‗brute‘lardan sadece biraz daha akıllı, içgüdülerine körü körüne
kurban (‗blind prey‘)‘ diyen Huxley gibi Wells de yeis ve umutsuz bir biçimde en kötü
halini göstererek önlemeye çalıĢtığı atom bombasının atılıĢına tanık olarak ölmüĢtür
Bu ikâzlarından dolayı 1996 yılında HiroĢima kenti ‗atom bombasının yaratılıĢını
önceden gören ve insanları nükleer savaĢa karĢı uyaran ve onun

yazdığı bir taslaktan

kaynaklanan Japon Anayasası için‘ H.G. Wells‘e özel bir anma hazırlamıĢtır. Gerçekten
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de HiroĢima ve Nagasaki‘yi eriten atom bombası fikri, ironik olarak, aĢağıda belirtileceği
üzere, önemli derecede Wells‘in The World Set Free kitabından gelmiĢtir.
5. Ġkâzların gerçek olması
Bu

ironik bir duruma iĢaret eder ki, bu yine T.Huxley‘in dediği üzere insanın

temelde sağduyulu olamayabileceğinden, bencil olduğundan kaynaklanmaktadır.

Benzer

görüĢ Yunanistan‘ın Osmanlı‘dan bağımsızlığını kazanması için çaba gösteren Byron‘ın
Wells‘den önce yazdığı mısralarında da mevcuttur:
Bu, apaçıktır ki, dönemidir yeni icatların
Bedenleri öldürmek, ruhları kurtarmak için,
Hepsi önerilir en iyi niyetlerle.

Ġngiliz Ģair A.H. Clough da ‗korkunç görev anlayıĢlarımızla‘ insanın tehlikeli
eylemlere kalkıĢacağı düĢüncesini yansıtır. Wells‘in insanın teknolojiyi insanı yok etmek
amacıyla kullanabileceği konusunda uyarmak

için resmettiği o günün henüz daha hayâl

edemeyeceği savaĢ sahneleri aslında bir bakıma F. Madox Ford‘un sözlerinin bir derece
doğru olabileceğine iĢaret etmektedir:
Bay Wells tahminlerinin doğru çıktığını gördü. (Bunda) da bir parmağının olduğu
söylenemez mi?...Eğer Bay

Wells Bilimin ve Makinanın zaferini öngörmeseydi

mantık dıĢı ….. mantıksızlığı kabul eder miydik!

Kabul ettik çünkü büyük ölçüde

Bay Wells akıllarımızı bu dehĢetlere hazırladı. Biz bunları kaçınılmaz olarak gördük
çünkü o çok okunan yazar bunların kaçınılmaz olduğunu söyledi….

Onsuz….

hipnotize edilmiĢ bir dünya bu kıskaçlardan kurtulmak için daha büyük bir çabada
bulunabilirdi….Ġlk defa düĢman gazını hissettiğim de kendi kendime ‗H.G. bunu yılar
önce bilmiĢti‘ dedim ve ondan kurtulmak için bir damla çaba dahi harcamadım çünkü
onun benim için çizilmiĢ olduğunu düĢündüm….. Bay Wells Bilimin ve Makinanın
tüm dehĢetlerinin kaçınılmaz olduğu konusunda dünyayı hipnotize etti demekten
kastim bu. (A Comparative Study, 740-741)

Kayıtlara bakılırsa, savaĢ sahneleri ve savaĢ yöntemleri insanları gerçekten de

bir

biçimde etkilemekte, hatta nedeni ne olursa olsun baĢkalarını yok etme konusunda esin
kaynağı

olmaktaydı. Örneğin, Çanakkale çıkartmasına katılmak için hevesle yola çıkan

ancak, Çanakkale‘ye varamadan
Rupert Brooke, bir arkadaĢına
makinalarından biri ile

hastalanarak ölen ve bir Yunan adasına gömülen Ģair
‗Sen ve onlar

öldüğünde …..,

Wells‘in savaĢ

Avrupa‘yı havaya uçuracağım ve sonra da ya Doğu‘ya ya da

Güney‘e gideceğim‘ diye yazar. (The Letters of Rupert Brooke, 572) Siper savaĢında SavaĢ
Hükümetini (War Cabinet) etkili yeni savaĢ makinaları icat etmemekle ve kullanmamakla
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suçlayan, cephe savaĢında makinalı tüfeğin yetersizliğinden Ģikayet eden
Woodward, açık arazide

Sir Llewellyn

kendi kendine paletler üzerinde ilerleyen zırhlı araçların, yani

‗tankların‘ kullanılması gerektiğini vurgulayarak ‗kara kruzyeri‘ (‗land cruiser‘) fikrinden
‗Bay Wells‘in zaten bir kitabında

bahsettiğini‘ belirtir.

(‗The Land of the Ironclads‘).

(Llewellyn Woodward, 40- 41)
Ġkinci Dünya SavaĢında Almanya‘nın Rusya‘yı iĢgali üzerine Wells‘in Alman
ormanlarını ve ekinlerini yakma önerisi SavaĢ Hükümetini etkilemiĢtir; Churchill,
‗Blackforest‘i bu yıl bombalama durumu var mı?‘ diye sorunca da 2 Haziran 1942‘de Portal
Churchill‘e Ģu bilgiyi vermiĢtir ‗Ekinler değil ama ormanlar yanar.‘ (A Comparative Study,
830-831)
Leo Szilard‘ın esinlenmesi önemlidir: Soddy‘nin Interpretation of Radium kitabından
etkilenen Wells‘in The World Set Free adlı savaĢ romanındaki bilim adamı daha sonraları
ayrıĢtırılan (1913‘de atom parçalanmaz) ve uranyum ile birleĢtiğinde atom enerjisi yaratan
radyum özellikleri içeren ‗coralinum‘ adında bir madde keĢfeder. Nükleer gücün yaratıcısı
olarak bilinen Leo Szilard Wells‘den esinlendiğini Ģöyle açıklar:
1932‘de Wells‘in The World Set Free adlı kitabını okudum….Bu kitap 1913de
Dünya SavaĢından bir yıl önce yazılmıĢtı. Kitapta Wells suni bir radyoaktiviteyi
tanıtır ve bunu 1933 yılına,

bunun gerçekleĢtiği yıla yerleĢtirir. Daha sonra

büyük ölçekte bir atom enerjisinin serbest bırakılmasını… atom bombalarının
(kullanımını), ve bir dünya savaĢını anlatır. Bu savaĢın tarihi olarak 1956yı gösterir
ve bu yılda dünyadaki büyük Ģehirlerin hepsi atom bombaları ile yerlebir edilir. Bu
kitabın bende büyük etkisi olmuĢtu. Ancak o zaman onu kurgudan öte bir Ģey olarak
görmedim….. O dönemde henüz nükleer fizik üzerine araĢtırma yapmaya
baĢlamamıĢtım.

Daha sonra Leo Szilard nükleer

reaksiyonun nasıl yapıldığını keĢfeder: ‗Bunu

biliyordum çünkü H.G. Wells‘i okumuĢtum‘. (A Comparative Study, 99, 102)

6. SavaĢ ve birey
SavaĢ mekanizmaları ve sahneleri

savaĢ

yöntemleri konusunda fikir vermekle

kalmıyor okuyucunun psikolojisini de etkiliyordu. Siper savaĢının ortasında kalan Vera
Brittain Agustos 1914‘de günlüğüne Ģunu yazar: ‗Ġnsan sanki

Wells‘in The War of the

Worlds gibi bir savaĢ kitabından bir bölüm okuyormuĢ gibiydi.‘ (Vera Brittain, 356) 6 Ekim
1944‘de ise James Milne ‗Ministry of Air Production‘daki bir arkadaĢının ‗140 pilotsuz
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uçağın geldiğini, bunların

radyo ile yönlendirildiklerini ve yere değdiklerinde 2.ooo

poundluk bombalarının patladığını‘ ve ‗bu savaĢ araçlarının adeta

Wells‘in bilimsel

kurgularından çıkmıĢ gibi olduklarını‘ belirttiğini yazar. (Milne,78 )
Görüldüğü üzere savaĢ bireyin psikolojisi üzerinde derin etkiler bırakmaktadır.
Nitekim bazı edebiyatçılar kahramanları/kahramanlığı övmek veya propaganda amacıyla
yazarken, bazıları

topyekûn savaĢların dünya üzerindeki olası etkilerini göstermeyi

amaçlarken, Chesterton gibi bazıları da toplum ve olaylarla ilgili görüĢlerini yansıtmaya
çalıĢırken bazıları da savaĢtaki insanın psikolojisini incelemeye yönelmiĢtir.
Ġngiltere‘de T. Campbell uzak diyarlarda Ġngiltere için çarpıĢan Ġngiliz denizcilerini
överken, bir yandan da, örneğin, ‗The Soldier‘s Dream‘ adlı Ģiirinde, dehĢet alanındaki
askerin evine, eski günlerine, bireysel mutluluğa olan özlemini, yani iç dünyasını, yansıtarak
konunun insani boyutuna da dikkat çeker:
Binlercesi toprağa yığılmıĢken güçsüzce,
Bitkin olanlar uyumaya, ve yaralılar ölmeye......
Gecenin ölümcül sessizliğinde tatlı bir düĢ gördüm
Ve sabaha dek üç kez onu düĢledim
.....Sonbahardı, -ve yolumda güneĢ ıĢıldıyordu,
Babamın evine, beni kucaklayan

Ancak Ģairin her iki Ģiiri yan yana konulduğunda her tür acıya rağmen ulusal
coĢkunun, ulusal ideallerin ve bu uğurda görev yapmanın bireysel sıkıntılara üstün geldiği
anlayıĢının birinci derecede önemli sayıldığı görülmektedir.
Amerika BirleĢik Devletleri‘nde ise Stephen Crane ve Ernest Hemingway ulusal
idealleri farklı derecelerde önemsemekle birlikte savaĢı insanın cesaretinin, bedensel ve
zihinsel dayanıklılığının test edildiği bir deneyim bağlamında incelemiĢler, savaĢın getirdiği
yorgunluğu, acıları, korkuları, karmaĢık duyguları yansıtmıĢlar, yani öldürücü bir unsura
dönüĢse de, kendini savaĢta bulan insanın insan olduğuna dikkat çekmeyi amaçlamıĢlardır.
ÇarpıĢma esnasında yaĢanabilecek duyguları futbol oynarken yaĢadığı duygulardan
yararlanarak yazan, göreve bağlılık, cesaret ve dayanma gücünün yanı sıra arkadaĢlığın da
vurgulandığı kitabının baĢarısının sadece bir tesadüf (‗a mere incident‘) olduğunu belirten
Stephen Crane,

ancak iki yıl sonra 1897 Türk-Yunan SavaĢına

katıldığında The Red

Badge of Courage‘da yansıtılanların isabetli olduğunu yazar. DüĢmanın yaklaĢması Ġç
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SavaĢ‘ta Konfederasyon askerlerine karĢı savaĢan bir Union askeri Henry Fleming‘e aynı
Hemingway‘in anlatıcısında olduğu gibi ‗zalim, acımasız bir avcılık‘ olarak gelir. Ġlk önce
çok korkan ve panik içinde kaçan Fleming bir diğer Union askeri

tarafından baĢından

yaralanmasına rağmen üstlerine sanki düĢman tarafından vurulmuĢ gibi yapınca ‗red badge
of courage‘ını alır. Ġkinci kez savaĢa katıldığında asilce savaĢmadığından, tehdit altında
savaĢan bir ‗animal‘a benzediğinden utanan Fleming öyle cesaretle savaĢır ki herkesin
saygısını kazanır. ‗Acımasız zalim‘ düĢmana karĢı vahĢi bir nefreti vardır; tüfeğinin yok
etme gücü olan bir makine olması tek dileğidir. Rüyasında

tüfeğinin güçsüz bir sopadan

ibaret olduğunu görünce nefreti dıĢında her duyguyu kaybeder, düĢmanlarının yüzünde
hissettiği ıĢıldayan zafer gülümsemesini yok etmek tek arzusudur. Ancak Crane kendini
sorgulamanın da gerekliliğini hissettirir: genç

fark eder ki ‗o bir barbardı, bir

hayvandı(beast)‘ (Highlights of American Literature,107)
Birinci Dünya SavaĢına katılan, kendilerini kayıp bir nesil olarak gören, ülkelerinden
uzak hisseden bir grup Amerikalıdan biri

olan E.Hemingway

yalın anlatım tarzına

rağmen savaĢın bireyler üzerindeki değiĢik etkilerini -bireyin yalnızlıklarını, acılarını,
sevilmemeye katlanmayı, her tür kayıp acısını- yapıtlarında en etkileyici iĢleyen
yazarlardandır. SavaĢtaki bireyin iç dünyasının ve ait olduğu dıĢ dünya ile bağlantısını tüm
boyutlarıyla sergilendiği ‗In Another Country‘ adlı öykünün, örneğin, mesajı kısa fakat
kapsamlıdır: Kayıp kayıptır, yaĢamın trajedilerinin getirdiği acı giderilemez. Talihsizliklerin
yarattığı fiziki ya da ruhsal acı hiçbir zaman kaybolmayacaktır.
Trajediyi daha yoğun kılan onun farklı boyutlarıdır:
bacağım dizimden
inanmaksızın

‗Dizimi bükemiyordum ve

bileğime kadar sallanıyordu‘ diyen Ġtalya‘daki Amerikan askeri

sorar: ‗tekrar bir Ģampiyon gibi futbol

oynayabilecek miyim?‘

Aynı

hastanedeki eskrimci Ġtalyanın eli bir bebeğin eli gibi olmuĢtur (‗a little hand like baby‘s).
Askeri akademiden cepheye gidiĢinin bir saati içinde yaralanan bir diğeri ‗yüzüne siyah ipek
bir mendil geçirmiĢti çünkü hiç burnu yoktu ve yüzü yeniden yapılanacaktı‘. (Highlights of
American Literature, 203)

Bu kayıplar baĢka alanlar için sanki bir kazançtır: onları

iyileĢtirmek için kullanılan ‗Makinalar yeniydi, ve onları kanıtlayacak olanlar bizdik‘.
(Highlights of American Literature, 205)
Bununla birlikte savaĢ sevilmemeyi ve buna da katlanmayı getirmiĢtir: ‗Komünist
bölgesinden geçerken

biz asker olduğumuz için insanlar bizden nefret ediyordu, bir
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birahaneden biri bağırdı ―A basso gli ufficiali!‖ ― Down with officers‖ ‘ (Highlights of
American Literature, 203)
Kendilerine öfke duyulanlar ‗uzun bir süre ölümle iç içe yaĢamıĢtı bu nedenle biraz
uzaklaĢmıĢtı her Ģeyden. Hepimiz biraz uzaklaĢmıĢtık ve bizleri birleĢtiren tek Ģey her
öğleden sonra hastanede bir araya gelmemizdi.‘ En acıklısı ise ‗bizi bağlayan Ģeyin bizi
sevmeyen insanların anlamadıkları bir Ģeyin baĢımıza gelmiĢ olmasıydı‘. (Highlights of
American Literature, 203) SavaĢ sevilmemenin, yalnızlık duygusunun, her Ģeye
ilgisizleĢmenin yanı sıra bir de korku getirmiĢti: ‗Ölmekten çok korkuyordum....... ve
cepheye tekrar gittiğimde ne olacağını düĢünmekten kendimi alıkoyamıyordum.‘ (Highlights
of American Literature, 204)
Hemingway ‗anlatımcıya‘ yaptırdığı öz eleĢtiri ile sosyal eleĢtiri de yapar:
Kağıtlarında ‗KardeĢlik ve kendini feda etme‘ gibi süslü kelimeler vardır. Ancak ‗sıfatlar
çıkarıldığında ortaya çıkıyordu ki bana madalya verilmiĢti, çünkü ben bir Amerikalıydım‘.
‗YaralanmıĢtım…..fakat hepimiz biliyorduk ki (Stephen Crane‟nin kahramanının
durumunda olduğu üzere) sonuçta yaralanmak tamamiyle kaza, tesadüfi bir Ģey idi.‘ Ancak
anlatımcı

‗asla kurdelelerden utanmıyordu‘. Madalyalı diğer üç kiĢi ‗hunting hawk‘

gibiydiler. Arada

‗diğerlerinin madalyalarını kazanmak için yaptıklarını hayâl etse de‘ ve

‗ava hiç gitmemiĢlerin gözünde bir ―hawk‖ olsa da‘ ‗hiçbir zamana öyle bir Ģey
yapamayacağını‘ bir ‗hawk‘ olamayacağını belirtir. (Highlights of American Literature,
204)
Bu

söylemler,

bir anlamda Graham Greene‘in kendi romanın

söylemlerini

yansıtmak amacıyla The Quiet American‘ın baĢında sunduğu Ġngiliz Ģair A.H. Clough‘un
mısralarının benzeridir:
Harekete geçirilmekten hoĢlanmıyorum: çünkü istek coĢturuldu; ve eylem
En tehlikeli Ģeydir; kurmaca bir Ģey için titriyorum,
Kalbin kötü bir eylemi ve yasal olmayan bir süreç için;
Öyle müsaitiz ki bunlara, o korkunç görev anlayıĢlarımızla.

The Quiet American adlı romanında, Stephen Crane savaĢa gitmediği halde savaĢ
hakkında yazdı diyen Ġngiliz yazar Graham Greene de Vietnam SavaĢını 1955 yılında
savaĢtan önce yazmıĢ gibidir. Greene bir anlamda ‗Ġnsanların hali‘ (‗human condition‘) ne
olursa olsun ‗ben karıĢmıyorum‘ (‗I am not involved‘)…. Bırak savaĢsınlar, bırak sevsinler,
bırak öldürsünler…..ben ne gördüysem onu yazdım. Hiçbir eylemde bulunmadım –aslında
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bir fikir bile bir çeĢit eylemdir‘ diyen Ġngiliz gazeteci Fowler ve Fowler‘in ‗Ġyilik yapmaya
kararlıydı, ama herhangi bir bireye değil bir ülkeye, bir kıtaya,bir dünyaya‘ diyerek tanıttığı
idealleri büyük bir samimiyet ve iyi niyet

ile her Ģeyden üstün tutan Amerikalı Pyle

arasındaki farklılıklar aracıyla günün yaklaĢımlarına eleĢtirisel olarak bakar.

(The Quiet

American, 28; 20; 10) Ġngiliz yazar aslında hiçbir Ģeye karıĢmamanın imkânsız olduğu, öte
yanda bazen ideallerin, ne kadar iyi niyetli

olursa olsun (hatta politik ideallerin özü

itibariyle iyi niyetli olamayacağı) bireysel ve toplumsal felâketlere, acılara yol açacağı
görüĢünü, farklı ulusların bakıĢ açıları olarak ilettiği bakıĢ açılarına olan yaklaĢımını,
Vietnam‘daki (‗Far East‘) değiĢik ülkelerin temsilcileri arasında karmaĢık iliĢkiler, sıradan
insanların savaĢtaki yok oluĢlarını gösteren ürkütücü sahneler çizerek ve bu ölümcül
ortamdaki insanların iç dünyalarını, ilginç davranıĢlarını yansıtarak destekler.
Kısaca özetlemek gerekirse görülmektedir ki ilk zamanlar övmek, ulusal idealler
doğrultusunda coĢturmak, yönlendirmek, ya da propaganda amacıyla çizilen savaĢ sahneleri
Darwin‘den sonra ve teknolojideki geliĢmelere de paralel olarak ileride ne tür savaĢların
yaĢanacağı, bunlar sonucunda dünyanın nasıl bir

Ģekil alacağı konusunda olmuĢtur.

Özellikle topyekûn savaĢ öyküleri ironik bir biçimde büyük ilgi görmüĢtür. Yazarların
ileriyi görebilmelerinin sonucunda W. Morris, J. London, H.G. Wells, Stephen Crane, ve
Graham Greene insan ziyanlığına neden olan sınıf, dünya ve bölgesel savaĢları net olarak
görebilmiĢlerdir. Ancak zaman içerisinde bireyin de önem kazanması sonucu, ideallerin
savunulmasının ya da toplumların ikâz edilmesinin yanı sıra savaĢtaki bireylerin karmaĢık
dünyaları da incelenmiĢtir. Özellikle Amerikalı yazarlar bu karmaĢık dünyaları ele alma da
baĢarılı olmuĢlardır. Ancak Ģu da görülmektedir ki Huxley‘in de dediği üzere insan ‗insan‘
olduğu sürece,

savaĢlar her biçimiyle, ya da yeni biçimlerde devam edecektir. Ve, yazarlar

da topluma ve bireye ilgi duydukça bu konudaki görüĢlerini yansıtmaya devam edeceklerdir.
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KÜLTÜREL VE SOSYAL PARÇALANMA
DECONSTRUCTIONS SOCIALE ET CULTURELLE
S. Seza Yılancıoğlu1
Özet
Fransız anne ve Cezayir‘li babanın, 1967 doğumlu kızı Nina Bouraoui, günümüz frankofon
yazarlarının önde gelen isimlerindendir. Yazarın, Mauvaises Pensées‖ adlı romanı 2006 yılında
Renaudot ödülüyle taçlandırılır.
Bouraoui‘nin parçalanma ekseninde odaklaĢan yazınsal izleklerinin ana sorunsalı, yazarın
ebeveynlerinin ait oldukları toplumların -Doğu(Cezayir) ve Batı(Fransa)-

geleneklerinden

kaynaklanan kültürel ve sosyal farklılıklardan doğan kimlik olgusudur.
Tarihsel geçmiĢleri bu iki toplumu tüm farlılıklarına rağmen beraber yaĢamak zorunda bırakır
ve bu birliktelik her iki toplumun kültürel zenginliğinin bir parçası olur. Bu birleĢtirici faktör dildir;
Fransızca –Frankofoni-.
Yazarın ses getiren ilk romanlarından, Voyeuse Interdite‘in olay örgüsü, iki farklı dünya, iki
kültür arasındaki bölünme, kadının aile ve toplum içindeki kimliğinin sorgulanması üzerine kurulur.
Baba baskısı ve annenin aile içindeki aĢırı sessiz ve pasif tutumuna karĢı koyan genç kız, Cezayir
toplumunda kadının dıĢ mekânda yerinin olmadığını, kadın yerinin yalnızca iç mekân –evi- olduğunu
anlar. Garçon Manqué adlı romanında ise, kadının cinsel, sosyal ve kültürel kimliği sorgulanır.
Bu çalıĢmada, Nina Bouraoui yazınındaki, kültürel ve sosyal parçalanma izleği
-Yazı ve baĢkasılık, - Bedensel kimlik,- Kültürel Kimlik
alt baĢlıklarıyla irdelenir.
Anahtar kelimeler: Nina Bouraoui, kimlik, kültür, kültürel parçalanma, frankofoni, Fransa,
Cezayir, beden, baĢkasılık, öteki.
Résumé
Nina Bouraoui,née en 1967, fille d‘une mère française et d‘un père algérien est l‘une des
écriviane très connue des littératures francophones contemporaines. L‘écrivaine a obtenu le prix
Renaudot en 2006 de son roman Mauvaises Pensées.
Chez Nina Bouraoui, la problématique de son écriture est développée autour de la question
d‘identié. Cette dernière est survenue à la différence des traditions socio-culturelles liée à l‘origine
des ses parents. L‘écrivaine, comme ses héroines, est déchirée par les deux cultures : l‘Orient
(Algérie) et l‘Occident (France).
Le passé historique de ces deux pays oblige à unir les deux sociétes et à vivre ensemble. Mais
cette unification ouvre une nouvelle ère vers la richesse culturelle de chaque pays. La langue
française et la francophonie font le pont entre ces deux cultures, ces deux pays.
1

Yrd.Doç.Dr., Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Fransız Dili ve Edebiyatı
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L‘intrigue de Voyeuse Interdite, l‘un de ses premiers romans, est reposée sur la discrimination
entre homme et femme dans la société algérienne. L‘Héroine finit par comprendre que les femmes
doivent vivre à l‘intérieur et que seulment les hommes peuvent se promener à l‘extérieur. Quant à son
roman Garçon Manqué publié en 2000, l‘écrivaine interroge l‘identité féminine en trois catégories identité culturelle, identité sociale et identité sexuée.
Dans cette communication, le thème de la déconstruction socio-culturelle est examiné en deux
parties : - écriture et altérité, -Identité corporelle, - Identité culturelle.
Mots clés: Nina Bouraoui, Algérie, France, Francophonie, femme, homme, identité,
déconstruction culturelle, tradition, altérité, autre, corps.

―Kültürel ve Sosyal Parçalanma‖ konulu bu çalıĢmada, Doğu-Batı kültürü ikileminde
yazınsal yapıtlarını veren Nina Bouraoui‘nin romanlarında, ―sosyal parçalanmayı ―kadın
bedeni‖, kültürel parçalanmayı da ―dil‖ eksenin de irdelemeye çalıĢacağım.
Bilindiği gibi, Fransız Donanması 1830‘da Cezayir‘e girer ve ülke bir yüzyılı aĢkın
süre içinde Fransız sömürgesi olarak yönetilir. Altı yıl süren kanlı bir savaĢtan sonra Cezayir
1962‘de bağımsızlığına kavuĢur. Ülkenin aydınları, bağımsızlıktan sonra da kendilerini
―ötekinin dili‖ Fransızca ile ifade etmeye devam eder. ―Ötekinin dilini‖ kültürel düzeyde
benimseyen aydınlar, ülkenin yerel ve dini kültüründen oluĢan geleneklerle sosyal
yaĢamlarını sürdürürler. Ġslamiyetin etkisiyle bazı Doğu toplumlarında olduğu gibi ülkenin
sosyal yapısı kadın ve erkeğin bir arada bütün olarak yaĢamasına izin vermez.
Batı toplumlarında da, Kadınlar ancak XX. yüzyılda kamu alanlarında çalıĢabilme ve
toplum içinde kendilerini ifade etmeye baĢlasalar bile, özel yaĢantılarında ve kendi bedenleri
hakkında söz sahibi olabilmek için yine XX. yüzyılın 2. Yarısını beklemek zorunda kaldılar.
XlX yüzyılda Frederich Engel, Ġngiltere ve Emil Zola Fransa toplumları için yaptığı
betimlemelerde, Avrupa toplumlarında, modernleĢme, sanayileĢme sürecinde kadının
oynadığı önemli rol vurgular.
Kadın, XX. yüzyıl da, Batı toplumunda, kamu alanlarında ve özel hayatında söz
sahibi olmasına ve kiĢisel haklarının kanunlar tarafından korunarak erkeklerle az çok eĢitliği
yakalamasına rağmen, Doğu toplumlarında geleneklerin tutsağı olmaya devam eder.
Nina Bouraoui, Cezayirli bir baba ile Fransız annenin kızıdır. Fransa‘da doğar ve çok
küçük yaĢta, babasının ülkesi Cezayir‘e gelir, ilk ve orta öğrenimini burada Fransız
Okulu‘nda yapar. 1967 doğumlu Nina Bouraoui, günümüz frankofon yazarlarının önde
gelen isimlerindendir. Yazarın, Mauvaises Pensées‖ adlı romanı 2006 yılında Renaudot
ödülüyle taçlandırılır.
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Bouraoui‘nin parçalanma ekseninde odaklaĢan yazınsal izleklerinin ana sorunsalı,
yazarın ebeveynlerinin ait oldukları toplumların -Doğu(Cezayir) ve Batı(Fransa)geleneklerinden kaynaklanan kültürel ve sosyal farklılıklardan doğan kimlik olgusudur.
Tarihsel geçmiĢleri bu iki toplumu tüm farlılıklarına rağmen beraber yaĢamak zorunda
bırakır ve bu birliktelik her iki toplumun kültürel zenginliğinin bir parçası olur.

Bu

birleĢtirici faktör dildir; Fransızca –Frankofoni-.
Yazarın ses getiren ilk romanlarından, Voyeuse Interdite‘in olay örgüsü, iki farklı
dünya, iki kültür arasındaki bölünme, kadının aile ve toplum içindeki kimliğinin
sorgulanması üzerine kurulur. Baba baskısı ve annenin aile içindeki aĢırı sessiz ve pasif
tutumuna karĢı koyan genç kız, Cezayir toplumunda kadının dıĢ mekânda yerinin olmadığını,
kadın yerinin yalnızca iç mekân –evi- olduğunu anlatılır. Garçon Manqué adlı romanında
ise, kadının cinsel, sosyal ve kültürel kimliği sorgulanır.
Bu romanın kahramanı, yazar gibi, Fransız anneden ve Cezayir‘li babanın kızı olup,
yazarla aynı adı taĢımaktadır. On sekiz yaĢına kadar yaĢadığı, babasının ülkesinde kendisini
hem çok yalnız hem de yabancı hisseder. Bu yalnızlığını, kendisi gibi Fransız anne ve
Cezayir‘li babadan olan melez sevgilisi Amine ile paylaĢır. Toplumla bütünleĢememesi,
yazar gibi kahramanı da ―sosyal ve cinsel‖ kimlik arayıĢına sürükler.
Anadili ―Fransızca‖, baba ülkesi ise ―Cezayir‖dir. Fransız Okulu‘nda eğitimi yapan
Nina, dilsel ve cinsel baĢkasılığıyla, ―öteki‖ olur. Cezayir‘de, ―sokaklar yalnızca erkeklere
aittir‖. PaylaĢımda eĢitliğin olmaması, ikinci bir kahramanı yani ―öteki‖ni yaratır.
Nina Bouraoui‘de olduğu gibi Assia Djebar, Maissa Bey, veya Kateb Yacine, Rachid
Boudjera, için de Fransız Okulu –ifade özgürlüğünü- yaĢadığı, kendini bulduğu yer olur.
Ancak bu ifade özgürlüğünü, doğu‘nun kültürel gelenekleriyle harmanlanmıĢ Cezayir‘in çok
ötesinde, Fransa‘da bulur. Orada da, ―2. Cinsiyet‖ olarak algılanan kadın, XX. yüzyılın 2.
yarısında artık tüm özgürlüklerine kavuĢmuĢtur.

Yazı ve Başkasılık
Nina Bouraoui, baba ülkesinde ki yalnızlığını ve kimlik sorunsalını yazıyla paylaĢır.
Gençliğinde, kendisini sözlü ve yazılı ifade etmesini sağlayan anadilinin ülkesi Fransa‘dan
nefret eder. Oysa, sevdiği ülke; babasının ülkesi Cezayir, onun için ―Öteki‖dir. Garçon
Manqué romanında, yazar, bu ―Öteki‖ sorgular. Fransızca yazmak ve konuĢmak, yazar ile
babasının ―kutsal dili‖ Arapça ile arasına bir mesafe koyar. Yazarın, toplum içinde
yabancılaĢmasının birinci nedeni Arapça‘nın, kendisine getirdiği dilbilimsel sorundan
kaynaklanır. Bouraoui‘de, ―baĢkasılık‖, yazıyı bir sürgün rapsodisine dönüĢtürür. Garçon
Manque tümüyle birinci tekil Ģahısla

yazılan ve Nina

adındaki

kahramanıyla
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―özyaĢamöyküsü‖dür. Burada yazar, kendi ―ben‖ini tanımlama arayıĢındadır. Farklılıkları ve
farklı nesneleri, yazar, dil oyunlarıyla, ahenkli bir Ģekilde bütünleĢtirir.
Yazınsal düzeyde, baĢkahraman, ana figür ―ben‖ ile birinci pozisyona getirilerek,
bireyin cinsel zevklerini ortaya koyarak dıĢ dünyaya bir kapı açar.

Bedensel Kimlik,
Julia Kristeva‘nın söylediği gibi, beden, çağdaĢ yazarların etrafında toplandığı önemli
bir izlektir. Kadın bedeni, daha önceleri, geleneksel kültürden dolayı hep gizlendiği için,
çağdaĢ kadın yazarlar, dıĢ görünüĢe çok önem verir. Kadın bedeni, kadın yazarların en çok
yeğlediği ve özgürlüklerini bulmalarına yardımcı olan bir izlek‖ olarak nitelendiriyor Hélène
Cixous. Kadın değerlerinin savunucusu yazarlar, kadın bedeninin bir nesneye dönüĢmesini
de kabul etmezler.
Cezayir‘de, iki cinsiyet, atalardan gelen geleneklere göre, birbirlerinden ayrılır ve belli
bir armoni içinde beraber olamazlar. ―BaĢkasılık‖ böylece aile yaĢamı içinde baĢlar. Assia
Djebar‘ın

L‘amour,

la

fantasia

romanında,

Cezayirli

kadınlar,

kocalarında

―‘ennemi‖(düĢman) diye söz ederler. ÇağdaĢ Türk edebiyatı‘nda, Leyla Erbil, kadın/erkek
eĢitsizliğini en iyi vurgulayan yazarlardan biridir. Tuhaf Bir kadın adlı yapıtında, annesinin
ve babasının baskısından kurtulmak için ağabeyinin arkadaĢıyla evlenmeyi yeğleyen genç bir
kadının hikâyesini anlatır.
Garçon Manqué‘de kahramanın yaĢamındaki, kültürel, bedensel ve kimlik sorunu iki
ülke arasındaki –Fransa/Cezayir- tarihsel ve siyasal iliĢkilere bağlı olduğunu anımsayalım.
Nina, Cezayir baĢkenti Cezayir‘de, dağ-deniz-çöl ile sınırlı kısıtlı bir alanda son
derece gergin bir yaĢam sürmektedir.
―Cezayirli yaĢamım kentin dıĢındadır. Atlas dağlarının eteklerinde uzanan denizde ya çölde.
Orada ancak kendimi buluyorum. Dilsiz, milliyetsiz, simgesiz bir beden oluyorum. Sesi ve
görüntüsü olmayan, vahĢi bir yaĢam bu‖2.

Ataerkil bir toplum olan Cezayir‘de, kadının yeri evidir. Erkekler ve kadınlar aynı
sosyal etkinlikleri paylaĢamazlar. Ġki cinsiyet belli bir paralellik içinde günlük hayatlarını
birbirinden farklı yaĢarlar.

Anlatıcı-kahraman, Cezayir plajındaki erkekleri ―savaĢ

gazilerinin bedenleri‖ ne benzetir. DıĢ görünüĢüyle ―ikinci cinsiyet‖ olan kahraman ne
sokakta, ne okulda erkek arkadaĢlarıyla oynayamaz. Onlara ancak evinin penceresinin
arkasından bakmakla yetinir.
―Tüm yaĢamım Zeralda‘lı erkekleri seyretmekle geçecektir‖3 der ve geç kadın Ģöyle devam
eder :

2

Nina BOURAOUĠ, Garçon Manqué, Editions Stock, Paris, 2000, s. 11 (Roman henüz Türkçe‘ye çevrilmediği
için tüm alıntılar, makalenin yazarı tarafından çevrilmiĢtir.
3
A.g.e. s.18.
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―Elim pencereye dayalı. BakıĢlarımla hep onu arzuluyorum. Hepsi benim yaĢıtlarım. Onların
da benim gibi tenleri ve saçları var‖4.

Nina, bedensel hazzı yine kendisiyle aynı yazgıyı paylaĢan Cezayirli baba ve Fransız
anneden olan sevgilisi Amine ile paylaĢır. Bu ülkede her beden, öteki bedenin bir aynasıdır,
öteki bedenin virüsüdür. Nina, toplumun tutsaklığından kurtulmak için, görüntüsü, sesi,
kimliği olmayan bir erkek bedeni olmak ister çünkü kadın cinsli olması, ona erkeklerle
arkadaĢlık etmek,

sokakta dolaĢmak özgürlüğünü vermez.

Sokaklar onun en büyük

düĢmanıdır.
Nina, yaz tatilini geçirmek için Rennes‘deki büyük anne ve büyük babasının yanına
geldiği zaman, onda ilk değiĢimi bedeni fark eder. Genç kız bedeninde artık, kırmızı kalp
desenli kısa kollu bir gömlek ile dar bir pantolonu taĢımaktadır. Cezayir plajlarında Amine
yaĢadığı mutluluğu, Brötanya‘da bulamadığı için ne yazık ki bu FransızlaĢma geç kızı mutlu
etmez.

Kendisinin ve kız kardeĢinin çıplak bedenleri Brötanya plajlarında özgürce

uzanmasına rağmen. ―Bedenim iki sürgünden oluĢuyor‖ diyerek, iki ülke içinde yaĢadığı
baĢkasılığı dile getirir Nina.
Nina‘nın bedeni, mat teni çekik gözleri, Cezayirli yüz ifadesiyle, gerçek mutluluğu ne
Fransa‘da ne Cezayir‘de, ancak Roma‘da, iki sürgüne de ait olmayan bir yerde bulur.
Burada bedeni yeni kimliğe bürünür. Bu yeni kimliği, ona görmeyi, arzulamayı ve
arzulanmayı öğretir.
ÇağdaĢ yazar, bedensel kimliğini yepyeni kültürel ve sosyal hiçbir bağının olmadığı,
Ötekinin ülkesinde bulur ve bedeni ise yerel kültürüne göre, öteki olur .

Kültürel Kimlik,
ĠletiĢim araçlarının hızlı geliĢimi, 3. Dünya ülkelerinden sanayi toplumlarına doğru
yapılan hızlı göç, aĢağı yukarı 30-40 yıldır ―kültürel değiĢime‖ neden olmaktadır.

Bu

kültürlerarası yenilenme, yeniden oluĢan sanayi toplumların da parçalanmalara yol açar.
Yeniden oluĢan birey ise, yeni toplumunda bir kimlik arayıĢına girer. Bu ise (bu seçim) ,
bireyin kendi üstüne kurduğu güç olarak algılanır. Bireyin bu seçim, baĢkasılıkla örtüĢür
çünkü birey, artık tercihini farklılaĢma yolunda kullanacaktır.
Yeni kimlikler, bireyi yabancı kılar. Kadın yazarlar, bu değiĢimi özellikle yapıtlarında
irdeler. Kahramanlar, aslında yazarın kendisidir ve kendi yerel kültüründe marjinal kalırlar.
BaĢkasılık onları kültürel kimlik sorunuyla hesaplaĢmak zorunda bırakır.
Burada,

öteki imgesinin söz konusu olduğu roman dünyasında, yazınsal özellik,

baĢkasılığın yapısını ve geliĢimini incelediğimiz zaman, zıt imgelerin; örneğin, iç mekân
4

A.g.e. s.19.
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/dıĢ mekân, ev/sokak, kadın/erkek, güney/kuzey, mat ten/açık ten, temel öğeler olduğunu
gösteriyor. Bu zıtlıklar yalnızca, Ötekini belirleyen imgeleri yaratmakla yetinmeyip aynı
zamanda baĢkasılık yazınının poetikasını oluĢturuyor.
Nina Bouraoui, Cezayirli-Fransız yazar, kimliksel baĢkasılığı, dilbilimsel, cinsilik ve
coğrafi baĢkasılık olmak üzere üç farklı grupta açıklar .
Roman, Atlas Dağlarının önünde uzanan denizle güneĢli bir Cezayir betimlemesiyle
baĢlar. Fransa ise bu dağların ötesindedir. Deniz, Nina için iki yaĢam arasında bir kaçıĢı
simgeler. Kimliksel yabancılığını, denizin vahĢi dalgalarıyla unutmaya çalıĢır. Nina,
yaĢadığı, babasının ülkesinin dilini konuĢamamaktadır. Ancak Arap alfabesiyle birkaç
kelimeyi heceleyebilir. Kendine özgü Arapçayı konuĢma tarzıyla, Cezayirli arkadaĢlarından
ayrılır, farklılaĢır. Kültürel kökü onu Cezayirli olmaktan uzaklaĢtırır.
Sözlü ve yazılı anlatımda benimsediği dil Fransızca‘dır. YaĢadığı ülkenin dili
kendinse çok uzaktır. Cinsiyetinden dolayı, Cezayir, ona bir hapishane olur. Birbirinden ayrı
iki kimliğe sahiptir; fiziki olarak babaya benzer, anne, kocasının ülkesi Cezayir‘e büyük bir
saygı ve sevgi beslerken, kendi ülkesi Fransa‘ya büyük bir bağlılığı yoktur. Yazar,
cinsiliğinden dolayı Cezayir‘de yaĢadıklarını Ģöyle dile getirir:
―YaĢamım bir sırdır. Cezayir‘de, yalnızca arzuladığım Ģeyi, kendim biliyorum. Erkek olmak
istiyorum ve nedenini biliyorum. Bu benim asıl gerçeğimdir. Cezayir‘de erkek olmak, görünür
olmamaktır. Bedenimi, yüzümü, sesimi terk edeceğim‖5.

Nina‘nın babası, Rennes Üniversitesi‘nde ekonomi eğitimi aldıktan sonra sınıf
arkadaĢı, Nina‘nın annesi olacak bir Fransız ile evlenir. Fransız milliyetini alır, Fransız
kültürü ve dilini benimseyen baba, uluslar arası kuruluĢlarda çalıĢan önemli bir iĢ adamı olur.
Baba hiçbir Ģekilde kültürel bir kimlik arayıĢına girmez. Ne var ki, Nina, iki kültür, iki dil,
iki kimlik arasında kalmıĢ bir melezdir.
Daha sonraları, Fransa‘da Cezayirli arakdaĢlarını ve sevgilisi Amin‘i bile unutur ama
hep Ģunu sorgular ―Ben Fransız mıyım, Cezayirli mi?‖, ―Kız mıyım, erkek mi‖?
Sonuç olarak:
Nina Bouraoui, romanında, kültürel kimlik sorunsalını ―öteki‖ bağlamında sorgular ve
kimlik sorunsalını dün-bugün ekseninde ele alır.
Nina, hiçbir kimlik sorunu yaĢamadan, mutluluğu Ġtalya‘da yabancı olduğu bir ülkede
bulur. Burada, kendisiyle ve bendiyle barıĢır. Beyaz elbise içindeki bedeni özgürce Roma
sokaklarında dolaĢır. Belleğinde artık, Cezayir sokaklarına ait hiçbir iz kalmaz.

5

Garçon Manqué, a.g.e. s.39.

243

Fransa‘da sevgilisi Amin‘i unutan Nina, sır arkadaĢı olarak kız kardeĢini seçer, bu da
daha sonraki yıllarda kendinde geliĢecek olan homoseksuellik eğiliminin baĢlangıcıdır.
Cinsilik arayıĢı içinde olan Nina, açıkça ―erkek olmak‖ istediğini vurgular.
Yazı, Nina Bouraoui için vazgeçilmez bir gereksinimdir. Yazı, içinde bulunduğu
nevrozdan kurtulmasına yardımcı olur.
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FOTOĞRAFLARLA BĠR DÜNYA YARATMAK VE
TARĠH YAZMAK: CLAUDE SĠMON‟UN „HISTOIRE/TARĠH‟Ġ
CREATING A WORLD WITH PHOTOGRAPHS AND
WRITING HISTORY: CLAUDE SIMON‟S HISTOIRE / HISTORY
Ahmet Gögercin1
Özet:
Bilim, sanat ve teknolojideki geliĢmeler yazın dünyasını her zaman etkilemiĢtir. Özellikle
geçtiğimiz yüzyılın dünyayı değiĢtiren en önemli icatlarından olan fotoğraf ve sinema yazarlar üzerinde
derin etkiler yaparak metinlerin yapısında önemli değiĢimlere neden olmuĢtur.
Modern yazarlar, özellikle 1950‘lerde etkili olan Yeni Romancılar ve Faulkner, Dos Passos,
Hemingway gibi Amerikalı yazarlar diğer sanatlardan, özellikle sinemadan çekincesizce faydalanarak,
bazen izlek bazen de bir roman tekniği olarak yapıtlarında ustaca uygulamıĢlar ve böylelikle, ‗görsel‘
ya da ‗sinematografik‘ olarak niteleyebileceğimiz, ‗okunmak‘tan çok ‗görme‘ye yönelik metinler ortaya
koymuĢlardır.
Yeni Roman akımının Nobel ödüllü temsilcilerinden Claude Simon ise, bu deneysel arayıĢları en
uç noktaya taĢıyan ve yaĢamının sonuna kadar sürdüren nadir yazarlardan biridir. Bu bildiride,
yazarın baĢtan sona fotoğraf ve kartpostalların betimlemelerinden oluĢan en deneysel, karmaĢık ve
okunması güç çalıĢmalarından biri olan ‗Histoire‘ (Tarih) adlı romanındaki fotografik anlatım tekniği
ele alınacak, fotoğraf ve türevlerinin, anlatının yapısı ve genel anlamda yapıtın anlamının
oluĢturulmasındaki iĢlevler tartıĢılacaktır. ‗Histoire‘ anlatıcının gözünden eski fotoğraf ve
kartpostalların betimlenmesinden oluĢan bir tasvir-romandır; bu yönüyle, geleneksel roman
anlayıĢından bütünüyle uzaklaĢarak daha çok ‗kesyap‘ (kolaj) tekniğiyle oluĢturulmuĢ tablolara
benzeyen bir metin ortaya çıkmıĢtır ve romanı oluĢturan temel unsurlarda önemli değiĢimler meydana
gelmiĢtir. ÇalıĢmada, fotografik anlatım tekniği sonucunda görsel bir nitelik kazanan metnin zaman ve
mekân anlayıĢındaki değiĢiklikler, kahramanın sunumu, izleğin oluĢturuluĢ Ģekli örneklerle
gösterilmeye çalıĢılacaktır.
Anahtar kelimeler : Claude Simon, Hitoire, Tarih, Olay Örgüsü, Sinema ve Edebiyat, Fransız
Romanı, Görsellik, Fotoğraf

Abstract:
The improvements in science, technology and art have always influenced the literary world.
Especially, photograph and cinema, which were, having changed life, two of the most significant
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inventions of the last century, have made a deep impact on writers and so have led to important
changes in the structure of texts.
Modern writers, particularly the New Novelists who were effective in 1950s and the American
writers such as Faulkner, Dos Passos and Hemingway, benefited from other arts, especially cinema,
without hesitation, and they applied it artfully in their works sometimes as a novel technique and
sometimes thematically. Hence, they produced texts for ‗observing‘ rather than ‗reading‘, which can
be called ‗visual‘ or ‗cinematographic.‘
Claude Simon, a Nobel Prize winning representative of the New Novelists movement, is an
exceptional writer who marginalized and continued these experimental pursuits until the end of his
life. In this study, the photographic narration technique in his novel Histoire (History), one of the
hardest to read and the most complex among his works, which is also composed of the writer‘s
descriptions of photographs and postcards from the beginning till the end, has been dealt with. The
functions of photograph and its derivatives in the constitution of the narrative structure and in more
general terms in the meaning of the work have been discussed. Histoire is a descriptive novel
composed of the descriptions of old photographs and postcards from the narrator‘s viewpoint. In this
respect, a text which is far away from the conventional novel concept and is made of tables of pastiche
(collage) technique has come out, and there have been significant changes in the main points forming
a novel. In this study, changes in the perception of time and place of the text which has gained a
visual quality resulting from the photographic narration technique, the presentation of the
protagonist, and the formation method of the theme have been attempted to display with examples.

Key Words: Claude Simon, Histoire, History, Plot, Cinema and Literature, French Novel,
Visuality, Photograph

I- GiriĢ
Resim, sinema, televizyon,

fotoğraf veya reklam afiĢleri gibi, görsel sanat ve

teknolojiler insan hayatına hâkim olmaya baĢladıkça, buna paralel olarak, yazınsal
metinlerinde, bu sanat ya da teknolojilerle karĢılaĢtırılmasına, izleksel ya da teknik
etkileĢimlerin tespit edilmesine yönelik çalıĢmaların hızla arttığı görülmektedir. Bu etki
altında yazan yazarlar, ilk bakıĢta kendilerinden uzak olan bu görsel unsurlardan, kısaca
‗görüntü‘nün gücünden faydalanarak metinlerini zenginleĢtirmeye çalıĢmaktadırlar. Yeni
Dalga filmlerinde olduğu gibi, bazı yönetmenlerin oluĢturdukları görüntülere bir derinlik ve
yoğunluk katarak edebi bir boyut kazandırmaya çalıĢtıkları sırada, yazın dünyası da
görüntülerin peĢine düĢerek, meydana getirdikleri metinlere görsel nitelikler kazandırmak için
çabalar olmuĢlardır. Son dönemlerde, tüm dünyada, özellikle Batı toplumlarında üretilen
yazınsal metinlerin çoğunda, bu etkilenmenin izleri kolayca görülebilmektedir.
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Özellikle, 1950‘li yıllarda Fransa‘da ortaya çıkan Yeni Roman akımının ortaya koyduğu
metinlerin çoğu bu görsel etkilenmenin en fazla yansıdığı yapıtlar olma özelliğini
taĢımaktadırlar. Söz konusu görsel unsurlar içerisinde, bu yazarları en fazla etkileyen ‗yedinci
sanat‘ olarak nitelendirilen sinema olmuĢtur. Sinemayı diğer görsel sanatlardan ayıran en
büyük özellik, görüntülere hareket kazandırması, ses ve görüntüyü birleĢtirerek aynı anda
aktarabilmesi (syncronisation) ve anlattığı her olayı belli çekim açılarıyla değiĢik mesafeden,
farklı çerçeveler içerisinde sunabilmesidir. Yeni Romancıların yanı sıra, VaroluĢçular gibi
dönemin diğer yazarlarını derinden etkileyen de, daha çok sinemanın getirmiĢ olduğu bu yeni
bakıĢ açıları olmuĢtur.
Bu yazarlar içerisinde, Claude Simon‘un ayrıcalıklı bir yeri vardır. Bir dönemler
senaryo yazmayı deneyen, aynı anda amatör ressam ve fotoğraf sanatçısı olan Simon, Yeni
romancılar arasında, Alain Robbe-Grillet, Michel Butor, Nathalie Sarraute kadar
tanınmamasına ve genelde onlardan sonra hatırlanmasına rağmen, ―ilerlemesini kesintisiz bir
biçimde sürdüren ve en uzağa‖ gitmeyi baĢarabilen tek isim olmuĢtur (Bkz. Yücel, 2001: 5).
Bu baĢarısını 1985 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü alarak belgelerken, yine de, okuyucular
için, okunması ‗zor‘, ‗karmaĢık‘ ve ‗sıkıcı‘ romanların yazarı olarak diğerlerinin gölgesinde
kalmaktan kurtulamamıĢtır.i Simon‘un yapıtlarını ‗anlaĢılmaz‘, ‗can sıkıcı‘ ve ‗zor‘ yapan,
daha çok metinlerinin görsel yapısından kaynaklanmaktadır. Yazar, diğer romancılar gibi bir
hikâye anlatmayı ―beceremez‖, daha çok betimler. Betimlenen parçalı görüntüler, anlatı
içerisinde birbirine eklemlenerek yazarın göstermek istediği tabloyu, fotoğrafı ya da filmi
yansıtırlar.
Bu çalıĢmada ele alacağımız, Histoire adlı romanı ise, onun üslubunu en iyi yansıtan,
görselliğin en fazla hâkim olduğu romanlarından biridir. Zira romanda klasik anlamda bir
hikâye anlatılmaz. Sadece, söz konusu hikâyeye ait kartpostal ve fotoğraflar betimlenir. Bütün
roman bu ‗fotografik‘ betimlemelerden oluĢur. Bunun için, bu çalıĢmada, önce kısaca
edebiyat fotoğraf iliĢkisine değinilecek ve yazarların bu yeni icat karĢısındaki tutumları ortaya
konmaya çalıĢılacak, ardından yapıtta yer alan fotografik / sinematografik unsurlar
incelenerek fotoğrafın bir hikâye anlatma aracı ve romandaki kahraman içinde bir tarih yapma
aracı olarak kullanımı örneklerle analiz edilmeye çalıĢılacaktır. KuĢkusuz bu bildirinin
imkânları çerçevesinde, böyle bir konuda çok detaylı bir analize giriĢmek mümkün değildir.
Bunun için, yapıttaki genel fotografik etkiden bahsedildikten sonra, dokuzuncu bölümde yer
alan ve tüm bölümü kapsayan uzun bir fotografik betimleme aracılığıyla, yazarın bu sanat
karĢısındaki duruĢu ve ondan faydalanıĢ biçimleri gösterilmeye çalıĢılacaktır.
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II- „Görüntü‟den „kelime‟ye: fotoğraf ve roman
Nicéphore Niepce, 1822 yılında, evinin penceresinden bahçesine ait bir görüntüyü
‗karanlık kutusu‘na (camera obscura) hapsetmeyi baĢararak ilk fotoğrafı çektiği zaman, tıpkı
1895‘te Sulanan Sulayıcı (Arroseur Arrosé) adlı kısa filmle ilk sinema gösterimini
gerçekleĢtiren Lumières kardeĢlerin durumunda olduğu gibi, bu silik görüntünün geleceğin
önemli ve belirleyici sanatlarından biri olacağını bilemezdi kuĢkusuz.

ii

Bununla birlikte,

fotoğrafın doğumunun yarattığı heyecanla sinemanınki arasında farklılıklar vardır. Lumières
KardeĢlerin Bir Trenin GeliĢi (L‘Arrivée d‘un Train en Gare) filminde olduğu gibi, hareketli
görüntü insanlarda ĢaĢkınlık yaratırken, insan yaĢamının bir anını kâğıdın ya da metalin
üzerine nakletmeyi baĢaran fotoğraf, sanat dünyasında, ĢaĢkınlıktan öte bir umudu ve hayal
kırıklığını da beraberinde getirmiĢtir. Fotoğraf, Delacroix, Courbet, Eakins, Gaugin, Corot,
Degas ve D. C. Rossetti gibi ressamlarca resim sanatının estetik alanı içerisinde
değerlendirilerek geniĢ bir kullanım alanı bulurken (Bkz. Derman, 1991: 13),iii modern Ģiirin
öncülerinden Baudelaire gibi bazı Ģair ve yazarlar, ‗Modernizm‘e ait birçok unsura karĢı
olduğu gibi fotoğrafa da kuĢkuyla bakmıĢ ve sanatı bozacağını, hatta zamanla yok edeceğini
düĢünmüĢlerdir. ―Eğer fotoğraf, sanatın bazı iĢlevlerini tamamlayıcı olmaya bırakılırsa, diyor
Baudelaire, kitlelerin ittifakına Ģükredelim ki, sanatı bozacak ve onu kovacaktır. Öyleyse
fotoğraf bilime ve sana uĢaklık etmek olan asıl iĢine dönmelidir.‖ (aktaran Benjamin, 2001:
36). Ünlü Ģair, yine fotoğraf konusunda, ―ġu andan baĢlayarak, iğrenç toplum, tek bir
‗Narcisse‘ gibi bayağı suratının görüntüsünü metal üzerinde seyredebilmek için yollara
dökülecek‖ (aktaran Boubat, 1992: 75) diyerek, korkularını ve bu ‗yeni sanat‘a karĢı kinini
dile getirmeye devam eder.
Baudelaire‘in ‗anti-sanat‘ olarak gördüğü fotoğrafa karĢı çıkmasının temelinde
―bilimsel temellere ve gerçek nesnelere‖ dayanması yatar; hâlbuki ona göre sanatçı, ―yaĢayan,
duyan ve hisseden‖ bir varlıktır ve bilimin bir ürünü olan ‗fotoğraf‘ onun bu insanî yönleriyle
bağdaĢmayacak ve sanatını bozacaktır (Bkz. Derman, 1991: 11). Baudelaire‘in, evreni sesi,
kokusu, görüntüsü vs. bütün unsurlarıyla kavrayan ve bunların arkasında saklanan hakikate ve
birliğe ulaĢmaya çalıĢan mistik dünyası göz önüne alındığında, Ģairin korkuları
anlaĢılabilmektedir. Zaten, tıpkı sinemanın doğuĢunda olduğu gibi, bütün yeni teknolojiler
öncelikle sanatçıları kaygılandırmıĢtır.iv Ama bu kaygı zamanla yerini hayranlığa bırakmıĢ ve
çok sayıda yazar bu yeni sanatın unsurlarını kendi sanatlarıyla kaynaĢtırmaya çalıĢmıĢlardır.
Claude Simon gibi, birçok yazar aynı anda fotoğraf sanatıyla ilgilenip, sergiler açıp, fotoğraf
albümleri yayınlarken, Marguerite Duras, Alain Robbe-Grillet, Jean Cocteau gibi bazı yazar
ve Ģairlerde bizzat kendileri kameranın arkasına geçerek film çekmeye çalıĢmıĢlar ya da
yönetmenlerin yanında yer alarak senaryolar ve film diyalogları yazmaya baĢlamıĢlardır.
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Yazarların dünyasına baktığımızda, Baudelaire gibi olumsuz düĢünenlerin yanında,
fotoğrafa olumlu anlamlar yükleyen ve sanatlarını geliĢtireceğine inanan yazarlarında
olduğunu görüyoruz. Özellikle Balzac, Flaubert ve Zola gibi gerçekçi yazarların fotoğrafa
yakın durdukları, yapıtlarında bundan faydalandıklarını görüyoruz. R. M. Albérès, Flaubert‘in
Salammbô‘sunun çoğu metinlerinin ―bir senaryonun son haline‖ benzediğini ve ―Hamilkar‘ın
bir star gibi sunulduğunu‖ belirtirken (Albérès, 1962: 53-54), Natüralist akımın Ģefi Zola,
diğer gerçekçi yazarlara göre çok daha ileri giderek, ―Bir Ģeyin fotoğrafını çekene kadar, onu
gerçekten görmüĢ olduğumuzu iddia edemeyeceğimizi‖ söylemiĢtir (aktaran Sontag, 1999:
107).
ÇağdaĢ yazarlara, özellikle 1950‘li yılların, roman anlayıĢını kökten değiĢtiren Yeni
Romancılara gelindiğinde, durum çok daha farklı olmuĢtur. Susan Sontag, Mallarmé‘nin
―dünyadaki her Ģeyin bir kitapta son bulmak için var olduğu‖ sözüne gönderme yaparak, artık
günümüzde, ―her Ģeyin bir fotoğrafta son bulmak için var olduğunu‖ ilan etmiĢtir (Sontag,
1999: 41). Sontag‘ın bu tespiti bir bakıma Yeni Romancıları tanımlamaktadır. Sinema ve
fotoğraf gibi görsel sanatlardan derinden etkilenen bu yazarlar için, her Ģey sinemada ya da bir
fotoğrafta, kısaca bir ‗görüntü‘de son bulmak için vardır. Bu romancıların çoğu, ya kendisi
film çeker ya da sinemacılar için senaryolar yazarlar, sinema sanatı üzerine düĢüncelerini dile
getirdikleri metinler kaleme alırlar. Eğer film çekmiyorlarsa, bu kez de romanlarını sinema
tekniklerini kullanarak bir senaryo yazar gibi oluĢtururlar. Böylece romanları görsel bir nitelik
kazanırken, okuyucularını da zamanla bir seyirciye dönüĢtürürler. Bu konuda, J.-M. Clerc
―Yeni Roman‘ın sinematografik bir roman‖ olduğunu söylerken (Clerc, 1993: 68), J.-B.
Michel, artık yazarların ―yazılı olmayan bir edebiyatın‖ peĢine düĢtüklerini belirtir (Michel,
1963: 105). Ünlü sinemacı André Bazin‘de edebiyata sinemacıların penceresinden bakar ve
―romanın artık estetik açıdan sinemanın yerçekimi kuvvetinin etkisi altına girdiğini‖ söyler
(Bazin, 1995: 62). Özellikle, Duras, Robbe-Grillet ve Simon‘un yapıtları, Clerc‘in bahsettiği
bu sinematografik romanların en çarpıcı örneklerini oluĢtururlar. Duras ve Robbe-Grillet aynı
anda hem senaryo yazarlar, hem de kamera arkasına geçerek çoğunlukla kendi yapıtlarından
hareketle film çekerler. Simon film çekmeyi denemez, ama iyi bir fotoğraf sanatçısıdır,
romanların yanı sıra fotoğraf albümleri de yayınlar, baĢka fotoğrafçıların fotoğraflarına
metinler yazar, aynı anda da, kendi deyimiyle ―baĢarısız bir ressamdır‖ (Knapp, 1969: 180). v
Yazar olmadan önce ressam olmak istemiĢ, bu konuda bir süre eğitim almıĢ, ama daha sonra
romanda karar kılmıĢtır. Kısacası, bu yazarlar için, ‗görüngübilim / fenomenoloji‘ gibi çağın
düĢünce yönelimlerine de uygun olarak, ‗görünen‘ her Ģey önemlidir ve bu görüntüler hiç
zorlanmadan kelimelerin arasına sızarlar. Yazını kendilerine benzeterek zamansal ve
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alıĢılagelmiĢ kurgusal yapılarını bozarlar ve metni / romanı sonunda bir filmin ya da resmin
gösterilebileceği bir uzama, bir perdeye dönüĢtürürler.
III- Hikâye anlatma ve tarih yazma aracı olarak fotoğraf ve „Histoire / Tarih’
Georges Jean‘ın ―Anlatmanın imkânsızlığının romanı‖ olarak tanımladığı (Jean, 1971:
186) Histoire, Claude Simon‘un zaman anlayıĢının ve anlatı biçiminin en açık görüldüğü, ama
okunması en güç romanlarından biridir. Yazar, çoğu romanında benzeri tekniklere baĢvurur ve
temeli Balzac‘a dayanan klasik roman anlayıĢını, tıpkı Robbe-Grillet gibi, kökten reddeder.
Zira ona göre, geleneksel romancılarda görüldüğü gibi ‗baĢı‘, ‗geliĢmesi‘ ve ‗sonu‘ olan bir
roman yazmak artık imkânsız hale gelmiĢtir. Ġlk romanı Tricheur‘de geleneksel anlayıĢla bir
roman yazmayı denediğini, ama beceremediğini sık sık dile getirir (Bkz. Yücel, 2001: 6). Bu
teknikler çoğunlukla görsel nitelikler taĢımaktadırlar. Sinema teknikleri, fotoğraf, kartpostal,
ayna ve pencere gibi yüzeylerdeki çeĢitli yansımaların betimlenmesi, onun roman anlayıĢının
temel taĢlarını oluĢtururlar. Romanlarında bütün bu görsel tekniklere sıkça baĢvurur,
metinlerine görsel bir boyut kazandırmaya çalıĢır. Dolayısıyla metinleri, görüntülerin yan
yana sıralandığı veya üst üste dizildiği bir çeĢit uzama dönüĢür ve anlatıcı ya da anlatıcıların
istem dıĢı hafızasından ‗çağrıĢımlar‘ (association) ve dıĢ ‗uyartılar‘ (stimulus) aracılığıyla
yansıyan fotografik görüntüler hafızanın iĢleyiĢ kurallarına göre bu uzamda yeniden
düzenlenirler.
Simon, ―bütün kitaplarını bir tablo yapar gibi yazdığını‖ ve bununda öncelikle bir
―kompozisyon‖ olduğunu belirtir (Sykes, 1979: 7). Bu kompozisyonsa öncelikle bir
―düzenleme‖ iĢi gerektirmektedir. Bu konuda, Jean Ricardou, yazarın her Ģeyden önce bir
―kompozisyon‖ olarak gördüğü metinlerinin ―birbirine zıt iki iĢlevi‖ olduğunu belirtir: bunlar
―parçalanmıĢlık‖ (fragmentation) ve ―eklemlenme‖ (articulation)‘dur (Ricardou, 1975: 15-16).
Simon‘un yapıtlarında, hikâye hiçbir zaman bir bütünlük içinde verilmez. Gerçeklik
parçalanmıĢtır ve yazara düĢen görevde kahramanın gerçekliğine ait bu parçaları birbirine
eklemleyerek düzenlemek ve göstermek istediği resmin yansıdığı ‗tablo‘yu okuyucusuna
göstermeye çalıĢmak olmalıdır.
Yazarın Histoire‘da yapmaya çalıĢtığı Ģey de budur: kartpostal ve fotoğraflar
aracılığıyla kahramanın ailesinin ve geçmiĢinin bir portresini yapmaya giriĢir. Anlatıcıkahraman, kendisine ve ailesine ait çeĢitli izlerin yansıdığı kartpostal ve fotoğrafların art arda
betimlenmesi aracılığıyla ailesinin ‗tarih‘ini yapmaya çalıĢırken, yazar da, bu görsel
betimlemeler aracılığıyla bir ‗hikâye‘ yazmayı dener. Simon‘un Histoire‘da yapmaya çalıĢtığı
Ģey, daha çok çağdaĢ resmin, özelliklede ‗kübizm‘in etkisiyle hazırladığı bir tür ‗kesyap‘
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(kolaj) çalıĢmasıdır (Bkz. Lindahl, 1991: 50). Bu Ģekilde, olayların çizgiselliğini yıkarak yeni
bir düzenlemeye giriĢir.
Klasik anlamda yazılmıĢ her romanın mutlaka anlatmak istediği bir hikâyesi vardır ve
uzun ya da kısa Ģekilde rahatça özetlenebilirler. Histoire‘ın konusunu kısaca özetlemek
istersek, anlatacak çok Ģey bulamayız. Romanda, kısaca, annesinin ölümünden sonra baba
evine dönen anlatıcının bir çekmecede bulduğu ve annesi tarafından düzensiz bir Ģekilde üst
üste yığılmıĢ kartpostallar ve fotoğraflar aracılığıyla geçmiĢini anlamaya çalıĢması ve
ailesinin yeni ve öznel bir tarihini oluĢturmaya çalıĢması anlatılır. vi Bütün anlatı, bu kartpostal
ve fotoğrafların görsel betimlemelerinden oluĢmaktadır. Anthony Cheal Pugh, Claude Simon:
Histoire adlı incelemesinde, anlatıcının baba evine döndüğü anda karĢılaĢtığı durumu Ģöyle
tanımlar: ―Geriye kalan tek Ģey, eski ev ve binlerce görüntü parçasına ayrılmıĢ bir dünyayı
temsil eden kartpostallar yığını‖ (aktaran Albers, 2007: 211). Yazar, Histoire‘da, kendi hikâye
anlatma biçiminin bir çeĢit ‗mise en abyme‘i (erken anlatı) ve insan hafızasının bir tür
eğretilemesi olarak kullandığı bu çekmeceyi ve içindekileri Ģöyle anlatır:
Le troisième tiroir occupé presque tout entier par les rangées parallèles feuilletées des
cartes postales: quelquefois des paquets encore liés par des faveurs déteintes mais la
plupart en vrac (sans doute primitivement groupées et enrubannées par dates, par années,
puis peut-être ressorties, regardées plus tard et remises pêle-mêle), l‘ensemble disposé en
colonnes serrées perpendiculairement au tiroir, comme des cartes à jouer dans un sabot de
croupier mais posées de champ, l‘ensemble gris-beige, les bords supérieurs de celles en
couleurs apparaissant parfois: de minces raies azur ou opalines tâchées ça et là par la
couleur vive d‘un simple timbre collé à cheval sur la tranche comme c‘était sans doute la
mode à cette époque… (Hi: 250-251)vii

Kartpostalların düzensiz bir Ģekilde istiflendiği bu çekmece, anlatının geliĢiminde
‗çalıĢtırıcı‘, ‗hareket ettirici‘ bir rol oynar. Bütün olayların içinden çıkarak hayat bulduğu,
‗ıĢığa‘ kavuĢtuğu bir çeĢit ‗karanlık oda / camera obscura‘dır. Anlatılacak olanlar, fotoğraf
tekniğinde olduğu gibi, sanki bu ‗karanlık oda‘da sabitlenmiĢ ve saklanmaya hazır hale
getirilmiĢtir. Çekmece, bir yerde insan hafızasının eğretilemesine dönüĢür. Çünkü Milan
Kundera‘nın ―filme almaz, fotoğrafını çeker‖ diye tanımladığı hafıza (aktaran Albers, 2007:
108), bilgiyi genelde görüntüler Ģeklinde hücrelere hapseder. Günü gelip de bu karanlık
odadan kurtulduklarında ise, söz konusu görüntünün öncesi ve sonrasına ait görüntüler iĢin
içine girerek, görüntüde yer alan söz konusu izleği geniĢletir ve çerçevenin dıĢına çıkartarak
diğer görüntülerle iliĢki içine sokar. Böylece asıl ‗hikâye‘ ve dolayısıyla anlam oluĢmaya
baĢlar. Bu, bir yerde Simon‘un çalıĢma biçimini de özetler bizim için; çünkü onun için, yazma
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eylemi, öncelikle Tynianof‘tan aldığı bir ifadeyle ‗maya‘ olarak nitelendirdiği tek bir
görüntüyle baĢlar ve daha sonra çağrıĢımlar ve dıĢ uyartılar sayesinde ilerler. Sürecin
sonunda, yazarın ‗ilk niyet‘i (prima materia), bu çağrıĢımlar ve uyartılar yüzünden değiĢime
uğrar ve yazarın baĢlangıçta hedeflediğinden çok farklı sonuçlara ulaĢmasına neden olur.
Yazar, ―Yazdım, fakat yazdığım yazmak istediğim Ģey değildi‖ der bir söyleĢisinde (Elaho,
2006: 10). Yine aynı söyleĢisinde, ―Yazının Ģimdiki zamanında olan, yani Ģeylerin sizde
bıraktığı ama algı tarafından iyice değiĢtirilen tortu yazılıyor‖ diyerek düĢüncemizi tamamlar
(s. 13).
Çekmecede ―karmakarıĢık‖ duran bu kartpostalların çoğu, Koloni Astsubayı olarak
görev yapan babası Henri‘nin, uzun niĢanlılık dönemlerinde dünyanın değiĢik bölgelerinden
düzensiz aralıklarla gönderdiği ve arkalarında tarihle birlikte kısa yazılarında bulunduğu
kartpostallardır. Aynı zamanda, annenin Ġspanyol arkadaĢı Niñita tarafından gönderilmiĢ
kartpostallarla birlikte annenin bizzat kendi annesine yollamıĢ olduğu kartpostallarda babaya
ait kartpostal yığınının arasına karıĢtırılmıĢtır. Anlatı sadece kartpostalları betimlemekle
kalmaz, arkalarındaki yazıları okur, var ise tarihlerini belirtir. Bu kartpostallar daha çok
Birinci Dünya SavaĢı yıllarında gönderilmiĢtir ve yaklaĢık dört yıllık bir dönemi kapsar.
Kartpostallara yansıyan babanın yolculuğu, ―zaman ve uzamdaki bir hareket‖ olmaktan öte,
―durdurulmuĢ farklı görüntülere indirgenmiĢtir‖ (Albers, 2007:207). Doğal olarak,
durdurulmuĢ görüntü ‗statik‘ (dural) bir yapıya sahiptir. Ancak Simon‘un fotografik
betimlemeleri, Ģimdiki ve geçmiĢ zamana ait çağrıĢımların üst üste gelmesiyle bu statik yapıyı
kırarak ‗dinamik‘ bir nitelik kazanırlar. Anlatıcı, sadece ‗görünenin‘ betimlemesiyle yetinmez,
görüntünün dondurulduğu anın öncesi ve sonrasıyla ilgili, gerçek ya da hayal gücü,
düĢüncenin ürettiği olguları da betimlediği görüntüye eklemler. Bu konuda, Michael Evans,
Claude Simon and the Transgression of Modern Art adlı yapıtında, Histoire‘dan bahsederken,
biri ―betimlemeli‖ (descriptif), diğeri ―kurgusal‖ (fictionnel), ―iki ayrı metin‖ (contexte)
bulunduğunu ve bu iki metnin yazı aracılığıyla birleĢtiğini belirtir (aktaran Albers, 2007: 215).
Böylelikle kurgusal / hayali olan gerçek olana karıĢır ve dondurulmuĢ görüntü zamanla
hareket kazanarak dural yapısından kurtulur ve anlatı içinde önemli bir anlatımsal iĢlev
üstlenmeye baĢlar. Anlatıcı tarafından yeniden oluĢturulan bu ‗yarı gerçek-yarı kurmaca‘
tarih, aĢağıdaki örnekte görüldüğü gibi, Ģüpheli hale gelir:
Et peut-être est-ce lui, peut-être si la photographie était plus nette (mais regardée à la loupe
les détails de la carte postale se dissolvent, plus indistincs encore, dans un fin croisillon de
losanges et de points colorés, comme une tapisserie) pourrait-on le reconnaître (tel qu‘il
était pour toujours sur ce portrait, cet agrendissement sépia qu‘elle regardait de son lit de
mourante, avec sa soyeuse barbe sépia, ses sourcils touffus, cet air hardi, (…), les
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innombrables cartes postales ajoutant parfois quelques lignes documentaires et éducatives,
comme on écrit à un enfant, une écolière, à la petite soeur restée à la maison:… (Hi: 253)

Histoire bunun çok sayıda örneğiyle doludur: donmuĢ görüntüler, anlatıcının
düĢünceleri aracılığıyla canlılık ve hareket kazanırlar. Böylece yazarın anlatmaya çalıĢtığı
hikâye oluĢmaya baĢlar. Ama özellikle ‗Dokuzuncu Bölüm‘den itibaren baĢlayan (Hi: 284301) ve ‗Onuncu Bölümde‘ yine ortaya çıkan (Hi: 354)

anlatıcının amcası Charles‘ın

görüldüğü, neredeyse otuz sayfaya yayılan bir fotoğrafın dinamik anlatımı bu konuda
dikkatimizi çekmektedir. Irene Albers, Claude Simon‘un romanlarındaki fotografik etkiyi
araĢtırdığı çalıĢmasında, bu fotoğrafın tasvirinin yer aldığı otuz sayfalık bölüm için,
―Romancı, baĢka hiçbir metninde, fotoğrafın anlamının ve fotoğrafın tasvirinin olasılıklarının
bu kadar detaylı ve karmaĢık bir çözümlemesini yapmamıĢtır‖ diyerek, ‗Atölye Fotoğrafı‘nın
sadece Histoire‘da değil, yazarın bütün yapıtları içindeki önemini dile getirir (Albers, 2007:
220).
Fotoğraf, Paris‘teki bir resim atölyesinde çekilmiĢtir. Fotoğrafın sağ kısmında amca
Charles, solunda ressam ve orta üst kısımda, bir divana uzanmıĢ göğüsleri açıkta, yarı çıplak,
manken görülmektedir. Anlatıcı, fotoğraf düzeni, çekim anı, çekim öncesi ve sonrası atölyede
yaĢanan olası geliĢmeler üzerine düĢünceler geliĢtirerek, hem fotoğrafı hem de fotoğrafın
çekim hikâyesini yeniden oluĢturmaya çalıĢır. Bu Ģekilde, sadece çocukluğunda kısa bir süre
gördüğü amcayı ilk defa bu fotoğrafta yetiĢkin olarak gören anlatıcı, fotoğraftan hareketle
amcanın hikâyesini yeniden oluĢturmaya, bir baĢka deyiĢle çocukluğundan hafızasında kalan
amca görüntüsünü fotoğrafçılığa ait bir ifadeyle banyo ederek / geliĢtirerek (développer) onu
yeniden biçimlendirmeye çalıĢır. Anlatıcının düĢünceleri aracılığıyla, fotoğrafa yansıyan
kompozisyon geniĢler, kahramanın düĢünceleri geliĢtikçe fotoğrafın çerçevesinin dıĢına taĢar.
Anlatıcının fotoğrafa yansıyan amcası Charles, anlatıcının çocukluk yıllarında ikili bir
yaĢam sürmektedir: yılın bir kısmını Paris‘te sanatçıların bohem dünyasında, geri kalanını da
Fransa‘nın güney-batısındaki aile evinde geçirmektedir. Anlatıcının hafızasında sakladığı
amca miti bohem ortamların bu gizemli adamıdır. Onu baba evinde daha çok loĢ çalıĢma
odasında, elinde alkol, masasına kapanmıĢ çalıĢırken; Paris‘teki bohem ortamında ise, bir grup
sanatçı ve yazar arasında eğlenirken ya da sohbet ederken hatırlar:
… et non pas le personnage vaguement mythique sous l‘aspect duquel pendant des années
que je l‘avais imaginé ou plutôt ce double en quelque sorte exotique, anachronique (en
accord avec ce Paris inconnu, solennel et monumental, ces artistes, ces écrivains parmi
lesquels il vivait là-bas), dont, dans mon esprit d‘enfant, il devait prendre la forme lorsqu‘il
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nous quittait, avec la coiffure romantique, le gilet romantique, le pantolan mastic,… (Hi:
266)

Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi, anlatıcı daha fotoğrafı betimlemeye baĢlamadan,
öncelikle geçmiĢe bir gönderme yaparak elindeki somut görüntüyü beynindeki hayalî
görüntüyle üst üste getirir. Bundan sonra iki fotoğraf aynı anda betimlenecek, konular ve
tasvirler birbirine girecektir, en sonunda da, ortaya ikisinin birlikteliğinden elde ettiği yeni bir
fotoğraf çıkacaktır. Irene Albers‘in de dediği gibi, anlatıcı bir bakıma, fotoğrafçılıktaki banyo
yapma iĢlemini (développer) gerçekleĢtirir. Böylece, otuz sayfalık bir betimleme ve
sorgulamanın ardından, elindeki, flû / belirsiz olduğu için negatif filmi andıran fotoğrafı
‗banyo ederek‘ amcasının yeni bir fotoğrafını oluĢturmayı baĢaracaktır. Aynı anda kendiside
bir değiĢim geçirecek, amcayı yeniden yarattığı kadar, bir yeğen olarak kendisini de yeniden
tanımlayacaktır. (Bkz. Albers, 2007: 223)
Anlatıcı, fotoğraf kartına yansıyan görüntüyü kendi hafızasındaki görüntüyle
iliĢkilendirmeden önce, bu fotoğrafın eksik yönlerinden bahseder bizlere. Ġlk eksiklik, teknik
bir eksikliktir ve fotoğrafın fazla pozlanmasından (örtücünün gerektiğinden uzun açık
bırakılmasından) dolayı amcanın siluetinin flû çıkmasıdır. Bu belirsiz görüntü anlatıcıyı onu
yeniden oluĢturmaya zorlar.
la photographie ayant sans doute été prise au moyen d‘un de ces déclancheurs
automatiques, le Hollandais n‘ayant peut-être pas eu tout à fait le temps de regagner sa
place, ou mal calculé le délai, si bien que l‘obturateur s‘est ouvert au moment où il était en
train de se rasseoir, parlant encore peut-être (de profil et tourné vers la gauche) aux autres
personnages qui figurent sur la photo, sursautant en attendant le déclic, se tournant vers
l‘appareil en même temps qu‘il se redresse instinctivement, s‘immobilisant une fraction de
seconde, puis, soit déséquilibre, soit instabilité naturelle, bougeant encore un peu, de sorte
que, tandis que les autres personnes présentes, conservant pendant ces quelques secondes
l‘attitude qu‘elles avaient au moment de l‘ouverture de l‘obturateur, semblent pour ainsi
dire nier le temps, donnant l‘illusion que la photographie est un de ces instantanés, une de
ces coupes lamelliformes pratiquées à l‘intérieur de la durée et où les personnages aplatis,
enfermés dans des contours précis, sont pour ainsi dire artificiellement isolés de la série des
attitudes qui précèdent et qui suivent, la trace fuligineuse laissée par le visage au cours de
ses divers changements de position restituant à l‘événement son épaisseur, postulant (à
partir de l‘unique cliché et collé à lui de part et d‘autre, formant une sorte de barre
quadrangulaire, de parallélépipède se prolongeant à l‘infini) la double suite des instants
passés et futurs, la double série, dans le même cadrage et le même décor, des positions
respectivements occupées par les divers personnages avant et après (Hi: 268-267)
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Yukarıdaki alıntıda, anlatıcının fotoğrafın teknik yönüyle ilgili ilk izlenimleri yer alıyor.
Fotoğrafı yeniden oluĢturmaya baĢlamadan önce, bize, fotoğrafın, özellikle Van Velden‘in
resimlerindeki tiplere benzettiği için ‗Hollandalı‘ (Le Hollandais) olarak isimlendirdiği
amcanın görüntüsünün neden flû olduğunu açıklıyor ve bunun üzerine düĢüncelerini aktarıyor.
Örtücünün (obturateur) gereğinden fazla açık kalması sonucu fotoğrafın üzerine sadece bir
‗an‘ değil, bir ‗süre‘ kaydoluyor (la double suite des instants passés et futurs, la double série,
dans le même cadrage). Fotoğrafçıların daha çok fotoğrafa bir hareket kazandırmak istedikleri
zaman, enstantanenin (zaman aralığını belirleyici) gerekenden fazla açık tutulması yönteminin
kullanılmasıyla, Simon, daha ilk andan itibaren, dural olması beklenen fotoğraf betimlemesine
zamansal bir boyut katıyor ve görüntünün alıĢılagelmiĢ uzamsal (spatial) yapısını değiĢtiriyor.
Fotoğraf üzerindeki kahramanlara hareket kazandırarak yerlerinden kaldırıp fotoğrafın dıĢına
çıkartıyor ve sonra yeniden fotoğrafı oluĢturmayı deniyor. Bunun için öncelikle kahramanların
fotoğraftaki konumlarını ele almadan önce, ne yaptıklarını, buraya nasıl gelmiĢ
olabileceklerini sorgular:
Plus tard seulement ils (les autres personnages figurant sur la photo) étaient venus occuper
leurs places. Mais comment? Suivant quel ordre? (Hi: 271)

Bu soruların ardından, anlatıcı ‗Hollandalı‘ dediği amcasının atölyeye giriĢini, çıplak
mankeni gördüğü zamanki ĢaĢkınlığı ve heyecanını yeniden oluĢturmaya giriĢir. Amcası, otuz
beĢ yaĢlarında, taĢranın masumiyetini ve sakarlığını üzerinde taĢıyan uzatmalı bir öğrenci gibi
görünür.
peut-être lui d‘abord (avec cet air qu‘il avait alors d‘étudiant prolongé ou de jeune
professeur, ce pantolon de flanelle au pli oublié, cette veste flottant sur sa carcasse
dégingandée, toute sa personne exhalant cet on ne savait quoi d‘inguérissable (comme un
adolescent attardé, gauche et pour ainsi dire virginal quoiqu‘il dût alors y avoir près de
trente-cinq ans qu‘une femme l‘avait mis au monde (…) ou peut-être simplement cette
indélebile aura de provincial et d‘incorrigible bonne éducation qu‘il traînait partout avec lui,
(…) (Hi: 271-272)

Anlatıcının, fotoğrafı öncesi ve sonrasıyla yeniden oluĢturma çabaları değiĢtikçe,
fotoğraftaki kahramanların konumları da değiĢir. Böylece fotoğraf hareket kazanarak, bir
geçmiĢe sahip olur. Kahraman amcasının, dolayısıyla ailesinin kısa bir tarihini yapmaya
çalıĢırken, yazar anlatmak istediği, ama imkânsız olduğunu düĢündüğü hikâyesini anlatmaya
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çalıĢır. Else Jongeneel, ―DonmuĢ telaĢsızlıklarının arkasında, çay içenler, model ve ressamın,
o anda gerçekleĢmekte olan ve süreksiz geliĢen bir hikâyeyi sakladıklarını‖ söyleyerek
(aktaran Albers, 2007: 231), yaptığı iĢi sürekli sorgulayan bir yazar olarak Simon‘un
konumunu da açıklamıĢ oluyor. Yazar burada bir fotoğrafın oluĢumunu (genèse) anlatırken,
aynı zamanda, kendi romanının nasıl yazıldığını, romanda anlattığı hikâyeyi nasıl
oluĢturduğunu da anlatmıĢ olur. Histoire bu yönüyle üst kurmaca (métafictif) bir özellik taĢır.
Zaten yazarın çoğu romanı bu yönüyle dikkat çekmektedir. Çoğu romanda etkilendiği Proust,
Joyce, Faulkner gibi yazarlara gönderme yaparak kendi roman anlayıĢını diğerlerinkiyle
karĢılaĢtırır.viii
Histoire, baĢtan sona kartpostal, fotoğraf ve benzeri görsel unsurların tasvirinden
oluĢmuĢ bir tasvir-romandır. Bu yönüyle roman tarihinde sadece betimlemelerle bir hikâye
anlatmayı baĢaran ya da en azından bunun imkânsızlığını göstermeye çalıĢan nadir
romanlardan biri olarak dikkati çekiyor. Burada kısaca değindiğimiz, sadece dokuzuncu
bölümde yer alan ‗atölye fotoğrafı‘na ait anlatımlar bile Simon‘un fotoğraf konusundaki
deneyimini ve ondan etkilenmiĢliğini bize göstermeye yetiyor. Yeni Dalga sinemasının
yönetmenleri, sık sık yazamadıkları romanları yazabilmek için film çektiklerini ve
yazamadıkları bu romanları görüntülerle anlatmayı denediklerini dile getirirler. Simon‘da,
―baĢarısız bir ressam‖, ―amatör bir fotoğrafçı‖ ve film çekmeyi ya da senaryo yazmayı çok
istemesine rağmen çok fazla yapamayan bir ―sinema heveslisi‖ olarak, sadece bu romanında
değil birçok romanında, çekmeyi istediği ama çekemediği fotoğraf ve filmleri kelimeler
aracılığıyla gerçekleĢtirmeye çalıĢır. Özellikle bütünüyle fotoğraf betimlemelerinden oluĢan
Histoire ve bir filmin çekim hikâyesini anlatmayı denediği Triptique bu konudaki en çarpıcı
örnekleri oluĢturmaktadırlar. Çoğu yönüyle öz yaĢamsal özellikler taĢıyan romanlarında,
Simon‘da bir yerde anlatıcısı gibi, hem kendi geçmiĢi ve ailesinin bir tarihini yapmaya, hem
de bu geçmiĢten ve tarihten hareketle bir hikâye anlatmaya çalıĢmıĢtır.
Ġtalyan yazar Ġtalo Calvino, ―Sinema ve Roman‖ adlı yazısında, ―ġurası bir gerçektir ki,
sinema hep edebiyata yönelir. Kendisine özgü böylesine büyük bir gücü olmamasına karĢın,
sinema her zaman yazılı metne karĢı bir kıskançlık duymuĢtur. Sinema ‗yazmak‘ ister‖ der
(Calvino, 1997: 7). Çoğu çağdaĢ yazar için, özellikle Yeni Romancılar için ise, durum tersine
dönmüĢtür; artık yazın, sinema ve fotoğraf gibi görüntülere karĢı kıskançlık duymaya
baĢlamıĢtır.ix Joseph Conrad, sanatsal amacını ―… yazılı sözcüklerin gücünden yararlanarak
senin iĢitmeni, duyumsamanı sağlamak… her Ģeyden önce de görmeni sağlamak‖ diye ifade
ederken bu gerçeğe dikkat çeker (aktaran Göktürk, 1989: 63). Belki de, Clerc‘in dediği gibi,
söz konusu olan bir sanatın diğerine üstünlüğü ya da etkisi değil, türler ve anlatım biçimleri
arasındaki sınırların gittikçe yok olmasıyla yeni uzlaĢım alanlarının oluĢturulmasıdır (Bkz.
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Clerc, 1993: 63). Clerc‘in bahsettiği, türlerin arasındaki sınırların gittikçe yok oluyor
olmasından olacak, artık iki sanatı ve anlatı biçimlerini birleĢtirerek ifade etmeye çalıĢan
kelimeler ve kavramlar türemeye baĢlamıĢtır. Eiseinstein‘ın ―cinécriture‖ ve ―languimage‖ı
(Bkz. Limman-Tnani, 1996:171), Albérès‘in ―cinématographico-romanesque‖ (Albérès, 1962:
338) ya da Robbe-Grillet‘nin ünlü ―ciné-roman‖ tanımlamaları bunlardan sadece birkaçını
oluĢturuyor. Özellikle, sinemanın ilk yıllarından Alain Robbe-Grillet‘nin ‗ciné-roman‘larına
kadar, bazı yazarların, ‗roman–cinéma‘, ‗cinario‘, ‗roman cinéoptique‘, ‗ciné-roman‘ gibi
isimler altında, sinema ve edebiyatı, bir baĢka deyiĢle, ‗görüntü‘ ve ‗kelime‘yi tek bir potada
eriterek yeni bir tür yaratma çabaları, türler arasındaki sınırların gün geçtikçe daraldığının
önemli bir göstergesi olarak hem sinema hem de edebiyat tarihindeki yerlerini almıĢlardır
(Bkz. Clerc, 1993: 75-118).
IV- Sonuç
Histoire‘ın daha ilk satırlarından itibaren, pencereden görülen bir akasya ağacının
dallarının ve üzerindeki kuĢların uzun ve satırlar ilerledikçe durmadan değiĢen tasvirleriyle
karĢı karĢıya geliriz (Hi: 9-11). Daha çok sinemanın etkisiyle belli bir çerçeve içine alınarak
aktarılan bu hareketli görüntünün ardından, kahramanın bir çekmecede bulduğu çok sayıda
kartpostalın betimlemesiyle karĢılaĢırız. Öncelikle ‗sabit plan‘ içerisinde donmuĢ görüntüler
olarak sunulan bu fotografik tasvirler, anlatıcının düĢünceleri aracılığıyla, fotoğrafın
dondurulduğu, Susan Sontag‘ın ifadesiyle ―mıhlandığı‖ (Sontag, 1999: 181) anın öncesi ve
sonrası da anlatıya girerek ‗statik‘ görüntüye ‗dinamizm‘ kazandırır. Canlılık ve hareket
kazanan görüntülerle birlikte, kahraman aile tarihini yapmaya çalıĢırken, yazar da hikâyesini
anlatmaya baĢlamıĢ olur.
BaĢtan sona fotoğraf ve kartpostalların betimlemelerinden oluĢan Histoire, tasvirin bir
anlatı aracı olarak en fazla kullanıldığı romanlardan biri olma özelliğini taĢımaktadır.
Geleneksel romanların tersine, Histoire bütünüyle ‗betimlemeli‘ (descriptif) bir romandır.
Bundan dolayı anlatılmak istenen her Ģey bir görüntüye dönüĢür ve bu görüntüler, anlatıcının
hafızasının çağrıĢım gücüne bağlı olarak, zaman zaman yan yana, zaman zaman da iç içe, üst
üste sıralanır. Böylece roman, ‗baĢı‘, ‗geliĢmesi‘ ve ‗sonu‘ olan bir anlatıdan çok, parçalı
görüntülerin düzensiz bir Ģekilde sıralandığı dev bir ‗puzzle‘ı andırır.
Aynı zamanda, kendiside bir fotoğrafçı ve amatör bir ressam olan Simon için, fotoğraf
her zaman bir hikâyeyi anlatabilmenin olmazsa olmaz Ģartı olmuĢtur. Çoğu romanında
fotoğraf ve sinemanın büyük etkisi görülmekle birlikte, Histoire baĢtan sona fotografik
betimlemelerden oluĢmasıyla diğerlerinden ayrılmaktadır. Romanda, tüm anlatı bir ‗bakıĢ‘a
indirgenmiĢ ve bu ‗bakıĢ‘ın anlatılacak nesne ya da olaya uzaklığına, açısına göre hikâye
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oluĢturulmuĢtur. Michel Deguy, ―Claude Simon et la représentation‖ adlı makalesinde,
―Yakın, çok yakın, uzak, çok uzak, bakıĢ gider gelir, bakıĢ, uyar hale getirmenin
imkânsızlığının gidiĢ-geliĢidir‖ diyerek, Simon‘un yapıtlarındaki ‗bakıĢ‘ın rolünü ve önemini
açıkça ifade eder (Deguy, 1962: 1011). Simon‘un yapıtında okura aracılık eden bu ‗bakıĢ‘,
canlı, hisseden ve düĢünen bir ‗bakıĢ‘tır. Gördüklerini olduğu gibi betimlemekle yetinmez, bu
görüntünün kendisine hissettirdiği, duyumsattırdığı olguları ve konu hakkında sahip olduğu
her türlü bilgiyi de betimlemeye çalıĢtığı görüntüye eklemler. Böylece görüntüyü değiĢtirir,
geliĢtirir ve yeni görüntülere ulaĢır.
Anlatı boyunca oluĢturulan tüm bu görüntülerin iki amacı vardır yapıtta: birincisi
anlatıcının, ikincisi de yazarın amacı. Anlatıcının amacı bu dağınık ve düzensiz görüntüler
aracılığıyla ailesinin ve kendi geçmiĢinin bir ‗tarihini‘ yapmaktır. Yazarın amacı ise,
kahramanın öznel tarihini yapmak için kullandığı fotoğraf ve kartpostalların betimlenmesi
aracılığıyla bir ‗hikâye anlatmak‘. Simon‘un, L‘Herbe (Bitki) adlı romanının baĢına aldığı
Boris Pasternak‘ın ―Kimse tarih yapmaz, tıpkı bir bitkinin büyüyüĢü gibi, bu görülmez‖ sözü
(Simon, 1986a: 7) bize, yazarın tarih yapma ya da yazınsal anlamda hikâye anlatma biçimini
açıkça özetler. Simon‘un kahramanı fotoğraf ve kartpostallar aracılığıyla ailesine ait öznel bir
tarih yapmayı baĢarmıĢtır, ama okur, okuma süreci içerisinde bunu fark etmemiĢtir. Ancak
roman bittiği zaman, bir tarih kitabına bakar gibi geriye dönüp tekrar baktığı zaman oluĢan
tarihi görebilmiĢtir. Aynı Ģekilde Histoire‘ın yazarı da bir hikâye anlatmak istemiĢ, ama
okuyucu sadece kendisine gösterilen parçalı görüntülerle karĢılaĢmıĢtır. Okur, ancak
okumasını tamamlayıp tüm kitaba yeniden ve belli bir mesafeden baktığı zaman gösterilmek
istenen asıl fotoğraf / filmi görebilmiĢtir. Kısaca, Histoire, yazarının, fotografik
betimlemelerin gücünden faydalanarak, tıpkı Pasternak‘ın ‗bitki-tarih‘i gibi, hiç fark
ettirmeden ve görülmesine izin vermeden bir hikâye anlatmayı ve tarih yapmayı baĢardığı ve
bir romancı olarak tüm ustalığının yansıdığı önemli bir ‗foto-roman‘ olarak edebiyat
tarihindeki yerini almıĢtır.

Notlar
1

Bérénice Bonhomme, Claude Simon‘un yapıtlarındaki sinematografik etkileri araĢtırdığı kitabında, yazarın

1976‘da, La Route des Flandres‘ın bir senaryosunu yazarak, projesinin desteklenmesi için OCC‘e (Office de la
Création Cinématographique) baĢvurduğunu, ama gerekli desteği alamadığını için projenin tamamlanamadığını
belirtir. Sinemaya olan büyük hayranlığına rağmen, Robbe-Grillet ya da Duras gibi aktif olarak sinemayla
uğraĢmamasını da bu baĢarısızlığa bağlar. (Bonhomme, 2005: 12-13)
1

Bizzat yazarın kendisi, Nobel Edebiyat Ödülü‘nü aldıktan sonra yaptığı konuĢmada, ―yerleĢik alıĢkanlıkları ve

kurulu düzeni rahatsız eden her yazar için olduğu gibi‖, kendisine karĢıda, ―zor‖, ―can sıkıcı‖, ―okunamaz‖ ve
―karmaĢık‖ bir yazar olarak yakınıldığını belirtir. (Simon, 1986b: 10)
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1

Lumière kardeĢlerde, baĢlangıçta, fotoğrafın hareket kazanmıĢ hali olarak görülen sinemanın gelecekte bir sanat

dalı olabileceğini düĢünmemiĢler ve onu sadece biraz para kazanabilecekleri bir icat olarak görmüĢlerdir. Georges
Méliès, Charles Pathé, Léon Gaumont‘un çabaları sonuç verinceye kadar da uzun süre sadece bir eğlence ve para
kazanma aracı olarak kalmıĢtır. Sinema, özellikle Hollywood sineması, günümüzde de büyük bir ekonomik sektör
olarak varlığını devam ettirmekle birlikte, insanın kendisini en iyi ifade edebildiği ve en fazla kitleye ulaĢabildiği
bir sanata dönüĢtüğü de bir gerçektir. (Bkz. Dorsay, 1997: 81; Michel, 1963: 81 ve Scognamillo, 1997: 74-86)
1

Baudelaire‘in, fotoğrafın sanatı yok edeceğini düĢündüğü bir dönemde bazı sanatçılar tersi Ģekilde bu yeni icat

karĢısında hayranlıklarını dile getirmiĢlerdir. Susan Sontag, fotoğraf üzerine yazdığı ünlü kitabında,
Delacraoix‘nın ―bu hayranlık uyandıran buluĢun bu denli geç kalmasına çok hayıflandığını içtenlikle ilan ettiğini‖
belirtir. (Sontag, 1999: 135)
1

Fotoğrafın Baudelaire‘i kaygılandırdığı gibi, sinemanın icadı da çok sayıda yazarı kaygılandırmıĢ ve sinema

konusunda olumsuz beyanlarda bulunmalarına neden olmuĢtur. Örneğin, Fransız romancı Anatole France
―Sinemanın en kötü popüler idealleri somutlaĢtırdığı / maddeleĢtirdiği ve dünyanın değilse bile bir medeniyetin
sonunun söz konusu olduğunu söylerken (aktaran Clerc, 1993: 17), bir diğer Fransız Geoerges Duhamel
aristokratik bir hor görüyle ―Önümüzde, iĢporta ve tapon mallardan oluĢan bir medeniyetin en basit / bayağı
gizlerinden biri kutlanıyor‖ (Duhamel, 1930: 39) diyerek kaygılarını dile getirmiĢtir.
1

Simon‘un fotoğraflarından ve fotoğraf ve resimler üzerine yazdığı metinlerden oluĢan yapıtları Ģunlardır:

Femmes [sur vingt-trois peintures de Joan Miró], (Editions Maeght – 1966); Photographies, 1937-1970 [107
photos et textes], (Editions Maeght – 1992); Orion Aveugle [avec 21 illustrations], (Editions Skira – 1970);
Album d‘un Amateur, (Editions Rommerskirchen - 1988).
1

Simon, Bettina L. Knupp‘la yaptığı söyleĢide, birçok söyleĢisinde yaptığı gibi, bir kez daha ‗Histoire‘

kelimesinin Yunancada ‗soruĢturma‘ (enquête), ‗araĢtırma‘ (recherche) anlamlarına geldiğini belirtir. Yazarın bu
vurgulaması, ‗hikâye‘ anlatma, ya da ‗tarih‘ yapma kavramlarından ne anladığını açıkça göstermektedir. (Knupp,
1969: 189)
1

Simon, metinlerinde çok fazla nokta (.) kullanmaz ve parantez ve tirelerle sık sık bağlamından kopartılan uzun

cümleler kurar. Bu cümleler zaman zaman sayfalarca kesintisiz devam eder. Böylece metinleri çizgisel Ģekilde
okunabilecek bir cümleler dizininden çok, bu cümlelerin ‗kesyap‘ (collage) yöntemiyle yeniden düzenlendiği bir
uzamı andırır. Bundan dolayı, Histoire‘dan aldığımız alıntıları yazarın orijinal üslubunu gösterebilmek için
Türkçeye çevirmeden olduğu gibi aktarmayı tercih ettik.
1

Örneğin Tramvay‘da, çocukluğundan kalma 13 yaĢlarında bir kız çocuğunun anısı kahramana Proust‘un Sodom

ve Gomorra‘sından bir sahneyi çağrıĢtırınca Ģöyle der: ―Gerçi inandırıcılık sorunları çok rahatsız etmiyor Marcel
Proust‘u, gereğinde hiç sıkılmadan en cılkı çıkmıĢ yöntemlere baĢvuruyor (rastlantılar, çakıĢmalar, beklenmedik
durumlar): hani örneğin Jupien‘le Charlus‘un…‖ (Simon, 2001: 37).
1

Örneğin Simon, sinema ve fotoğrafın kendi üzerindeki etkilerini sık sık dile getirir: Bir söyleĢisinde, ―Hiç

kuĢkusuz, soyuttan ziyade somut olana çok daha duyarlı olan bir düĢünceyle, romanlarımı sadece anlatıcı ya da
anlatıcıların uzamda iĢgal ettikleri konumlarını sürekli olarak belirleyerek yazabilirim (görüĢ açısı, uzaklık,
betimlenen sahneye göre hareketlilik –veya tercih edilirse bir baĢka ifadeyle: kamera açıları [angle de prises de
vues], omuz çekimi [gros plan], boy çekimi [plan moyen], panoramik çekim [plan panoramique], sabit çekim
[plan fixe], kaydırmalı çekim [plan en travelling] vs.)‖ derken (aktaran Bonhomme, 2005:12), bir diğerinde
―Sinema hepimiz için nesneler (dünya) hakkında sahip olduğumuz görüĢü zenginleĢtirdi. (…). Ve pek doğaldır
ki, bu yeni görme tarzı benim yapıtlarımda da de mevcuttur‖ diye belirtir (aktaran Gögercin, 2008: 38).
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ġAĠR SAPPHO'NUN ĠNGĠLĠZ ROMANTĠK SANATINA ETKĠLERĠ
Füsun Deniz Özden2

Özet:
Ġ.Ö 6. yüzyılda yaĢamıĢ ġair Sappho'nun lirik Ģiirleri onun zaman zaman ölçüyü kaçırsada
yaĢamın ve aĢkın coĢkusunu yansıtmaktadır. Yapıtlarının yaĢadığı yıllarda ve yüzyıllar sonrada
sanatçılar için esin kaynağı olduğu bilinmektedir. ÇalıĢmada Ġngilterede 19. yüzyılda Dante Gabriel
Rosetti ve bir grup arkadaĢının yapıtları üzerinden bir okuma yapılacaktır.

Sappho
Antik Yunan dünyası'nın en büyük kadın Ģairi olarak bilinen Sappho (R.l), Ġ.Ö. IV.
Yüzyılda Lesbos Mythilene (Midilli) adasında yaĢamıĢtır. Tarih boyunca lehçesi ile ünlü
Lesbos geleneğine bağlıdır. Bu geleneği aynı yüzyılda dört telli lire üç tel ekleyen
Terpandros baĢlatmıĢtır. Lirik Ģiir en basit anlamda lir eĢliğinde söylenen Ģiir olarak
tanımlanır. Sappho destandan lirizme geçmiĢtir. Genellikle aĢklarını, nefretlerini,
sevdiklerine karĢı duyduğu ihtirasını, rakiplerine karĢı kıskançlıklarını konu alan Ģiirleri,
zarif fakat aylak, geçici zevklerin ve aĢkların yaĢandığı bir toplum olan Lesbos toplumu ve
ortamını yansıtsa da daha çok kendi duyarlıklarını dile getirdiği için bugünkü anlamıyla
"lirizmin" baĢlangıcı kabul edilebilir. Sappho betimleyici Ģiir yazmayıp kendisine özgü bir
dil kurmuĢtur. Bu tragedyaya geçiĢin izlerini taĢıyan bir dildir ve vezin ilkesi üzerine
kurulmuĢ olması müzikle iliĢkisini göstermektedir.3
Sappho'nun "Aphrodite'ye YakarıĢı" Ģiiri, Avrupa'nın en eski lirik Ģiiri olarak kabul
edilmektedir.4
Tahtı renkler saçan Ölümsüz Afrodit
Zeus'un oyuncu kızı, ey ece,

2

Ok.Dr., Ġstanbul Üniversitesi, Güzel Sanatlar Bölümü
** Ege'de farklı toplumların farklı özellikleri vardır. Ġyonyalılar'ın ticaret, politika, askerlik, sanat ve bilime;
Dorlar'ın savaĢa, devletçi sosyal ekonomiye önem verdikleri bilinmektedir. Aiolialılar'da ise kiĢisel görüĢ ve
hislere aĢırı önem verilmektedir. Fiziki güzelliğe duyulan aĢk, kiĢisel hislerin coĢkusu ve doğa güzellikleri
karĢısındaki duyarlılık, Grek tarihinin hiçbir dönemi ve Hellas'ın hiçbir yerinde Lesbos adasını da içine alan bir
bölge olan Aiolia'da ulaĢtığı anlatım yetkinliğine ulaĢamamıĢtır. Fakat daha sonraları Lesbos yozlaĢmanın
sembolü olmuĢtur. D. Page, Sappho and Alcaeus, London 1955, s.141.
*** Bücher, "ĠĢ ve Rytmos" adlı eserinde Hellas'ta ekin biçerken, buğday üzüm çiğnerken, kumaĢ dokurken iĢ
Ģarkıları söylerlerdi. Bir tür büyü olan bu iĢ Ģarkılarının zamanla sanata ve değiĢik konulara yönelmesinden lirik
Ģiir doğmuĢ olabilir demiĢtir.
3
W. Krantz; Antik Çağda Felsefe, Çev. Y.S.Baydur, Sosyal Yayınları, Ġstanbul 1994,s.33.
4
A.Erhat Sappho, Ġstanbul, 1979, s.49.
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üzgüler kaygılarla yüreğimi
ne olur ezme,
*

*

*

*

Gel gene eskiden olduğu gibi
duyunca uzaklardan yakarmamı
babanın altın evini bırakıp
geldiğin gibi;
(...)
(Çeviren: Cengiz BektaĢ)

Sappho kendi kurduğu dünyanın ilk kadın derneğinin baĢkanı olarak ahlaki, sosyal ve
edebi konularda ders veriyordu (R.2). Bu dernek Afrodit adına kurulmuĢ, bir tür kutsal kızlar
birliği "Thiasos" idi. 5
Sappho Ģiirlerinde Lesbos'da yaĢanan politik olaylara çok az yer vermiĢtir. Oysa
Alkaios yapıtlarında Sappho'nun bu olaylardaki rolünden ve çektiği acılardan söz etmektedir.
ġiirlerini Aiol lehçesiyle "metron" ölçü birimlerine uygun olarak yazmıĢtır. Yapıtları
özellikle

Ġskenderiyeli

edebiyatçılar

tarafından

toplanmıĢ

ve

ölçülerine

göre

bölümlendirilmiĢlerdir.
Sappho'nun Ģiirlerindeki kız öğrencilerine duyduğu aĢk, kimi eleĢtirmenler tarafından
Ģüpheyle karĢılanırken, kimileri de o ve arkadaĢlarının cinsi sapık olduğuna dair bir iz
olmadığını belirtmiĢlerdir. Sappho, fiziki güzelliğe bağlı ve entelektüel bir kadın olarak
duygularının özelliği ve yoğunluğunu saklamadan, baĢka türlü yorumlanmayacak kadar açık
ve güçlü bir biçimde anlatmıĢtır.6
Aristokrat ve zengin olduğu için Sappho'nun çeĢitli aĢklarının olmasını doğal bulan
Robinson ise ahlaki saflığının tüm fragmanlarda kendini gösterdiğini, kendini çok duygusal
bir dille anlattığı halde bunun daima sanatının kontrolü altında olduğunu belirtmiĢtir. Fakat
skandalların Sappho'ya yönelttiği; çok yönlü, kötülüklere açık bir karaktere sahip olan bir
kadın da kendisini duygusal bir dille anlatabilir, erotik hayallerden sözedebilir. Bu tanımların
aksine Robinson, sapık bir kadının anlatım biçimi, Sappho'nun Ģiirlerinin tümünde gösterdiği
ritmin, aksanın ve anlatımın güzelliklerine uymaz demiĢtir.7
Sappho fragmanlarında duygularını değerlendiremediğimiz bir biçimde hayattan aldığı
dersleri tekrarlamaktadır. Yeni arkadaĢlar edinmesi veya arkadaĢlarının onu terk etmesi de
onu etkiler ve Ģiirlerine konu olur. Ayrılığın anlamı her zaman terk etme değildir,
Sappho'nun arkada bırakılmıĢ olmaktan duyduğu üzüntü ve rahatsızlık bir gelenektir.8
5

M. Hadas, A History of Literatüre, New York, 1950, s.53.
D. Page, a.g.e., s. 143.
7
D. Robinson, M., Sappho and Her Influence, Pennsylvania, 1930, s.44.
8
K. Dinçmen, Sappho'nun ġiirleri, Ġstanbul, 1997, s.36-53.
6
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K.Dinçmen, Sappho'nun Ģiirlerini çevirdiği kitabına baĢlarken, Sappho'nun kiĢiliğinin
psikiyatrik bir irdelemesini yapmıĢtır. Sappho evlidir, kızı vardır, sevgilileri de vardır. Aktif
ve pasif homoseksüel yaĢamı yanında heteroseksüel yaĢamını da sürdürmüĢtür. Eğer Phaon'a
duyduğu aĢk yüzünden intiharı kabul edilirse, kimi Ģiirlerindeki melankolik ifadenin, bir
yaĢam ve duyuĢ kalıbı olarak gösterdiği nörotik depresyon sonucu gerçekleĢtiği
düĢünülebilir.9
Lesbos adasının küçük bir kasabası olan Eresos'da baĢlayan yaĢamını, sürgüne gittiği
Sirakuza (Sicilya) dıĢında Mythilene'de sürdürmüĢ ve orada ölmüĢtür. Levkas uçurumundan
kendini atarak öldüğü söylenirse de kesin değildir. Ġngiliz gezgin Pocock'a göre 19. yy'da
külleri bir çömlek içinde Türk camiinde saklanmaktaydı.10
YaĢamı, yapıtları ve ölümüyle bir mit olan Sappho; zamanında, sonraki yıllarda ve
yüzyıllar sonra da pek çok Ģair, edebiyatçı ve sanatçıyı etkilemiĢ, Avrupa sanatında ve
edebiyatında önemli konulardan birini oluĢturmuĢtur.

XIX. Yüzyılda Ġngiliz Liriklerinde Antik Yunan Etkisi
Ġngiliz Edebiyatında önemli bir yeri olan Wordsworth, Byron, Keats, Shelly romantik
lirik Ģiirin yetkin örneklerini vermiĢlerdir. Bu Ģairler içinde Antik Yunan Sanatından çok
etkilenmiĢ olan Lord Byron'un Sappho'nun adının geçtiği lirik Ģiirinde, Romantizmin
coĢkusu ritimde hissedilmektedir.
The isles of Greece, the isles of Greece,

Yunan Adaları, ille de Yunan
Adaları,

Where burning Sappho loved and sung,

AteĢli Sappho'nun sevip Ģarkı
söylediği,
SavaĢ ve barıĢ sanatının kök saldığı,

Where grew the arts of war and peace.
11

Where Delos rose and Phoebus sprung

Delos'un yükseldiği ve
Phoebus'un çıkageldiği yerler

Bu çalıĢmada yukarıda adı geçen Ġngiliz Romantik Ģairler kadar yetkin sayılmayan bir
grup sanatçı, geleneksel ahlak kurallarını hiçe sayan, romantizmin tehlikeli ucunda
dizginlenemeyen coĢkuyla hareket ettikleri için "Sapphic" sıfatı ile Tanrı Dionysos ile
iliĢkilendirilebilir. Yapıtlarında evrensel sorunlara yer vermeyen, muhafazakarlar tarafından
tepkiyle karĢılanan, Resim sanatında Pre-Raphaelitler ile eĢ zamanlı 19. yüzyıl Ģairlerini
Sappho'nun ardılları olarak tanımlayabiliriz. Onlar için aĢk ve ona adanmıĢlık esas konudur.
Lirik diyebileceğimiz yaklaĢımlarıyla Sappho'nun kendisinden yüzyıllar sonra etkisini
duyumsayabileceğimiz yapıtlar üretmiĢlerdir.

9

K.Dinçmen, a.g.e., s.IX-X.
D.M.Robinson, a.g.e.,s.38
11
G.C.Thomey, G.Roberts, Outline of English Literatüre, Longman, Essex, 1984, s.95.
10
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Bu Ģairler arasında hem Ģair hem ressam olan Dante Gabriel Rosetti'nin yaĢamı ve
yapıtlarını esas alarak, onunla iliĢkili diğer sanatçı ve Ģairlerin yapıtlarından örnekler;
dönemin sanat ortamını anlamamıza, değerlendirmemize olanak sağlamaktadır.
Pre-Raphaelitler
1848 yılında Ġngiltere'de Rosetti, Hunt, Millais öncülüğünde, James Collison, Thomas
Woolner, sanat eleĢtirmenleri William Michael Rosetti ve George Stephen'in katılımıyla
kardeĢlik niteliğinde Pre-Raphaello topluluğu kurulmuĢtur. 18.yüzyılda yaĢayan Ġngiliz
sanatçı Blake'in (R.3) etkilerini yansıtan edebi ve tarihi konulara ilgi duyan topluluk üyeleri,
dönemin düĢ gücünden yoksun öyküsel resimlerinin akademik tutumuna karĢı gözleme
dayanan yeni bir anlatım geliĢtirmiĢlerdir.
Pre-Raphaelitler özellikle doğadan çalıĢmıĢlardır ve yapıtlarında ayrıntı iĢçiliği dikkat
çekicidir. Figürü alıĢılagelen güzellik anlayıĢı yerine modelin özelliklerini göz önüne alarak
betimlemiĢlerdir.12
John Everett Millais, Shakespeare'in Hamlet oyunundan görselleĢtirdiği Ophelia
yapıtını (R.4) 1851-52 yıllarında gerçekleĢtirmiĢtir. 1855 yılında Paris'teki gösteride
mücevher gibi parıldayan parlak renkleri, ürkütücü imajı ve kusursuz doğalcı betimiyle
büyük baĢarı kazanmıĢtı. Bu nedenle 19.yüzyıl sanatının ikonlarından biri olarak Sir Henry
Tate koleksiyonunda yer alan, suda boğulmuĢ kadın kahraman için model, gelecekte D.G.
Rosetti'nin eĢi olacak olan Elizabeth Siddal'di ve su dolu bir küvette poz verdiği için
hastalanmıĢtı. Irmak ve bitki örtüsü Surrey'deki Ewel'da altı aydan fazla süren bir çalıĢmayla
resmedildi. Bütün çiçekler Shakespeare'in oyunundaki gibi sembolik anlamlara sahipti;
gelincik ölümü, papatya masumiyeti, hercai menekĢe boĢ aĢkı anlatmaktadır.13
Bu hareketin sanatçıları Raphaello'dan önceki Ġtalyan sanatçılarına; Mantegna'ya ve
Crivelli'ye vb ilgi duymuĢlardır. Eserlerini PRB olarak imzalamaları, Raphaello'ya atfedilen
sınırsız üstünlüğe devrimci yaklaĢımlarıyla meydan okumak istemelerinden kaynaklandığını
düĢündürmektedir. Aslında meydan okudukları Victoria çağının tutucu ortamı ve çağdaĢ
Ġngiliz ressamlarıydı. "Sir Sloshua" adını takarak alaya aldıkları Sir Joshua Reynolds'du.
(R.5) 1773'te gerçekleĢtirdiği resimde Montgomery kardeĢlerin giysileri ve mekan özellikleri
klasik bir dünyanın temsili gibidir.
Pre-Raphaelitler ilk sergilerini 1849'da açtılar ve "bir yıl sonra "Germ" tohum 12

EczacıbaĢı Sanat Ansiklopedisi,C.3 YEM Yayın, Ġstanbul, 1997, s.1408.

*19. yüzyılın ikinci yarısında Ġngiltere'de endüstrileĢmenin getirdiği makineleĢmeye ve seri üretime tepki olarak
doğan; kaybolmakta olan el iĢçiliğini ve zanaatçılığı yeniden canlandırmaya çalıĢan ve bunun ancak ortaçağ
geleneklerine dönülerek sağlanabileceğini savunan bir harekettir.
**Sanat yapıtının biçim renk gibi somut değerlerinin arkasında yatan anlamı öne çıkaran, eğilim olarak
Rönesans'tan beri bilenen sembolizm, ancak 19. yy'da bir
akım olmuĢtur.
13
R. Humphreys, The Tate Britain Companion to British Art, Tate Publishing London, 2002, s. 131.
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mikrop adlı bir dergi çıkardılar. Times ve diğer basın organları tarafından Pre-Raphaelit
ressamlar "yapay sadeliğe özenmekle, çiğ renkler kullanmakla, sağlıksız ve dengesiz"
olmakla suçlanmıĢlardır. Saygın bir kiĢi olan John Ruskin'in savunmaları da iĢe yaramamıĢ
ve dergi 4. sayıdan sonra kapanmıĢtır. Pre-Raphaelit akım, ressam Edward Burne-Jones ve
William Morris tarafından desteklenmiĢ fakat 50'li yıllar bitmeden grup dağılmıĢtır. Rosetti
daha sonra "Arts and Crafts*" akımını gerçekleĢtiren Edward-Burne-Jones ve William
Morris'in sanatına yakınlık duyarak romantik bir kaçıĢı yeğlemiĢtir. 14
Diğer yandan Pre-Raphaelitler, Ġngiltere'de W.Blake ile baĢlayan Sembolik (Simgeci)
anlatım biçimini 19. yy'da Samuel Palmer, Edward Calvert yanı sıra Rosetti, Hunt ve
Millais'le sürdürmüĢlerdir. Yüzyılın ikinci yarısındaysa W.Morris, Edward Burne-Jones,
Watts akımın önemli sanatçıları olmuĢtur.
Sembolizm** ve Sosyalist ideallere bağlılık arasında kararsız kalan E.Burne Jones
(1833-1898), 1884 yılında gerçekleĢtirdiği resimde "Kral Cophetua ile Dilenci Kızı"nı
göstermektedir (R.6). Sahneyi sınıf farkını alt eden aĢk hakkında Tennyson'un yazdığı
Ģiirden esinlenerek yapmıĢtır.15 Sembolizmi dönemin Romantizminden soyutlamak güçtür. 16
Edward Burne Jones'la Rosetti, Pre-Raphaelit anlatımın özelliğinin "Erotize edilmiĢ
Ortaçağcılık" olduğunu vurgulamıĢlardır.
Max Beerbohm'un karikatürünün adı "Rosetti' nin Çevresi"dir. (R.7) D.G.Rosetti,
evinin arka bahçesinde bu topluluğun kurucuları, destekleyenler ve arkadaĢları ile bahçede
ilginç hayvanlarla birlikte gösterilmiĢtir.17
Rosetti
Dante Gabriel Rosetti, Ġtalyan bir babayla, yarı Ġtalyan yarı Ġngiliz bir anneden 1828
yılında dünyaya geldi. Babası Ġtalya'nın bağımsızlığı için savaĢmıĢ bir devrimciydi.
Rosettilerin Londra'daki evi Ġtalya'dan gelen devrimciler tarafından ziyaret edilirdi ve siyaset
üstüne konuĢmalar, tartıĢmalar isyankâr ruhlu bir çocuk olduğu için D.G. Rosetti'yi olumsuz
etkiledi. 18 Ağabeyi W.Rosetti eleĢtirmen, kızkardeĢi Christina ise iyi bir Ģairdi onun "Goblin
Market" Ģiirini resimlemiĢtir. (R.8)
"Bu peri masalında çok güzel Ģarkılar söyleyerek, yenmesi günah sayılan lezzetli meyvalar
satan cinler, Laura ve Lizzie adlı iki kardeĢi baĢtan çıkarmak isterler. Kandırdıkları Laura,
yasak meyvalar yedikçe iĢtahı artar, daha fazla yemek ister, ama o güzel Ģarkıları duymaz olur.
Lizzie ise Ģeytana uymadığı için Ģarkıları hep duyar ama kız kardeĢini kurtarmanın da yolunu
bulur. Bu peri masalını cinsellikle ilgili bir alegori olarak yorumlayanlar
14

M. Urgan, Ġngiliz Edebiyatı Tarihi, YKY, Ġstanbul, 2004, s. 1640-41.

15

R. Humphreys, a.g.e, s.141.
Sanat Ansiklopedisi, C.3, s.1670-71.
17
www.victorianweb.org/painting-aesthetic Pre-Raphaelitism
18
M.Urgan,a.g.e.,s.l642.
16
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olmuĢtur".19

Ömrü boyunca toplumsal sorunlara ilgi göstermeyen Rosetti'nin soneleri Ġngilizce'de
en çok müzikal olanlardandır. "ġehvet Okulu"na ait olarak tanımlanmıĢ ve eleĢtirilmiĢtir.
Fakat ona göre Ģiir duygulara dayalı olmalıdır ve ressam olduğu için de ressam gözüyle
yazılmıĢlardır.20
Ġtalya ile iliĢkisi edebiyat alanının dıĢına çıkmamıĢtır. Dante'nin "Vita Nuova" (Yeni
YaĢam) sını ve XIV. yüzyıl Ġtalyan Ģairlerinin yapıtlarını 1845-1864 yılları arasında
Ġngilizce'ye çevirmiĢtir.
D.G.Rosetti'nin yaĢamı, duygularının yansımaları yapıtlarında izlenebilir. Birçok
yapıtı ikili çalıĢmadır; aynı temanın hem resmi hem Ģiiri vardır. Çoğu eĢzamanlı olan
yapıtlarından bazılarının önce Ģiiri yazılıp sonra resmi yapılmıĢtır ya da tersi söz konusudur.
Londra Tate Galerisi'nde yer alan "Bakire Meryem'in Genç Kızlığı"(R.9), Pre-Raphaelitler'in
ilk büyük yapıtı sayılır. Rosetti, resmi birlikte çalıĢtığı Hunt yönetiminde 1849 yılında
gerçekleĢtirmiĢtir. 1848 sonbaharında, Londra'da West End'de Halam caddesindeki aile
evinde bu resme çalıĢırken ona eĢlik eden bir sone yazdı; 1849 Mart'ında Hyde Park'da
sergilenmesi için zamanında bitirdi ve bu arada 2. bir sone yazmıĢtır. Resim sergilendiğinde
bu iki sone bir altınvarak parçası üzerinde resmin çerçevesine yapıĢtırılmıĢtır. PreRaphaelitler'in dinsel konulara genel yaklaĢımı gerçekçidir ve bu saygısızlık olarak
değerlendirilmiĢtir. Özellikle geleneksel dini görüĢ ve estetik zevke karĢı kıĢkırtıcı olan
resim, bir manifesto resmiydi. "Eton ġapel Bakiresi" yeniden canlanmaya baĢlıyordu.
Rosetti bu resimde Ford Madox Brown'dan öğrenmiĢ olmasına rağmen teknik
deneyimsizliğini alt etmek için büyük uğraĢ vermiĢtir. KızkardeĢi Christina'yı ve annesini
figürler için model olarak kullanmıĢ, gerçek antika kitaplar ve Ģarabı aksesuar olarak
çalıĢmıĢtır. Beyaz zeminde resme parlaklık ve yarı saydamlık veren ince yağlı boyayla çok
yavaĢ boyamıĢtır. Daha önce 1830'larda Mulready'nin kullandığı bu teknik yeni değildi fakat
Pre-Raphaelit kardeĢlerin ayırt edici niteliği ve standart akademizme karĢı tepkinin kanıtı
olmuĢtur.
D.G.Rosetti resmin konusu ile ilgili büyükbabasına yazdığı mektupta "Meryem'in
Eğitimi" konusu, Murillo ve diğer birçok ressam tarafından çok kez resmedilmiĢtir. Ama bu
yetersiz bir türdür çünkü onlar Meryem'i çok değiĢmez biçimde okurken resmettiler... Ben
geleceğin Tanrımızın annesini (Azize Anne'in yönetiminde) zambak iĢlerken resmettim"
demiĢtir.
Arka planda geniĢ bir pencerede babası, Aziz Joachim olarak, bağ/üzüm budarken
19
20

M.Urgan, a.g.e., s.1631
G.C.Thornley, G.Robert., a.g.e. s. 19.
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gösterilmiĢtir. Pre-Raphaelitler, hem katı naturalizme hem de tarihe bağlılığı içeren doğal
naturalizmde ısrarcıydılar.
Dini sembolizm yoğun bir kapalı yer korkusu içerir; Rosetti'nin ilk sergisini bir kilise
içinde değil de, açık havada sergilemesi bu korku yüzündendir.
Rosetti ve ailesi Londra'da Albany Caddesi'ndeki Tractarian E.B.Rusey tarafından
kurulmuĢ kiliseye bağlı idiler. Bu kilisenin Anglikan rahibi Cumberland Market ÇarĢısı'nda
iĢçi sınıf cemaati için koral müzik, dekorasyon ve ritüeli yeniden canlandırmıĢtı. Kilise
yoksullar arasında sosyal ve eğitimsel çalıĢmaları üstlenen Anglikan rahibelik kurumu ile
bağlantılıydı.

Genç

kızlara

yerel

kilisenin

dekorasyonunda

kullanılmak

üzere

değerlendirilecek iĢlemeli örtüleri yapmaları için nakıĢ öğretiliyordu. Rosetti kariyerinin bu
döneminde bazı geliĢtirme projeleri konusunda istekliydi. Pre-Raphaelit arkadaĢları 1852'de
onun resminin kadın üstünlüğünün sembolü olduğunu söylemiĢlerdir. Eğitimsel anlamda
Hogart'tan Mulready'ye birçok resim vardır, fakat bu resim son zamanlardaki yeni bağnaz
fikri ifade etmektedir.
Rosetti resmin sembolizmini açıklamak için yazdığı iki soneden birini bilerek arkaik
çerçevede süslemiĢtir. Kitaplar üç dini erdemi; ümit, iman, merhamet ve onların birleĢtiği
renkler mavi, yeĢil ve beyaz renkte gösterilmiĢlerdir. Masumiyetin

sembolü zambak,

bakirenin iĢinin sıkıcılığından çok sabır için model olarak gösterilmiĢtir. DıĢarıdaki güvercin,
olacak müjdeyi temsil eder; lamba dindarlığı, gül Madonna'nın çiçeğidir,

Ģarap Ġsa'nın

doğumunu, üç noktalı cüppe tanrıya ulaĢırken Ģehvet anındaki ile benzeyen kendinden geçiĢ
ve üçlemeyi göstermektedir. Eski org ise Katolik kilise müziğindeki çağdaĢ canlanıĢ
demektir. Bütün çalıĢma kızın kutsal doyum ve ödüle seçilmeden önceki kaçınılmaz
durumunda odaklanmıĢtır.21
"Ecce Ancilla Domini" Rosetti'nin 1850 yılında gerçekleĢtirdiği resimdir (R. 10) ve
Londra Tate Galerisi'nde yer almaktadır. Ġsa'nın doğacağının müjdesi konusu iĢlenmiĢtir.
Model olarak Elizabeth Siddal'i kullanmıĢtır. Pre-Raphaelitler'in basında ilk sergiden sonra
aldıkları Ģiddetli eleĢtiriler, son derece duyarlı olan Rosetti'yi sergi yapmamaya yöneltse de
Rosetti'nin; sonradan Lizzie diye adlandırdığı

Elizabeth,

eğitim görmediği halde

doğuĢtan sanatçı olan, resim yapan ağırbaĢlı bir kızdı. 22 Rosetti'yi resim yapması konusunda
yüreklendirmiĢtir.
Elizabeth'in Rosetti'yle birlikte yaptığı resim (R.11) kağıt üzerine suluboyadır ve
Ortaçağ Ģövalyeliğini yansıtan bir sahnedir. Resmin adı ―ġövalyenin Mızrağına Flama
Takan Kadın‖dır. 1856 yılına tarihlenen bu resimde görüldüğü gibi kuvvetli seksüel ima

21
22

R. Humpreys, a.g.e., s.126.
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268

vardır.23
Birliğin üç sanatçısına modellik yapan Siddal, Rosetti ile on yıl süren fırtınalı bir iliĢki
yaĢamıĢtır. Çiftin parasızlık yüzünden evlenemediklerini bilen Ruskin, hem Elizabeth'in tüm
resimlerini almıĢ hem de ona yıllık bir gelir sağlamıĢtır. 1860'da Rosetti'yle evlenen Siddal,
verem hastasıydı, Ruskin'in onu sağlığına iyi gelir diye Güney Fransa sahillerine yollaması
da durumunu değiĢtirmemiĢ, ölü bir bebek doğurması ile durumu daha da kötüleĢen
Elizabeth evliliğinin 18. ayında ölmüĢtür. Rosetti bir gün eve döndüğünde onu yatağında ölü
bulmuĢtu. Laudanum'u aĢırı dozda alması intihar ettiğini düĢündürmüĢtür.* Elizabeth'in
ölümüyle kendini suçlu hisseden Rosetti, onun için yazdığı tüm Ģiirleri tabutuna koyarak
birlikte gömmüĢtür.24
Siddal, çekici güzelliği ile Pre-Raphaelitler'in ve izleyicilerinin yüzyıl sonuna değin
gözdesi olarak kalmıĢtır. Rosetti'nin yapıtlarında da ona duyduğu derin duyguların izleri
vardır.25
Rosetti - ġiir - Müzik
Rosetti aĢk ve güzellik üzerine yazdığı Ģiirleri "The House of Life" (YaĢam Evi)nde
toplamıĢtır. Yüzonbir parçadan oluĢan ve kimi sone dizileri gibi belirli bir tek konuyu
iĢlemeyen bu soneler, ilk 59'u "Youth and Change" (Gençlik ve DeğiĢim) son 52'si
"Change and Faith" (DeğiĢim ve Kader) olarak iki bölüme ayrılır. Birinci bölümün hemen
tümü aĢkla ilgili 2. bölümde ise değiĢik konular ele alınmıĢtır. ġiirlerini toplam 30 yılı aĢkın
bir sürede 1847-81 yılları arasında yazmıĢtır. Waughan Williams Rosetti'nin "YaĢam Evi"
Ģiirlerinden Silent Noon, Hearts Heaven ve Love Sight'ı bestelemiĢtir. Daha sonra 1960'larda
Maurice Johnstone Heart's Heaven ve Love Sight'ı düzenlemiĢtir. "Arts and Crafts" (R.1213) ruhunu ve tabii Rosetti'nin ruhunu yansıtırlar. Rosetti bir kısmını Elizabeth'in ölümünden
bir yıl önce yayımladığı, Elizabeth'in ölümüyle gömmüĢ olduğu Ģiirlerini mezardan çıkararak
1870'de yayımladı. ġiirlerinde aĢkı ölümle özdeĢleĢtirmiĢtir. 26
Son Dönem Yapıtları
Son dönem yapıtlarından biri olarak gerçekleĢtirdiği, Elizabeth'in ölümünden sonra
1863'te yaptığı "Beata Beatrix" (R-14) Londra Tate Galerisindedir. Rosetti'nin en az altı yıl
üzerinde çalıĢtığı bu resim Dante'nin "Yeni Hayat'ındaki KutsanmıĢ Beatice'i göstermektedir.
Rosetti eĢi Elizabeth'i Dante'nin sevgilisi olarak resimlemiĢtir. Genç Beatrice Portinari'nin
acısını yansıtmaktadır. Beatrice Floransa manzaralı balkonda duruyor üzerinde gri ve yeĢil
23

R. Humpreys, a.g.e., s.138-143.
* Bazı seçilmiĢ resimlerle ilgili detaylı anlatının nedeni; resmin oluĢum sürecindeki koĢullan, zaman ve uzam
bakımından Londra ortamının Rosetti ve arkadaĢlarının üzerindeki etkileĢimini belirtmek içindir.
24
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25
EczacıbaĢı Sanat Ansiklopedisi, c.3, s.1579
26
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bir elbise vardır. Bu renkler ümit, aĢk, üzüntü ve yaĢamın göstergeleridir. Bilinmezlik içinde
gösterilmiĢtir.
Beatrice bu dünya ve gelecek arasındadır. Gözleri pembe, kapalıdır. BarıĢı sembolize
eden haleli bir güvercin vardır, afyon çiçeği (Laudanum'un kaynağı) ölümün sembolü
ellerindedir. Laudanumun geri kalanları kucağındadır. Lizzie için lakap (takma isim) olduğu
kadar kutsal ruhun da sembolü olan güvercin aĢk ve ölümün habercisi olarak gelmiĢtir.
Rosetti, resmin alıcısının karısı Mrs. Cowper-Temple'a resmin tamamıyla ölümü
tanımlamadığını yazmıĢtı. Beatrice'in dünyadan cennete geçiĢ anını göstermiĢtir. Bu kısmen
ölüm ve orgazmdır ve Beatrice'in yana eğilmiĢ baĢı, aralık dudakları ve yoğun bir bekleyiĢin
anlatımı seksüel coĢku olarak da okunabilir. Oysa Beatrice, birçok Katolik KarĢı Reformist
ressam tarafından azize imajı olarak betimlenmiĢti.
Beatrice'in parlayan saçlarının ardında Londra'ya özgü sisle örtülmüĢ puslu Ģehir ve iki
seçkin puslu figür; solda elinde ateĢ çemberinde bir kalp tutan aĢk meleği figürü betimi
dikkat çekmektedir. Ġkinci titreyen ıĢık Beatrice'in yok olmakta olan yaĢamını ima
etmektedir. Sağda Dante Purgatory'yi almıĢ yargıyı bekleyen Beatrice'i son anına kadar
izliyor. (Rosetti tabii ki Lizzi'yi intihar ederken düĢünmüĢ olmalıydı) Cehennemde bir tür
cezayla yüzleĢebilirdi böylece. Bu yapıt Dante'nin "Ġlahi Komedya"sının görsel tanımıdır.
GüneĢ saatinde Beatrice'in ölüm saati 9 olarak gösterilmiĢtir. "9" rakamının Dante için
anlamını bize hatırlatır. Dante sevgilisi 9 yaĢındayken onunla tanıĢtı ve sevgilisi 9 Haziran
1290'da öldü. 3 kere 3'ün sonucu olan 9 kutsal üçlemenin ve mükemmelliğin sembolüydü.
Aynı zamanda Dante'nin cehenneminde dairelerin sayısı umutsuzluktu. 27
Rosetti hep aynı kadının portresini (Elizabeth'i) resmeder; ister annesi, ister kızkardeĢi
ya da herhangi baĢka bir kadının portresini yaptığında durum değiĢmez. ArkadaĢı ressamlar
da aynı tipe düĢkün olduklarından, saçları ya da gözlerinin rengi değiĢse de "Pre-Raphaelit
Güzeli" denilebilecek bir kadın tipi yaratmıĢlardır. (R. 15)
Oscar Wilde bir denemesinde, sanatın yaĢama değil, yaĢamın sanata öykündüğü
görüĢünü ileri süren aykırı tezlerinden birini savunurken, sanat çevrelerine girip, Rosetti'nin
hayal ettiği kadının gizemli gözleri, fildiĢinden yapılmıĢ izlenimini veren uzun boynu,
omuzlarına düĢen gölgeli saçlarıyla "karĢılaĢtıktan sonra, "Büyük sanatçı bir tip uydurur ve
yaĢam bu tipi taklit etmek ister" demiĢtir. 28
F.W.H. Myers, "Güzellik Dini" adlı etkileyici denemesinde Rosetti'nin resimlerini
maddesel güzelliğin resimsel temsili ideal formlarını ortaya koymada "Platoncu" uygulama
olarak yorumlamıĢtır. Kadınlarla ilgili çalıĢmaları nedeniyle Rosetti'yi öncü feminist olarak

27
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değerlendirmiĢtir.29
Rosetti'nin aĢkları Victoria Çağı'nın burjuva geleneklerine uygun değildi. W.Morris'in
eĢi Jane Morris ile kendine modellik ederken iliĢki kurmuĢtur. Söylentilere göre bu duruma
Morris pek içerlememiĢti. Rosetti sık sık ev değiĢtirdiği ve Swinburne Meredith ve Morris
gibi dostlarıyla paylaĢtıkları evleri çok uzaklardan gelmiĢ değiĢik eĢyalar (biblo) ve bahçesi
de evcil sayılmayan geyik, kanguru, semender gibi hayvanlar ile doluydu. W.Morris ile
1871'de Kelmscott Manor30 (R.16) adlı konağı kiraladığı dönemde üçlü bir yaĢantı
yadırganmıĢtı ve bu durum Morris'in Rosetti'yi evden göndermesiyle son bulmuĢtu.
Elizabeth Siddal'den sonra Rosetti'yi etkileyen "Jane Morris'in Portresi" de (R.17) bir PreRaphaelit güzel olarak değerlendirilmiĢtir. Tablonun sol üst köĢesinde monogramlı imzalı ve
1879 tarihli yağlıboya resmin arka çerçevesinde bir etiket üzerinde Dante'nin "Vita
Nuova"sından "Tanto gentile e tanto onesta pare" "Çok kibar ve çok namuslu" Rosetti'nin el
yazısıyla yazılmıĢtır. Christopher Newall, bu resmi Dante'nin Beatrice'inin dıĢ görünüĢünde
Jane Morris'in portresi olarak değerlendirmiĢtir. Aberdeen Sanat Galerisinde bulunan
Rosetti'nin 1870'de resmettiği Moriana'nın bir çeĢitlemesi olduğunu eklemiĢtir.31
Rosetti'nin gençliğinde yazıp daha sonraları da sık sık üzerinde düzeltmeler yaptığı
Ģiiri "Blessed Damozel"in (KutsanmıĢ Genç Kızlar); her biri 6'Ģar dizelik 24 kıtadan oluĢan
teması yeni ölüp cennete giden, bu nedenle de kutsanmıĢ sayılan bir genç kızın yeryüzünde
kalan sevgilisine aĢkı ve kendi de ölüp ona kavuĢmayı özleyen genç adamın duygularıdır.
"The Blessed Damozel leaned out

KutsanmıĢ genç kız eğiliyordu

From the gold bar of heaven;

Cennetin altın parmaklığından;

Her eyes were deeper than the depth

AkĢamleyin durgunlaĢan suların
derinliğinden

Of Waters stilled at even

Daha derindi gözleri

She had three lillies in her hand,

Üç zambak vardı elinde

And the stars in her hair were seven.'"

Saçlarında yedi yıldız32

ġiirin ikili çalıĢması, Harvard Üniversitesi Fogg Sanat Müzesinde bulunan yağlıboya
resimde (R. 18) Rosetti, bu özlemin görsel anlamlar için fiziksel uygulanabilirliğini
araĢtırmakta olduğunu ortaya koymaktadır. 33 Detayda yas tutan sevgili ve Cennetteki
sevgililer dikkat çekmektedir.
Blessed Damozel'de mistik ve dinsel bir hava vardır. Ölenlerin ruhları, Meryem Ana,
kutsal ruhu simgeleyen kumru, melekler, Hz. Ġsa ve tanrısal müzik konu edilmiĢ olsa da
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Rosetti din duygusundan yoksundur. Bu ortamı sadece estetik amaçlarla düzenlemiĢtir.
Önce 1847-1871 Text; sonra 1871; 1871-1881

resim

gerçekleĢtirilmiĢtir.

Blake gibi resmi gerçekleĢtirmeden önce Ģiirin taslağını yapmıĢ olmalıydı.

Rosetti

de

34

Rosetti bedenle ruhu hep bir bütün olarak görmüĢtür; ruhsal aĢkla cinsel aĢkı ustaca
bütünleĢtirmiĢtir fakat ruha değindiği ölçüde bedene değinmesi,

ahlakçı eleĢtirmenler

tarafından katı bir biçimde eleĢtirilmiĢtir.35 Rosetti'nin ilk kısa hikayesi "Hand and Soul"
(El ve Ruh),

1849'da Germ'de yayımlanmıĢtı. (R.19). Hayali (Ortaçağ ya da Erken

Rönesans) ressam Chiaro dell'Arma'nın masalı anlatılmıĢtır. Chiaro sanatındaki düĢüĢten
depresyona girmiĢti, onun bir görevi vardı. Güzel bir kadın biçiminde onun ruhu gelecekti.
Kadın onu kendi resmini yapması için onun ruhuyla eğitir. Bu
olan,

"Pre-Raphaelit

güzeli" Romantizmi

estetik

hareketin

özü

somutlaĢtıran Rosetti'nin geç dönem kadın

resimlerinin gerçekleĢmesi için program sağlayan bir hükümdür. Sanatçının görevi sadece
kendi duygularını ve imgelemini geliĢtirmek ve sonra da onları ifade etmekti. 36
"Bride's Prelüde" Gelin'in Prelüdü'nde (R.20) 1848'de Rosetti kendinde bir saplantı
gibi olan baĢtan çıkarılan genç kız konusunu ele almıĢtır. Bu Ģiiri kendisi pek beğenmemiĢ
olmalı ki yarım bırakmıĢtır. ġiir resmiyle ikili bir çalıĢmadır.
―Sister Helen‖de 1852-52 text, 1870 resim (eskiz) (R.21) gerçekleĢtirmiĢtir.
Bu Ģiir baĢtan çıkarılıp terk edilen bir genç kızın öyküsüdür ve yalınlığıyla dramatik
havası sayesinde Yunan Tragedyası etkisi yaratmaktadır. Öyküde Helen üç gün önce
baĢkasıyla evlenen sevgilisini öldürmek için bir büyü yapar. Delikanlının balmumundan
yapılma bir heykelciğini ocağın ateĢinde eritir. Bunu yapmaması için yapılan yalvarmalara
kulak vermez. Heykelcik yok olduğunda odada uçuĢan beyaz bir Ģey gören erkek kardeĢi
bunun ne olduğunu sorar. Kendinin cehennemlik olduğunu bilen Helen soruyu Ģöyle
yanıtlar:
A soul that's lost, as mine is lost,

Yiten bir ruh, benim ruhum gibi,

Little Brother.

Küçük KardeĢ.

O Mother, Mary Mother,

Ah Ana, Meryem Ana,

Lost, lost, all lost between Hell and Heaven

Yitik, yitik, tümüyle yitik
Cehennemle Cennet arasında.37

"Troy Town" (Troya Kenti) kısa bir Ģiir olan Troya Kenti, Ġsparta kraliçesi Helen ile
Paris'in Troya savaĢına neden olan aĢk öyküsünü anlatmaktadır ve aynı temanın resmini de
yapmıĢtır. (R.22)
"O Troy Town

Ey Troya Kenti

34
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Tall Troy's on fire

Yüce Troya yanıyor

kavuĢtağını eklemesiyle eski bir Ġngiliz baladı havasını vermiĢtir.38 1869-1870Texti,
1863-64; 1869-1870 resmi gerçekleĢtirmiĢtir.
1869'da yazıp resmettiği (R.23) "Eden Bower" Cennet Bahçesi'nde Hıristiyanlığın
eski bir söylencesinden yararlanmıĢtır: Kadın olmadan önce yılan olan Lilith, Havva daha
yaratılmadan Adem'e aĢık olmuĢ, onunla seviĢmiĢtir. Adem'in artık ona değil, yeni karısı
Havva'ya sevdalandığını görünce bu çifti yok etmeye karar vermiĢtir. Eski kılığına girerek
onların yasak meyvayı yiyip cennetten kovulmalarına neden olmuĢtur.39
"Body's Beauty" Beden Güzelliği, 1866'da text; 1864-1869'da resmi (yağlıboya)
(R.24) yapılmıĢtır. Resimde Lady Lilith oturmaktadır. Detaylarda ayna ve sağ köĢede
sevgili40 göze çarpmaktadır.
1869'da yayımlanan Ģiirlerinin beğenilmesi üzerine ölünceye kadar Ģair olarak etkinlik
göstermek istemiĢtir. 1869-71 arasında son önemli yapıtı "Dante'nin DüĢü"nü resimlemiĢtir.
(R.25) S.1969 Liverpool'da Walker Sanat Galerisi'ndedir. D.G.Rosetti 1882'de yüksek dozda
uyku ilacı alarak 54 yaĢındayken ölmüĢtür.41
Rosetti'nin arkadaĢı Simenon Solomon'un 1864 yılında yaptığı suluboya resim (R.26)
Sappho ve Erinna'yı Lesbos'da bir bahçede göstermektedir. Ressam, arkadaĢı Ģair Algernon
Swinburne gibi Sappho'nun yaĢamı ve çalıĢmalarına hayrandı. Bu sahnede Sappho erkeksi
rolde Ģair ardılı Erinna'ya sarılırken gösterilmiĢtir. 42 Ressamın yapıtında lirik etki göze
çarpmaktadır.
"Bu Bir Ege Liriği"dir.
Sonsöz
Sappho'nun Ģiirlerini Ġtalyanca'ya kazandıran Salvatore Quasimodo, Sappho'nun
değerlendirmesini yaparken "Bir ten ve ruh öyküsü anlattıkları için sözcükleri kesindir
Sappho'nun, zamanın yıpratıcılığının ötesindedir. Ġnsan ruhunun titiz düzeltmenlerini ürküten
bir öyküdür bu. Her Ģey olup bitmiĢtir onun Ģiirinde; bir günden öbürüne geçerken, bir
yıldızlı gecenin soluğunda, birden insanın burnunda tüten eski bir kokuda sonsuzluğa ulaĢır
tuttuğu günlük"43 demiĢtir. Ve yüzyıllar sonra baĢta Rosetti olmak üzere arkadaĢlarının da
ruh ve bedeni ustaca bütünleĢtirmesi; ruh kadar bedeni de Ģiirlerine ve resimlerine konu
yapmaları bize Sappho'nun etkilerini düĢündürmektedir.
Diğer yandan "Sapphic" nitelemesiyle dizginlenemeyen coĢku, ölçüsüzlük gibi
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özellikler nedeniyle Tanrı Dionysos ile iliĢkilendirilmektedir. Bu tür bir coĢku PreRaphaelitler'in de özelliğidir. Pre-Raphaelitler'in Raphael öncesi sanatçıların yapıtlarını
örnek almaları da arkaik bir yaklaĢımı düĢündürür ve arkaik dönem Yunan Ģairi olan Sappho
ile bu yönden de bir paralellik söz konusudur.
Sappho kadın hakları için uğraĢ vermiĢtir. Bir kadın okulu kurması bunun bir kanıtıdır.
Rosetti'nin de kadınların geliĢmesi için özellikle Londra yakınlarında yaptığı çalıĢmalar
yadsınamaz. Bu yanıyla her ikisi de devrimcidir.
Ruha önem veren Rosetti resim yaparken adeta nesnenin saydam görünmesini
sağlamak için yavaĢça boyama tekniğinden faydalanarak bunu baĢarmıĢtır. Bu teknik aynı
zamanda maddeyi reddetmenin göstergesi olarak Pre-Raphaelitler'in özelliğidir ve bir
manifestodur.
Sappho, "Dokuz Musa olduğunu söylüyorlar. Bir daha sayın. Onuncusu Lesbos'lu
Sappho'dur." diyen Platon'un haklı olduğunu yüzyıllar boyu sanatta esin perisi olmakla
kanıtlamıĢtır. "Diyorum, bir gün gelir, bir hatırlayan çıkar bizi." dizesiyle isteğini belirten
Sappho'nun dileği umarım gerçekleĢmiĢtir. 44
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BUDĠN BEYLERBEYLERĠ
Yasemin Altaylı1
Özet:
Budin'in Osmanlı Ġmparatorluğu'nun eline geçmesinin (1541) ve 12 sancaklık Budin
Beylerbeyliği'nin kurulmasının ardından buraya atanan Budin paĢaları (beylerbeyleri) Osmanlı Macar politik, siyasi ve içtimai hayatında büyük rol oynamıĢlar ve iki ülkenin kaderini tayin
etmiĢlerdir. Budin paĢalarının önemli icraatlarından biri de Macar dili kullanımını teĢvik etmeleridir.
Budin paĢaları 16. yüzyılın ortalarından itibaren yazıĢmalarında Macarcayı kullanmaya
baĢlamıĢlardı. Esasında paĢalar 1541-1554 yılları arasında Latince yazıĢmaktaydılar. Viyana Saray
ve Devlet ArĢivi'nde Latince yazılmıĢ bu mektupları bulmak mümkündür. 1554-1565 yılları arasındaki
yazıĢmalar ise Latince ve Macarca olmak üzere karıĢık Ģekilde yapılıyordu. Bu durum, 1565-1566
yılları arasında Budin beylerbeyliği makamında bulunan Arslan PaĢa'nın yazıĢmalarında Latin dilini
bırakmasıyla son bulmuĢtur. Bu dönemden baĢlayarak Budin paĢaları yazıĢmalarında sadece
Macarcayı kullanmıĢlardır.
Macar topraklarındaki Osmanlı ileri gelenleri artık muhataplarına onların diliyle sesleniyor,
bunu da katip ve tercümanları aracılığıyla yapıyorlardı. Bu konuyla ilgili sayısız mektup
bulunmaktadır. Biz 1553-1578 yılları arasındaki dönemi esas alarak, Budin paĢalarının bu döneme
ait yazıĢmalarını dil tarihi açısından incelemek istiyoruz. Ana kaynak olarak, bu döneme ait
mektupların arĢivlerden toplanarak bir araya getirildiği bir eser olan A Budai Basák Magyar Nyelvű
Levelezése adlı eseri kullanacağız. Böylelikle 16. yüzyıl Macacası ile günümüz Macarcasını çeĢitli
yönlerden kıyaslama imkânı bulacağız.

Macaristan‘ın payitahtı olan ve Osmanlılar ile Avusturyalılar açısından büyük önem
arz eden Budin (Buda) 1541 yılında Osmanlı egemenliğine geçmiĢ ve 12 Sancaklık Budin
Beylerbeyliği kurularak Macaristan‘da yaklaĢık 150 yıl sürecek Türk hâkimiyeti devri
baĢlamıĢtır. Bu hakimiyet devrinde Osmanlı‘nın Batı politikası Avrupa‘nın merkezindeki
Budin‘de temsil edilmiĢ, Osmanlı‘nın siyasî, ekonomik ve sosyal yapısı ile birlikte kültür
izleri de bu dönemde kalıcı bir Ģekilde Orta Avrupa‘ya kazınmıĢtır.
Avrupa‘nın göbeğindeki bu önemli merkez askerî ve coğrafî açıdan büyük bir öneme
sahipti. Avrupa‘daki en tehlikeli düĢmanlar bu kapıdan bertaraf ediliyor ve pek çok önemli
akın ve sefer buradan idare ediliyordu. Budin 16. yüzyıl itibariyle yıllarca sürecek olan
Osmanlı-Avusturya çekiĢmesinin gerçekleĢtiği en önemli saha haline gelmiĢ, Osmanlı‘nın

1

ArĢ. Gör.Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü,
Hungaroloji Anabilim Dalı
altayli@humanity.ankara.edu.tr
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Avrupa‘daki Küçük Ġstanbul‘u olmuĢtu. ĠĢte bu nedenle Osmanlı buraya seçkin ve gözde
idarecilerini göndermeye baĢladı.
1541 yılında Budin‘in Osmanlı Ġmparatorluğu‘na ilhâkının ardından buraya ilk atanan
beylerbeyi Süleyman PaĢa olmuĢtu. Kendisine, Budin beylerbeyliği ile birlikte, o dönem tüm
eyâlet paĢalarının alamadığı vezirlik payesi de verilmiĢti. 16. yüzyılın sonlarına doğru bu
unvan Budin paĢalarına daha sık verilmeye baĢlandı ve 1623‘ten sonra buraya atanan her
paĢa vezirlik unvanı ve yanına ayrı dîvan almayı baĢardı.
Eyâlete gönderilen paĢalar genellikle birbirlerine benzer okullara gitmiĢlerdi. Askerî
eğitimlerini farklı askerî kurumlarda, özellikle de Galata ve Edirne sarayında aldılar (Fekete
- Nagy 1974: 77). Sarayda idarî iĢler ve yönetim alanlarında kendilerini geliĢtiren paĢaların
atanmalarında ise bir müddet sonra akrabalık iliĢkilerinin etkili olduğunu görmekteyiz.
Budin‘e atanan paĢaların savaĢlarda yer alması, idarî iĢleri iyi bilmesi Ģarttı.
Macaristan topraklarında devam eden mücadeleler bunu gerektirmekteydi. Beylerbeylerinin
önceden elde ettikleri baĢarılar onların görevlerini sürdürmeleri için yeterli değildi. Önemli
olan onların yeni vazifelerindeki baĢarılarıydı. Beylerbeyi öncelikle Ġstanbul‘a vergiyi ve
hediyeleri zamanında gönderecek, sınır mücadelelerinin üstesinden gelecek, ekonominin
kalkınmasına çalıĢacak ve halkını koruyacaktı. Bu iĢlerde baĢarı sağlayamadığı için
görevlerinden alınan paĢalar Ģanslı sayılırdı, zira bu paĢalara ipek kordon da gönderilebilirdi.
PaĢalar Osmanlı‘yı, Viyana‘yı ve Macarları memnun etmeleri gerektiğinden, bölgenin
içinde bulunduğu siyasî, kültürel ve toplumsal özellikleri de çok iyi tanımak zorundaydılar.
Nitekim Budin‘e gönderilen paĢalar vilâyet hayatını iyi bilen tecrübeli kimselerdi. Meseleleri
halletmek için gerektiğinde hoĢgörülü ve arabulucu, gerektiğinde de son derece otoriter
olabiliyorlardı. Zira yaptıkları en ufak bir hata canlarına mal olabilirdi. Çünkü Osmanlı
Ġmparatorluğu ancak ard arda gelen hataları affetmeyerek idarede baĢarı sağlayabilirdi
(Altaylı, 2006: 65).
PaĢalar diplomatik alanda da son derece baĢarılıydılar. Kimi konularda izledikleri yol
birçok diplomatın zekâsını gölgede bırakabilirdi. Müzakerede bulunacakları kiĢileri önceden
tetkik ederler ve gereken durumlarda iki düĢman tarafını birbirine düĢürebilirlerdi.
Kendilerinden bir söz alınmak istendiğinde daima temkinli davranırlar ve istemedikleri
zaman konuyu kolaylıkla baĢka yöne çevirebilirlerdi. Son derece nazik ve tatlı sözlülerdi. Bu
Ģekilde insanları etkileyebileceklerini bilirlerdi. Ancak sözleri tutulmadığında dilleri kılıçtan
keskin olurdu (Takáts,1970: 22–23).
PaĢalar idare bölgelerindeki halkın güvenliğini sağlarlar ve onların ekonomik olarak
kalkınmalarına büyük önem verirlerdi. Halka zarar veren her kiĢiyi Osmanlı‘nın rütbeli üst
sınıfından da olsalar cezalandırmıĢlardır. Örneğin Budin Beylerbeyi Mustafa PaĢa (1566–
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1578), Ġmparator Maximilien‘in baĢ danıĢmanı ve Viyana Harp ġurası baĢkanı János
Trautson‘a gönderdiği 24 Haziran 1567 tarihli mektubunda Ģöyle demektedir:
―Biz Mustafa PaĢayız…
Saygıdeğer ve muhterem dostumuz olan zatıâliniz beyefendiye hürmetlerimizi ve dostluğumuzu
sunarız. Mektubunuz bana verilmiĢtir. Zatıâliniz mektubunuzda birçok olağan meselenin
yanında János Zsigmond‘tan2 ve bir âsiden Ģikâyet edersiniz. Zatıâlinizin yazısını dikkate
alarak tüm birlikleri bu tip iĢlerden men ettiğimizi size birkaç mektupla bildirmiĢizdir. ġu
günlerde hazretlerinden gelecek bir emre göre herkes rahat duracaktır. Bu nedenle zatıâliniz
her söyleneni dikkate almayınız… Bundan önce zatıâlinizin elçileri, Ģu sıralar uygun bir
Ģekilde hediyeleri beklemesi ve bize güvenle getirmesi konusunda emir gönderdiğimiz Estergon
beyi hakkında Ģikâyette bulunmuĢlardır. Zatıâliniz en kısa zamanda görevinden alınacağına
emin olunuz‖ (Takáts – Eckhart ve Szekfű, 1915: 30; bundan sonra B.B. Ģeklinde anılacaktır).

Mustafa PaĢa‘nın Maximilien‘e gönderdiği 15 Kasım 1569 tarihli mektubun bir
bölümü ise Ģöyledir:
―… Bundan önce de zatıâliniz, Hasan PaĢa‘nın tüm çabasının sizi ve yüce efendimizi karĢı
karĢıya getirmek (savaĢtırmak) olduğunu yazmıĢtınız. Biz de zatıâlinizin memnun olması için
yüce hükümdarımızın baĢ veziri Mehmed PaĢa‘ya yazmıĢızdır. Zatıâlinizin isteğine istinaden
görevinden alınmıĢtır. ġu anda hiçbir vazifesi yoktur. Bu bakımdan zatıâlinizden de savaĢa
sebebiyet vermek isteyen kiĢileri ortadan kaldırmanızı rica ediyoruz‖ (B.B.: 39).

Son olarak yine Mustafa PaĢa‘nın 21 Kasım 1576‘da Ġmparator Rudolf‘a gönderdiği
mektupta Ģunlar yazılıdır:
―Biz Mustafa PaĢayız…
Saygıdeğer ve muhterem dostumuz olan zatıâliniz beyefendiye hürmetlerimizi ve selamlarımızı
sunarız…
Hakkında çok fazla Ģikâyette bulunduğunuz Fülek beyini görevden aldığımızı mektupla
bildirmiĢizdir. Bunu öğrenen Semendireliler ve civar uçtakiler, beyin orada olmadığı Szabatka
kalesine saldırmıĢlar ve bizimkileri pusuya düĢürerek 30‘dan fazlasını götürmüĢler; üçte birini
de kesmiĢlerdir. Sözünüzde durarak bunları uyarınız. Çünkü bu iĢin sonu iyi olmayacaktır‖
(B.B.: 132).3

Bahsettiğimiz bu mektuplardan da anlaĢılacağı üzere Budin paĢaları, haklarında
Ģikâyet olan beyleri ülkenin huzurunu düĢünerek görevden alıyorlardı. Bunların dıĢında
farklı yerlerde iskân edilmiĢ olan serflerini geri istiyorlar ve bunlarla birçok köy ve mezrayı
iskân ediyorlardı. Yalnız topraklarındakileri değil, Viyana tabiiyet bölgesindeki Türkleri de
düĢünen beylerbeyleri, halkın ekonomik olarak kalkınması için de çok çaba harcamıĢlardı.
2

1526 Mohaç‘tan sonra Kanunî‘nin Macar kralı tayin ettiği ve 1540‘taki ölümüne kadar Macaristan‘ı idare eden
János Szapolyai‘nin oğlu Erdel Beyi II. János (1541–1570).
3
Yukarıda gösterilen mektuplarda geçen Hasan PaĢa‘nın Fülek beyi Hasan PaĢa olması ve buyruklarda geçen
ĠtaĢka kalesinin de Szabatka kalesi olması muhtemeldir (5 Numaralı Mühimme Defteri:: 275 , h. 1690, s. 271; h.
1708).
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Macaristan, Osmanlı hâkimiyeti döneminde ticari açıdan oldukça geliĢmiĢ, tâcir ve
bezirgânlar Osmanlı topraklarında Krallık uçlarındakinden çok daha iyi korunur ve emniyetli
bir Ģekilde dolaĢır hale gelmiĢti. PaĢalar, ülkeye yabancı tüccarların girmesi için de
ellerinden geleni yapıyorlardı. Budin idare bölgesinde kendilerini güvende hisseden tüccarlar
herhangi bir sorunla karĢılaĢtıklarında rahatça Osmanlı muhafızlarına baĢvuruyor ve
sorunların halledilmesi için en üst makama kadar çıkabiliyorlardı. Kimi zaman Budin
beylerbeylerinin tâcir ve bezirgânları korumak için bizzat devreye girdiğini görmekteyiz.
Örneğin bir defasında Yahudi bir tüccar Eğrililer tarafından kaçırılmıĢ ve Budin paĢası bu
tüccarın geri verilmesi için çok uğraĢmıĢtı. Bu konuyla ilgili olarak Mustafa PaĢa 9 Eylül
1567‘de Yanıkkale (Győr) komutanı Kont Eck Salm‘a Ģu mektubu gönderdi:
―…Beraberindekilerle birlikte Keuy‘den zengin bir Yahudi (tüccar) kaçırılmıĢtır. Bundan da
önemlisi bunlarla birlikte o yakınlardan benim katırlarımı da onları koruyan muhafızlarımla
birlikte götürmüĢlerdir. Hiç kimse böyle iĢlerin vukuu bulduğunu Budin‘in sahibi yüce
imparatora söyleyemez. Ben, yüce imparatorun, elçinin ve kendi çavuĢunun baĢına gelenleri
öğrenmesinden korkarım. Bundan önce de barıĢın bozulmasına çalıĢan János Zsigmond‘un
dilinin durmayacağını bilirim. Bizim bu zamana kadar barıĢ için yaptıklarımız boĢa gidecektir.
Birçok kez barıĢ hakkında kendisine yazdığım hazretlerinin elçilere ve bana zarar vermesinden
korkarım, çok korkarım. Bir kiĢi yüzünden ülkenin tahrip edilmesine ve büyük sorunlarla
karĢılaĢılmasına dayanamam. Zatıâlinizi, bundan önce uyardığım gibi Ģimdi de problem
çıkarmamanız konusunda uyarıyorum. Çünkü eğer çıkarırsanız bunu (yüce imparatora)
bildirmem gerekecektir.
Zatıâliniz sevgili dostumdan, yüce imparatorumuzun durumdan haberi olmadan hazretlerinin
çavuĢunun, katırların, beraberindekilerle birlikte Yahudi‘nin (tüccarın) serbest bırakılmasını
rica ediyorum‖ (B.B.: 31).

Ticaretin güçlendirilmesi ve tüccarın korunmasıyla bizzat meĢgul olan beylerbeyleri
sayesinde Budin ekonomik açıdan kalkınıyor; halk refaha ererken sultana da vergi tam
zamanında gidiyordu. Doğru iktisat politikaları sığır ticaretini ve doğu malları alıĢveriĢini
geliĢtirmiĢti. KuĢkusuz tüm bunların en önemli nedeni ticaretteki güvenin sağlanmasıydı.
Budin‘deki Macar, Ġtalyan ve Yahudi tâcirler belki de hiçbir yerde görülmeyecek ölçüde
kollanmakta ve bu Ģekilde ekonomi güçlenmekteydi (Takáts, 1970: 42–43; B.B.: 31, 35).
Beylerbeyi bütün bunların dıĢında hediye gönderimi iĢiyle de meĢgul oluyordu.
Hediye, Viyana kralının yıllık vergisiyle birlikte Osmanlı devlet erkânına dağıtılmak üzere
gönderilen kıymetli altın, gümüĢ kaplar, saatler, silahlar ve altın paralardan ibaretti. Hediye
gönderimi bir âdet haline gelmiĢti ve sulhun devamının istendiğini göstermekteydi.
Hediyelerin meblağı kimi zaman inanılmaz rakamlara ulaĢabiliyordu. 1553–1589 yılları
arasındaki yazıĢmaların büyük bölümünde bu hediye meselesinin gündeme geldiğini ve
paĢaları çok tedirgin eden bir konu olduğunu görüyoruz.
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Budin paĢaları Krallık Macaristan‘ı ve Ġstanbul arasındaki diplomasiyi elçileri ve
yürüttükleri yazıĢmalar yoluyla yürütüyorlardı. Kendilerinin, kâtip ve tercümanları
aracılığıyla yaptıkları Macarca yazıĢmalarda ilk baĢta oldukça mütevazı olduklarını
görmekteyiz. Mektup giriĢlerinde ―Ġyi dostuma ve bahadıra selamlarımı sunarım‖(B.B.: 3)4 ,
―Ben yüce imparatorun görevlisi‖5 (B.B.: 5), ―Selamlarımı ve hürmetlerimi sunarım‖ (B.B.:
9)6, ―Ben yüce imparatorun Budin kalesindeki temsilcisi Arslan PaĢayım‖ (B.B.: 18)7, ―Ben
yüce imparatorun Budin kalesindeki temsilcisi Mustafa PaĢayım‖ (B.B.: 22)8 gibi ifadelere
yer verdiler. Ancak görev sürelerinden bir müddet sonra paĢalar kendilerini biraz daha
yücelten ifadeler seçmeye baĢladılar: ―Ben yüce imparatorun temsilcisi, Tuna‘ya Drava‘ya
kadar uzanan Budin sancağının baĢındaki Arslan PaĢayım‖ (B.B.: 19)9, ―Biz yüce
imparatorun Budin‘deki baĢ muhafızı ve temsilcisi Mustafa PaĢayız‖ (B.B.: 24)10, ―Biz
Budin‘den Mustafa PaĢayız‖ (B.B.: 34)11 ve ―Biz Mustafa PaĢayız‖ (B.B.: 47)12. Ġfadelerdeki
bu farklılıklar esas itibariyle karĢı tarafın konumuna göre değiĢse de, paĢaların bulundukları
makamın değerini kısa bir süre içinde daha iyi anladıklarını da söyleyebiliriz.
PaĢalar mektuplarında konum ve mevkie büyük önem vermekteydiler. KiĢinin mevkii
mektubun saygı derecesini belirlemekteydi. Örneğin Macar kralları ve onların vekilleri olan
ArĢidük Károly ve Ernest ile yapılan yazıĢmalarda hitap Ģeklindeki saygı ve üsluba özen
gösterilirken, vekillerle aynı seviyede olmasına karĢın resmi vekil olmayan diğer kiĢilere
daha sade bir Ģekilde hitap edilmektedir. Bu da vekillerin saygıyı kraldan aldıklarının
göstergesidir. Dolayısıyla paĢaların kendilerini yüceltecek ifadeleri göreve baĢladıktan kısa
bir süre sonra kullanmaları da paĢaların saygıyı sultandan aldığını göstermektedir. Örneğin
Macar kralıyla Budin paĢasının yazıĢma tarzı, yazı ve üslup bakımından kibar ve ölçülü olsa
da, kimi zaman krala hitap Ģeklinin son derece cüretkâr olduğunu görürüz. Bu da
Osmanlı‘nın o dönemdeki gücünü ve itibarını açık bir Ģekilde gözler önüne sermektedir.
Budin paĢalarının yaptıkları en önemli icraatlardan biri de Macar dili kullanımını
teĢvik etmek ve tebaaya dinî alanda o döneme göre olağanüstü sayılabilecek kadar özgürlük
tanımaktı. PaĢalar 16. yüzyılın ortalarından itibaren yazıĢmalarında Macarcayı kullanmaya
baĢladılar. Arslan PaĢa‘dan (1565–1566) sonra resmi yazıĢmalarda Macarca Lâtinceyi ikinci
plana itmiĢti. Zira bilindiği üzere Macaristan‘da resmi dil Lâtince idi ve halk resmi
4

PaĢanın baĢmuhafızı Ġbrahim Bey‘den Bálint Magyar‘a, paĢaya vekâleten yazmıĢtır, 12 Mart 1555.
Ali PaĢa‘dan Pallavicini Sforza‘ya, 16 Haziran 1556.
6
Hasan PaĢa‘dan György Bebek‘e, 27 Haziran 1557. Hasan PaĢa Budin beylerbeyleri arasında yer almamaktadır.
Ancak bu mektup paĢanın o tarihte kısa süreliğine beylerbeyliğine vekâlet ettiğini göstermektedir.
7
Arslan PaĢa‘dan Gáspár Ruesch‘e, 28 Ekim 1565.
8
Mustafa PaĢa‘dan Maximilien‘e, 1 Kasım 1566.
9
Arslan PaĢa‘dan János Pethő‘ye, 8 Kasım 1565.
10
Mustafa PaĢa‘dan Kont Eck Salm‘a, 29 Mayıs, 1567.
11
Mustafa PaĢa‘dan János Trautson‘a, 9 Eylül 1567.
12
Mustafa PaĢa‘dan Maximilien‘e, 7 Ağustos 1571.
5
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yazıĢmalarında gereken evrakı notarius denilen adli kâtiplere yazdırıyordu. Kısa zamanda
idarî iĢlerde, mahkeme ve vergi iĢlerinde, haberleĢmede Macarca kullanımı hızlandı. Resmi
alanda bu kadar hızlı yayılan Macarca sayesinde Macarca bilen kamu görevlisi ihtiyacı da
arttı. Bu topraklara artık Macarca bilen tahsildarlar, kadılar, kâtipler ve tercümanlar
gerekliydi ve kısa zamanda bu ihtiyaçlar karĢılandı. Macarca artık diplomatik bir dil
olmuĢtu.
Macarcanın diplomatik bir dil olmasında en büyük rolü oynayan kiĢi kuĢkusuz Arslan
PaĢa idi. Kendisinin 26 Ekim 1565 tarihinde Maximilien‘e gönderdiği mektup paĢaların
Macar dilini teĢvik politikasını açık bir Ģekilde göstermektedir:
―…Ayrıca zatıâlinizden, bana mektup yazılacağı vakit Macarca yazılmasını rica ederim.
Çünkü kâtip yazısını iyi bilenlerin sayısı çok azdır ve bazen mektuplarınızı güçlükle
açıklattırabiliyorum. Zatıâlinizden bu konulara cevap bekliyorum. Tanrı size uzun ömürler
versin. 26 Ekim 1565‘te PeĢte‘den gönderilmiĢtir‖ (B.B.: 17).

Beylerbeyleri farklı din ve mezheplere karĢı da daima hoĢgörülüydüler. Daha ziyade
Protestanlık mezhebini desteklemelerine karĢın Katolik mezhebine karĢı da bir önyargıları
yoktu.13 PaĢaların Katolik olan Viyana Harp ġurası üyelerine gönderdikleri mektuplardan da
böyle bir önyargının olmadığını görebiliriz. PaĢalar, pek çok mektupta karĢı tarafa dinlerinin
ayrı olmasından ziyade, Tanrılarının bir olduğunu söyleyerek dostluk mesajı vermiĢ; hiçbir
mektupta din yahut mezhep ayrımcılığında bulunmamıĢtır. PaĢaların dostluk tavsiyesinde
bulundukları bu mektuplarda, Tanrının birliği ve Tanrı katında herkesin bir olduğu mesajının
verildiği ifadelere rastlamaktayız.
Bir baĢka ilgi çekici nokta ise paĢaların farklı bir dine, hatta Viyana‘nın desteklediği
Katolik mezhebine mensup olmalarına ve Osmanlı‘ya büyük zarar vermelerine karĢın, Macar
kahramanlarına da öldükten sonra saygı göstermeleridir. Böyle bir saygı gösterisi o dönem
için kesinlikle göz ardı edilebilecek bir davranıĢ değildi. Örneğin Zigetvar (Szigetvár) kalesi
alındıktan (1566) sonra baĢı vurulan ve aynı zamanda Katolik olan Macarların ulusal
kahramanı Miklós Zrìnyi‘nin vücudunun gömdürülmesi ve baĢının Macar komutanlara
gönderilmesi dönemin uç kale yaĢamının yiğitlik kavramına yaraĢır bir hareketti. Zira
bilindiği üzere bu kalenin alınması çok uzun sürmüĢ, kuĢatmada birçok Osmanlı askeri ile
birlikte Kanunî Sultan Süleyman da hayatını kaybetmiĢti. Tüm bunlara rağmen Zrìnyi‘nin
baĢı komutanlarına gönderilmiĢ ve vücudu gömülmüĢtü. Konuyla ilgili olarak Budin
beylerbeyi Mustafa PaĢa ArĢidük Maximilien‘e Ģunları yazmıĢtır:
― Ben yüce imparatorun Budin kalesindeki temsilcisi Mustafa PaĢayım.

13

Ayrıntılı bilgi için bkz.: Çoban, Erdal. (1997). ―Macaristan‘da Protestanlığın GeliĢmesi ve Osmanlı
Hâkimiyeti‖, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Dergisi. Sayı: 7.
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Yüce Ġmparator Sultan Selim‘in, Sultan Selim‘den sonra benim de komĢum olan yüce Roma
imparatoruna hürmetlerimi sunarım. Bundan önce de zatıâlinize elçiniz Miklós Barbely‘e
yazmıĢımdır. Onun aracılığıyla merhum Zrínyi (Szryny) Bey meselesinin halledilmiĢ olduğunu
bilgilerinize sunmak isterim. Miklós Zrínyi benim iyi bir komĢumdu ve onun ölümüne hala
üzülmekteyim. Onun baĢının kazıkta durmamasına çalıĢtım. Duyduğum saygıdan onun
vücudunu gömdürttüm. Böyle kahraman bir beyin vücudunu kuĢların yemesi yazık olurdu. (…)
Tanrı zatıâlinize uzun ömürler versin. Bu mektup yüce paĢanın karargâhından 1 Kasım
1566‘da gönderilmiĢtir‖ (B.B.: 22).

Bu mektuptan da anlaĢılacağı üzere paĢaların hoĢgörülü olmaları tamamıyla politik
hesaplarla iliĢkilendirilemez. Zira böyle olsaydı yukarıda da gördüğümüz gibi, Zrìnyi‘nin
baĢı Macarlara gönderilmez ve onun arkasından düĢman olmasına karĢın bu derece saygı
ifadeleri içeren bir mektup yazılmazdı.
Budin elçi gidiĢ-geliĢinin de merkezi durumundaydı. Macarlar ve Erdel hükümdarı
sıkça Budin beylerbeylerine elçiler göndermekte ve Budin‘de görevliler bırakmaktaydılar.
PaĢalar elçilerin sık sık gelip gitmesinde zaman zaman casusluk faaliyetlerinden
Ģüphelenseler de, daha sonra bu elçileri kabul ediyorlardı. Ancak elçi Mátyás Béla örneği
bize, paĢaların bu düĢüncelerinde hiç de yanılmadıklarını göstermektedir. Bu elçi barıĢ
görüĢmeleri için Budin‘e geldiğini bildirmiĢse de casusluk faaliyetlerine aracılık ettiğini
yazıĢmalardan öğreniyoruz. Örneğin 28 Ekim 1565‘te Arslan PaĢa, Gáspár Ruesch‘e Ģunları
yazar:
―Ben yüce imparatorun Budin kalesindeki temsilcisi Arslan PaĢayım.
Selamlarımın ardından zatıâlinize dostluğumu sunarım. Zatıâlinizin adamı Mátyás Béla
(Belay/Bellay Mattas) benim adamım Hüseyin (Hwzain) ile birlikte büyük bir barıĢla geri
döndüler. Ben de Mátyás Béla‘yı büyük bir ihtimamla ülkesine gönderirim. Tanrı zatıâlinize
uzun ömürler versin. Bu mektup 28 Ekim 1565‘te PeĢte‘den gönderilmiĢtir‖ (B.B.: 18).

Bu mektuptan Béla‘nın bir elçi olduğu ve bir barıĢ anlaĢmasının yapıldığı
anlaĢılmaktadır. Béla bu anlaĢmanın yapılmasından önce de Budin‘e gitmiĢ ve görüĢ
alıĢveriĢinde bulunmuĢtur. Ancak bu sırada elçinin casusluk faaliyetlerine giriĢtiği
anlaĢılmaktadır. Bu konuda delil olarak György (yahut Görög) Antal‘ın 14 3 Ekim‘de János
Pethő‘ye gönderdiği mektubu ve Kâtip János‘un15 yine János Pethő‘ye16 gönderdiği 27 Ekim
1565 tarihli mektubu sunmak istiyoruz. 3 Ekim 1565 tarihli mektubun sonunda Kâtip Antal
komutana Ģöyle söylemektedir:

14

Antal, Arslan PaĢa‘nın kâtibi olup Osmanlı‘ya hizmet ediyor gibi görünen bir casustur. Osmanlı‘daki adının
Kâtip Süleyman olduğunu söylemektedir.
15
János da Arslan PaĢa‘nın kâtipleri arasında olup Antal ile aynı amaca hizmet etmektedir. Osmanlı‘da adının
Yahya Yazıcı olduğunu görmekteyiz.
16
Kralın Komaran‘daki baĢkomutanı.
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―…. Bu nedenle zatıâliniz Mátyás Béla beyefendiden bir haber gönderiniz. Siz onun sözüne
itimat ediniz. Ben tamamıyla Hıristiyanların iyiliğini istemekteyim. 3 Ekim 1565, PeĢte.
Arslan PaĢa‘nın kâtibi
György (Görög) Antal, diğer adıyla Kâtip Süleyman‖ (B.B.: 15).
Kâtip János da yine Pethő‘ye gönderdiği mektubunun son bölümüne Ģunları yazmıĢtır:
―… Ben zatıâlinize bundan daha fazlasını yazmaya korkuyorum. Mátyás Béla beyefendiden
birkaç haber gönderdim. Zatıâliniz onun sözüne güveniniz ve bana gizlice cevap gönderiniz.
Tanrı zatıâlinize uzun ömürler versin. 27 Ekim 1565‘te PeĢte‘den gönderilmiĢtir.
Yahya Yazıcı
Macarca János, zatıâlinizin sadık bendesi‖ (B.B.: 18).

Bu örnekler Budin beylerbeylerinin elçiler konusundaki hassasiyetini açıklar
niteliktedir. Elçilerin bütün bunların ötesinde Budin‘de iken belli kurallara riayet etmesi
gerekiyordu. Budin beylerbeyi sultanın temsilcisi olduğundan, paĢanın karĢısına da
Ġstanbul‘daki dîvanda uyulması gerekenlere benzer bir Ģekilde çıkılmalıydı. Hiçbir elçi
üstünde kılıcı ya da silahıyla beylerbeyinin karĢısına geçemezdi. Ancak 1587 yılında Sinan
PaĢa (Frenk) böyle bir olayla karĢılaĢmıĢtı. Ġmparatorluk elçisi Ferenc Jurkovit (Jurkovic),
Sinan PaĢa‘nın huzuruna kılıcıyla çıkmak gafletinde bulunmuĢtu. Sinan PaĢa da elçinin
kılıcını kırdırarak kendisine Ģöyle dedi: ―Dîvan Budin‘de de sultanındır!‖ (Fekete - Nagy,
1974: 78; Takáts, [tarihsiz]: 187).
PaĢalar dinî ve adlî iĢlerle de meĢgul olabiliyorlardı. Ġmamları, müezzinleri ve
papazları istemedikleri takdirde görevden alma yetkisine sahiptiler. Birçok beylerbeyi
kadılara adlî konularda bilgi verecek ve yasaları açıklayabilecek ölçüde bilgiliydi. Suçlu
olmaları halinde kendilerinden alt rütbedekileri cezalandırma yetkisine sahiptiler. Örneğin
bir defasında Hatvan kadısı elçi olarak Budin‘e gelen Gáspár Tassi‘yi ikametgâhında taciz
ettirmiĢti. Tassi de durumu Budin beylerbeyi Murtaza PaĢa‘ya bildirdi. Bunun üzerine paĢa
kadıya 500 falaka attırdı, üstelik dîvan, mahkeme ve tanık olmadan (Takáts [tarihsiz]: 80).
Budin beylerbeyleri için en büyük tehlike Macaristan‘daki savaĢlardı. Çünkü bu
savaĢlar yapılan tüm güzel iĢleri bir anda geride bırakabilir ve ülkenin tahribine yol
açabilirdi. Böyle zamanlarda Ġstanbul‘dan gelen efendiler de çeĢitli entrikalarla paĢaları
yerinden edebilir; bunun da ötesinde onlara ipek kordon gönderebilir, boyunlarını
vurdurabilirdi. Ancak tüm bu tehlikeler uzak kaldıkça Budin beylerbeyliği güzel ve çok
önemli bir makamdı. Görkemli bir iktidar süren paĢalar, kimi zaman kendilerini Viyana
hükümdarıyla dahi bir sayarlardı. Tüm bu saltanat ise Budin beylerbeyinin sultanın temsilcisi
sayılmasından ileri geliyordu.
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BUDĠN BEYLERBEYLERĠ (1541-1686)
Süleyman PaĢa (Uzun, Ramazanoğlu) (1541–1542)
Küçük Bâli PaĢa (Yahya-paĢazâde) (1542–1543)
Yahya PaĢazâde Mehmed PaĢa (1543–1548)
Kasım PaĢa (Gazi) (1548–1551/1557–1558)
Hadım Ali PaĢa (1551–1553/1556–1557)
Toygun PaĢa (1553–1556/1558–1559)
Hacı Mehmed PaĢa (1557)
Rüstem PaĢa (Güzelce) (1559–1563)
Zal Mahmud PaĢa (1563–1564)
Ġskender PaĢa (1564–1565)
Arslan PaĢa (1565–1566)
Sokullu Mustafa PaĢa (1566–1578)
Üveyis PaĢa (Kara) (1578–1580)
Kalaylıkoz Ali PaĢa (1580–1583)
Frenk Yusuf PaĢa (1583–1586)
Ferhad PaĢa (1588–1590)
Sofu Sinan PaĢa (1590–1592 /1595)
SinanpaĢazade Mehmed PaĢa (1592–1593/1594-1595)
MehmedpaĢazade Vezir Hasan PaĢa (1593–1594)
Mihaliçli Ahmed PaĢa (1595/1597–1598)
Ali PaĢa (1596–1597)
Div (Dev) Süleyman PaĢa (1598–1599)
Tiryaki Hasan PaĢa (1599/1600/1609)
Lala Mehmed PaĢa (1599–1600/1601-1602)
MinkarkuĢu (MankırkuĢu) Mehmed PaĢa (1601)
Kadızade Ali PaĢa (1602–1604/1614-1616)
BektaĢ PaĢa (1604–1605)
BoĢnak Mustafa PaĢa (1605)
Sefer PaĢa (1614)
Vezir Sofu Mehmed PaĢa (1616–1617/1621/1622)
Vezir NakkaĢ Hasan PaĢa (1617–1618)
KarakaĢ Mehmed PaĢa (1618–1621)
Vezir Kenan PaĢa (1621–1622)
Deli DerviĢ PaĢa (1622)

283

Bebir Mehmed PaĢa (1623)
Vezir Murtaza PaĢa (1626–1630)
Vezir Acem Hasan PaĢa (1630–1631)
Vezir Bayram (Beyram) PaĢa (1631)
Vezir Musa PaĢa (1631–1634)
Vezir Hüseyin PaĢa (1634)
Vezir Cafer PaĢa (1634–1635)
NasuhpaĢazade Vezir Hüseyin PaĢa (1635–1637)
Vezir Tabanıyassı Mehmed PaĢa (1638–1639)
Vezir ĠbĢir Mustafa PaĢa (1639–1640)
Vezir Silahdar Mustafa PaĢa (1640)
Vezir Osman PaĢa (1644)
Vezir Deli Hüseyin PaĢa (1644–1645)
Vezir NakkaĢ Mustafa PaĢa (1645–1646)
Vezir Murtaza PaĢa (1646–1647)
HamzapaĢazade Vezir Mehmed PaĢa (1647)
Vezir Fazlı PaĢa (1647)
Vezir SiyavuĢ PaĢa (1648–1650)
Vezir Murad PaĢa (1650–1653)
Vezir Sarı Kenan PaĢa (1653–1655)
Vezir Gürcü Kenan PaĢa (1655–1656)
Vezir Seydi Ahmed PaĢa (1659–1660)
Vezir BoĢnak Ġsmail PaĢa (1660–1663)
Vezir Sarı Hüseyin PaĢa (1663–1664)
Vezir Gürcü Mehmed PaĢa (1655-1656/1664–1666)
Vezir Cerrah Kasım PaĢa (1666/1668)
Vezir Söhrab Mehmed PaĢa (Sührab) (1667)
Vezir Mahmud PaĢa (1667–1670)
Kasım PaĢa (1699)
Vezir Arnavud Uzun Ġbrahim PaĢa (1670–1672/1673-1675/1677)
Canpuladzâde Hasan PaĢa (1672–1673)
Ali PaĢa (Gürsuyolcu) (1675-?)
Vezir Ali PaĢa (1677–1679)
Mehmed PaĢa (Kara) (1683)
Ġbrahim PaĢa (Melek) (Damad-ı ġehriyârî) (1684–1685)
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MACARĠSTAN‟DA RÖNESANS VE HÜMANĠZMĠN KÖKLEġMESĠNĠ
SAĞLAYAN KRAL: I. MÁTYÁS (1458-1490)

Gökhan DilbaĢ1
Özet:
Macar tarihinde çok önemli bir yere sahip olan kral I. Mátyás (1458-1490), Macaristan‘da
Rönesansı baĢlatan ve Hümanizm düĢüncesinin yerleĢmesini ve geliĢmesini sağlayan kral olarak
tarihe geçmiĢtir. Yaptığı seferlerle bir yandan ülkesinin sınırlarını geniĢletirken, bir yandan da güçlü
bir maliye ve düzenli bir ordu kurarak Macaristan‘ın gücünü günden güne arttırmıĢtır. Bütün
bunlardan baĢka sanatın, özellikle de edebiyatın geliĢmesi için her türlü imkanı tanımıĢ ve bu sayede
Macaristan‘da Rönesans akımı ve Hümanizm düĢüncesi gün geçtikçe daha yayılmıĢ ve kökleĢmiĢtir.
Zamanında Macaristan‘ın ilk üniversitesi kurulmuĢ, Buda‘daki krallık sarayında bizzat kendisi
çağının en büyük kütüphanesini meydana getirmiĢ, kitap yazımını ve kitap basımını desteklemiĢtir.
Kral I. Mátyás‘ın, Macar tarihine olduğu kadar, Macar edebiyat ve Macar kültür tarihine de büyük
katkıda bulunduğu ve Macaristan‘da yerleĢtirdiği Rönesans akımı ve Hümanizm düĢüncesinin Macar
kültür hayatına esaslı bir Ģekilde etki ettiği inkar edilmez bir gerçektir. Macar tarihinin yanısıra
Macar edebiyat ve kültür tarihini tam olarak anlamak istiyorsak, kral I. Mátyás mutlaka incelenmesi
ve anlaĢılması gereken Macar krallarının baĢında gelmektedir.

Tarihin akıĢı esnasında Avrupa‘da cereyan eden olayların içinde ya doğrudan, ya da
dolaylı Ģekilde yer almıĢ olan Macaristan‘ın tarihini incelediğimiz zaman, gözümüze hemen
kral Mátyás Hunyadi – I. Mátyás – (1458-1490) çarpar. Kral Mátyás, Macar ulusal tarihinde
gerçekleĢtirdiği reformlarla ve faaliyetlerle o kadar büyük bir yer tutar ki, onu ve çağını tam
anlamıyla incelemeden, anlamadan, değerlendirmeden ve yorumlamadan Macar ulusal
tarihini ve bir yerde Macar düĢünce sisteminin temellerini anlamak imkânsızdır. Kral
Mátyás‘ı ve çağını tam olarak anlamak istiyorsak o çağın öncesini ve sonrasını da iyice
incelemek gerekir; çünkü Mátyás‘ın tahta çıkıĢı sırasında Macaristan‘da birçok önemli olay
yaĢanmıĢ, çağında Macaristan adına hayati birtakım geliĢmeler olmuĢ ve bıraktığı izler
kendisinden sonra Macar tarihinde ve Macar ulusunun zihninde o kadar büyük yankılar
yaratmıĢtır ki, onların etkilerini bugün bile görmek mümkündür.

1

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Batı Dilleri ve Edebiyatları (Hungaroloji) Anabilim Dalı Doktora
Öğrencisi
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Belgrad galibi János Hunyadi (1407-1456) öldüğü sırada, Macaristan‘ın baĢında
ülkeye tam anlamıyla hâkim olamayan V. László (1440-1457) vardı. Aslında ülkeye hâkim
olan kiĢi Alman-Roma imparatoru III. Friedrich‘di (1440-1493). V. László, Macar, Alman
ve Çek kralı olan babası Albert‘in (1437-1439) ölümünden sonra 1440 yılında kral seçildi.
Macar ve Çek kralı seçilen László, imparator III. Friedrich‘in sarayında büyümüĢtü. V.
László Macar tahtında olduğu sırada dahi Macaristan‘da bütün yetki Macaristan valisi
seçilen ve bir kralın sahip olduğu tüm yetkileri elinde bulunduran János Hunyadi‘deydi.
Hunyadi‘nin oğlu Mátyás ise Prag‘ta rehin tutuluyordu. V. László 1457 yılının Kasım ayında
öldü. Bunun üzerine Macaristan‘ın en köklü ailelerinden biri olan Hunyadi‘lerin taht talebi
yeniden daha güçlü bir Ģekilde hayata geçti ve Mátyás‘la devam etti. Hunyadi ailesinin
arkasında Mátyás‘ın annesinin kardeĢi olan Mihály Szilágyi‘nin organize ettiği orta asilzade
ve serf sınıfı vardı. Bunların desteği János Hunyadi‘nin onlara birtakım haklar
sağlamasından itibaren gitgide artan bir Ģekilde devam etmekteydi. Bu arada imparator III.
Friedrich de kral Albert‘in kızlarından biri olan Elizabeth‘in, Leh kralı IV. Casimir‘le (14471492) evli olmasından dolayı Casimir‘in, Macar tahtına olan adaylığını açıktan açığa
desteklemekteydi. Bir diğer kızı olan Anna ise Sakson prensi William ile evliydi ve Casimir
kadar olmasa da Macar tahtı için onun da adı geçmekteydi. Ülke içinde söz sahibi olan
kiĢiler ise Macar tahtında artık Macar soylu bir kralın oturmasını, ülkenin gitgide ağırlaĢan
sorunlarına çareler bulmasını ve gittikçe daha ciddi bir hal almaya baĢlayan Osmanlı
sorununa karĢı da kalıcı çözümler üreten bir kral istiyorlardı. Aslında birtakım çevreler
Macar tahtına Szilágyi‘yi uygun görmekte ama geliĢen olaylar sonucunda Szilágyi,
Mátyás‘ın yanında ülkeyi yönetmeyi daha uygun görmüĢtür. Mátyás kral seçildikten sonra
baĢını Mihály Szilágyi‘nin2 çektiği orta asilzade sınıfı ile baĢında Újlaki ve Garai‘nin
bulunduğu aristokrat kesimin János Hunyadi zamanında baĢlayan iktidar mücadelesi artarak
devam etmiĢ, ancak sonunda Mátyás bütün muhaliflerini bertaraf ederek – bu arada
kendisine vekil olarak atanan Szilágyi‘yi de tutuklatmaktan ve hapse attırmaktan
çekinmemiĢtir – tek baĢına sağlam bir Ģekilde Macar tahtına oturmayı baĢarabilecektir
(Hómán-Szekfű, c. 2, 1936: 467; Fraknói, c. 4, 1896: 169-170; www.geographic.hu).

2

Mátyás‘ın büyük amcası Mihály Szilágyi her tür fikir tartıĢmasının ve düĢünce tarzının belirleyicisiydi: SavaĢlar
görmüĢ, yüce ruhlu, saygın, bilge bir insandı. Hunyadi hanedanına karĢı eskiden beri entrika çeviren beylerin
nefretini görüyordu ve kral seçimi için güzel sözler Ģeklinde birçok güç gerektiğinin farkındaydı. Soyluların,
yeğeninin yanında olduğunu, fakat ona karĢı olanlar da olduğunu biliyordu: Bunları silahla ayaklandırmayı uygun
bulmuĢtu. Böyle düĢünüyordu ve gelecek olaylara bu Ģekilde hazırlanıyordu. Erdel‘den, Macaristan‘ın güney
yöresinden, Çek, Leh ve Alman toprağından büyük bir ücretli asker ordusunu, hemen hemen yirmi bin insanı
toplamıĢtı (Bonfini, 1943: 13).
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Sonunda orta asilzadeler ve aristokratlar 23 Ocak 1458 tarihinde Mátyás‘ı, Macar kralı
seçmeye karar verdiler3. Mátyás‘ın kral seçimi sırasında orta asilzadelerin desteğini aldığı
kesindir. Zaten Mátyás‘ı kral seçen meclisin büyük çoğunluğunu orta asilzadeler
oluĢturmaktadır (Kristó-Barta-Gergely, 2002: 146; Hómán-Szekfű, c. 2, 1936: 468; Fraknói,
c. 4, 1896: 178; Bonfini, 1943: 18; www.mek.iif.hu). Prag‘tan getirilen Mátyás 14 ġubat
1458‘de Buda kalesine girdi4, taç giyme töreni yerine – taç bu sırada Avusturya‘da
bulunuyordu – tahta oturma töreni yapıldı ve Mátyás yemin ederek Macar kralı oldu
(Hómán-Szekfű, c. 2, 1936: 469; Fraknói, c. 4, 1896: 186; Bonfini, 1943: 19;
www.mek.iif.hu).
Mátyás‘ın5 kral seçilmesi aristokratlar karĢısında orta asilzadelerin bir zaferidir.
Toplumun bu tabakası Ģimdi kendi güçleri ile tahta bir kral oturtuyor ve bu hareketin de
sonuçlarını kısa zamanda almayı umuyordu. Kralı seçen meclisin alacağı kararlar özellikle
orta ve küçük asilzadelerin haklarını korumakla kalmayacak, aynı zamanda onların meclise
ve krala karĢı olan sadakatlerini de arttıracaktı. Orta asilzadeler yıllardan beri ilk defa kendi
haklarını korumak için bir araya gelmiĢler, güçlü bir birlik oluĢturmuĢlar ve kendi güçlerini
kullanarak bir kral seçmiĢlerdir. Bunlara göre yapılacak ilk iĢ, ülkeyi dıĢarıdan gelebilecek
saldırılara karĢı güçlü bir konuma getirmek ve vergi sistemini sağlam temellere dayanan bir
sisteme bağlamaktı. Bu istekler bir an önce karĢılanmazsa yüksek rütbeli rahiplerin ve
asilzadelerin Mátyás‘ı izleme Ģansları azalacaktı (Fraknói, c. 4, 1896: 181).
Ancak Mátyás‘ın iĢi o kadar da kolay değildir. Ülke içinde kendisine karĢı birtakım
hazırlıklar vardır. Szilágyi, Garai ve Ujlaki‘nin baĢını çektiği grup krala karĢı isyan
hazırlığına baĢlamıĢ (Kristó-Barta-Gergely, 2002: 146) ve imparator III. Friedrich‘i 27 ġubat
1459 tarihinde Macar kralı seçmiĢlerdir (Fraknói, c. 4, 1896: 195-196). Bir yandan güneyden
ilerlemekte olan Osmanlılar, diğer yandan da Macar tahtına ikinci bir adayın olması Mátyás‘ı
oldukça güç durumda bırakmıĢtır. Ülkenin büyük toprak sahiplerinin Mátyás‘ın yanında yer

3

Ertesi gün gizli oturumda hep birlikte Mátyás‘ı kral ilan ettiler. Fakat PeĢte halkı ve çocuklar zaten günler
öncesinden caddede, meydanda ve yol kenarında bunu ilan etmiĢlerdi. Bunu muhalifleri de duydular ve Tanrı‘ya
ve halkın sözüne karĢı özgür bir direniĢ olup olmadığı hakkında kuĢkuya düĢtüler. Çocukların ve halkın sesini ise
dindirmek mümkün değildi. (…) Bu ilan edildiği zaman, bütün Macaristan mutlu oldu ve kutlamaya giriĢti.
Borazanla, düdükle, davulla, dansla ve Ģarkıyla coĢtular ve günler boyunca mutlulukla Ģöyle bağırdılar: ―YaĢasın
kral Mátyás Hunyadi!‖ (Bonfini, 1943: 18; Fraknói, c. 4, 1896: 178).
4

Ertesi gün Kral, Buda‘nın yakınına geldi. Bir araya gelmiĢ bütün yüksek rütbeli rahipler, beyler, asilzadeler ve
Ģehrin baĢyargıcı, danıĢma kurulunun hepsi, bütün rahip toplulukları kralı karĢıladılar, azizlerin resimlerini, kutsal
objeleri taĢıyorlar ve ilahiler söylüyorlardı. Bütün halk da coĢku içinde, büyük bir Ģevkle ve bağırıĢla yeni kralı
bekliyordu…(Bonfini, 1943: 23).
5

SavaĢın içinde doğmuĢ, kahramanlık Ģartları içinde büyümüĢ, yaĢlı savaĢçıların çadırında yetiĢmiĢ, Türklerin
bağırıĢlarından, savaĢ düzenlerinden korkmamayı çocukluğundan beri öğrenmiĢ; kuĢatmayı ne Ģekilde yapması
gerektiğini, komutanın emrini uygulamayı, at üzerinde ve yaya savaĢmayı, günlük pratik yapmayı, sık sık Tuna‘yı
geçmeyi, donda, karda gece gündüz miğferli bir Ģekilde yaĢamayı, yorgunluk ve açlığa dayanmayı, özellikle
düĢmanı aramayı biliyordu (Bonfini, 1943: 16).
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alması ile bu isyanı çabuk bastıran Mátyás, kendini Osmanlı tehlikesini karĢılamaya
hazırlamıĢtır (Hómán-Szekfű, c. 2, 1936: 470-471; Fraknói, c. 4, 1896: 186-196; Bonfini,
1943: 24-26).
Mátyás için esas sorunlardan bir tanesi de Macar krallık tacını henüz elde edememiĢ
olmasıdır. Macar geleneklerine göre, bir kral mutlaka Székesfehérvár‘da Estergon
piskoposunun elinden Aziz István (997-1038) tacıyla taçlandırılmalıdır. Bu gelenek o kadar
önemliydi ki, bunu uygulamayan kral gerçek Macar kralı sayılmıyordu. Mátyás‘ın ilk
amaçlarından bir tanesinin de bu tacı elde etmek olması bir tesadüf değildir. Nitekim kral
Albert öldüğü zaman oğlu László derhal bu tacı giymiĢ ve daha sonra annesi Elizabeth ile taç
yanlarında olduğu halde ülkeden ayrılıp Alman-Roma imparatoru III. Friedrich‘in yanına
gitmiĢlerdir. Mátyás birçok çabadan sonra tacı 80.000 altın karĢılığında elde etmiĢ ve
geleneklere uygun Ģekilde 1464 yılının Mart ayında Székesfehérvár‘da Estergon
piskoposunun elinden giyerek resmen Macar kralı olmuĢtur (Hómán-Szekfű, c. 2, 1936: 491492; Bonfini, 1943: 34-35).
Bu yıl Mátyás‘ın yaĢamında önemli bir değiĢiklik daha oldu. Mátyás‘ın ilk karısı Çek
kralının kızı Katalin Podjebráb (1463-1464) 1464 yılı baĢında ölür (Kristó-Barta-Gergely,
2002: 148). Özellikle bu evlilikten sonra Macar ve Çek iliĢkileri oldukça derinleĢmiĢti.
Ancak Çek ve Macar kralları arasındaki asıl mücadele Katalin‘in ölümünden sonra ortaya
çıktı. Macar hanedanlığının Çeklerle olan bağlantısı ve Çeklerin Macaristan‘a karĢı olan
askeri hareketleri durumu daha da zorlaĢtırdı. Üstelik Çek kralı, imparator III. Friedrich
karĢısında damadını desteklemiyordu. Ancak geliĢen olaylar 1460‘lı yıllarda öyle bir hale
gelmiĢti ki, Papa ve Ġmparator karĢısında Mátyás‘ın gücü zayıflamaya baĢlamıĢtı. Papa II.
Paul (1464-1471) heretik olduğu söylenen Çek kralını tahttan uzaklaĢtırmayı düĢünüyordu.
Alman-Roma imparatoru III. Friedrich, Çek tahtını verme iddiası ile Mátyás‘ın gücünü talep
etti. Mátyás‘ın bu isteği kabul etmesinin aslında iki sebebi vardı: Birincisi hem Papa‘nın,
hem de Ġmparatorun maddi desteğini almak, ikincisi de Mátyás adına büyük tehlike teĢkil
eden Leh Jagello hanedanının da Çek mülküne göz dikmesidir. Ancak bir süre sonra
Ġmparator, Mátyás‘a vaat ettiği maddi desteği vermemeye baĢladı. Avrupa devletleri de Çek
tahtında Leh ülkesinden bir kral görmek istemeye baĢladılar. YaklaĢık on yıl süren
mücadeleden sonra Mátyás, Lehlerle anlaĢma sağladı. Bu arada Mátyás, Avusturya ve
Macaristan‘dan Çekleri çıkarttı ve Çek ülkesini iĢgal etti. Bu baĢarılar ona 3 Mayıs 1469‘da
Olmütz‘de Çek tacını getirdi. Bundan baĢka Mátyás, Moravya, Silezya ve Lausitz‘de de
hâkim oluyordu (www.mek.iif.hu; www.geographic.hu).
Bu sorunu çözdükten sonra Mátyás‘ın çözmesi gereken bir sorun daha vardır. Bu da
kendisine sürekli olarak engel çıkaran Avusturya sorunudur. Ġmparator zaman zaman
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Mátyás‘ı destekliyor gibi görünse de özellikle Çek sorunu gündeme geldiği zaman,
Ġmparatorun asıl niyeti ortaya çıkmıĢtı. 1485 yılının Ocak ayından itibaren Viyana‘yı
kuĢatma altına alan Macar kuvvetleri 1 Haziran günü baĢkenti ele geçirdiler. Böylece iyice
güçlenen kral Mátyás tüm Avrupa‘nın politikası üzerinde söz sahibi bir konuma gelmiĢ oldu
(Kristó-Barta-Gergely, 2002: 154; Fraknói, c. 4, 1896: 272-274). Viyana‘nın alınmasından
sonra Mátyás‘ın gerçekleĢtirmek istediği politika tam anlamıyla yerine gelmiĢ oluyordu.
Habsburg‘ların bütün mirasını elde ettiği gibi bu imparatorluğun bütün topraklarına da sahip
olmuĢtu. Laa, Retz, Eggenburg ve sonunda Bécsújhely‘in alınmasıyla Avusturya‘nın fethi
tamamlanıyordu. Macar tarihinde I. (Büyük) Lajos‘tan (1342-1382) beri ilk defa bir Macar
kralı Avrupa sahnesinde önemli bir konuma yükseliyordu. Mátyás gerek batıya ve doğuya
yaptığı seferlerle olsun, gerekse de gerçekleĢtirdiği reformlarla olsun sadece Macar ulusal
tarihinde değil, Avrupa tarihinde de önemli bir kiĢiliktir. Viyana‘nın fethinden sonra
çıkarttığı yasalarla veliahtlık sistemini güvence altına almıĢ ve tahta geçen kiĢinin yaĢı
küçükse onun yanına bir vasinin nasıl konulacağının prensiplerini belirlemiĢtir. Döneminin
asıl belirleyici unsurları politika ve savaĢ olmuĢtur. Mátyás bu iki unsuru gayet orantılı bir
Ģekilde kullanmıĢ ve gerektiği zaman savaĢa baĢvurmuĢsa da genel itibariyle – hümanist
düĢüncenin de etkisiyle – politik araçları kullanmıĢ ve kurduğu diplomatik iliĢkilerle
sorunları çözmeye çabalamıĢtır (Kristó-Barta-Gergely, 2002: 155; Fraknói, c. 4, 1896: 318;
www.mek.iif.hu).
Mátyás devrinin önemli geliĢmelerinden biri de hem Mátyás‘ın yaĢamında, hem de
tüm Macaristan‘ın genel yapısında önemli değiĢikliklere yol açan Beatrix (1476-1508) ile
evlilik olayıdır. Avrupa‘da kendisine güçlü yandaĢlar arayan Mátyás, her ne olursa olsun tüm
Avrupa ile iyi geçinmeye çalıĢıyordu. Ġtalya ile iliĢkilerini arttıran Macar kralı 1476 yılında
Napoli kralı Ferdinand‘ın kızı Beatrix ile evlendi. Bu evlilik ile Macar sarayına Rönesans ve
Hümanizm akımları daha güçlü bir Ģekilde girmiĢ ve kökleĢmiĢtir (Kristó-Barta-Gergely,
2002: 153; Bonfini, 1943: 55-56; Fraknói, c. 4, 1896: 263; www.mek.iif.hu). Aradan geçen
yıllar içinde Mátyás, Beatrix‘ten kendisinden sonra tahta çıkacak bir çocuk sahibi
olamamıĢtı. Bu durum Mátyás‘ı üzüyor ve sıkıntıya sokuyordu. Aslında Mátyás‘ın 1473
yılında János Corvin adında bir erkek çocuğu doğmuĢtu. Ancak bu çocuk evlilik dıĢı bir
çocuktu. Dolayısıyla tahta çıkması geleneklere göre uygun değildi. Çocuk uzun bir süre
Mátyás‘ın desteğiyle kilise tarafından himaye edildi. Mátyás, Beatrix‘ten çocuk sahibi
olamayacağını anlayınca, János‘u tahta hazırlamaya baĢladı. János kısa bir zaman içinde
Macaristan‘da hatırı sayılır bir mülkün sahibi oldu, ancak politik alanda aynı baĢarıyı
gösteremedi. Gerçi babası Macar beylerine kendisinden sonra onu desteklemeleri için yemin
ettirmiĢti ama Mátyás‘ın 5 Nisan 1490 tarihinde Viyana‘da ölmesinden sonra bu yeminler
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unutuldu, János da kendisine destek bulamayınca mücadeleden çekildi ve 12 Ekim 1504
tarihinde öldü (Fraknói, c. 4, 1896: 318; Bonfini, 1943: 88; Kristó-Barta-Gergely, 2002: 155;
www.geographic.hu).
Mátyás gibi büyük bir kral sadece savaĢlarla yetinmemiĢ, aynı zamanda ülke içinde de
birçok yenilik yaparak Macaristan‘ı Avrupa‘nın en güçlü ülkesi yapmıĢtır. Çağına kadar
toplumsal katmanlar arasında süregelen çatıĢmalar onun zamanında çözüme kavuĢmuĢ ve bu
sayede ülke en büyük tehlike olarak görülen Osmanlı tehlikesi ile daha aktif bir Ģekilde
mücadele etmeye baĢlamıĢtır. Mátyás tahta çıkarken orta ve küçük asilzadenin desteğini
aldığı için tüm yaĢamı boyunca bu yönde kararlar almaya gayret etti. Zsigmond‘u (13871437) takip eden yıllarda oldukça güç kazanan büyük asilzadelere karĢı daimi olarak orta ve
küçük asilzadeleri destekledi. Topladığı meclislerde ―bütün ülkeyi‖ bir araya getirmeye
çalıĢtı, meclisin tüm ülkeyi temsil etmesine çaba gösterdi (Hómán-Szekfű, c. 2, 1936: 521522).
Mátyás çıkardığı kanunlarla da orta asilzadeleri desteklemiĢtir. Orta asilzadelerin
büyük kısmı aile bağları dolayısıyla artık büyük asilzade aileleri ile bütünleĢmiĢti. Mátyás‘ın
büyük beylerden bağımsız olarak bu kesimi desteklemesi gerekiyordu. Yasama sürecinde
onlara daha büyük imkânlar vererek onları yönetime çekmek ve bu arada mülkleri ile olan
sorunlarını da bir Ģekilde çözmek istiyordu. Nitekim 1486 yılındaki 64. kanun maddesine
göre, arazi sahibi yüksek rütbeli din adamlarının ve beylerin vergi ödemeleri için meclisin ve
elçilerinin vilayetlerde otoritesi olacaktı; 65. kanun maddesi ise sert Ģekilde cezalandırmayı
yasaklamaktaydı. Mátyás Ģuna gayret etti: Ülkeyi merkezileĢtirmek ve dağılan güçleri,
büyük arazi sahiplerini diğer toplumsal kesimler karĢısında yetersiz duruma getirmemek
(Hómán-Szekfű, c. 2, 1936: 535).
Mátyás‘ın yakından ilgilendiği konulardan bir tanesi de serflerin durumudur.
Mátyás‘ın serflerin durumu ile bu kadar yakından ilgilenmesinin baĢ sebeplerinden biri,
babasından kalan geleneksel miras ve bu mirası devam ettirme arzusudur. Serflerle ilgili
çağındaki en önemli uygulamalardan bir tanesi de serflerin serbest dolaĢım izinlerdir.
Mátyás‘a göre serfler belli Ģartlar dâhilinde bu izne sahip olmalıdırlar. Mátyás‘ın baĢlattığı
bu ve benzeri uygulamalar çağları aĢarak modern zamanlara kadar ulaĢmıĢtır. Çağında
Macaristan‘daki serflerin durumu diğer ülkelerdeki serflerle karĢılaĢtırıldığı zaman gayet
iyidir (Hómán-Szekfű, c. 2, 1936: 527-528).
Macaristan‘da bir zamanlar oldukça güçlü halde olan kilise adamlarının yönetimdeki
ağırlıkları János Hunyadi devrinde zayıflamaya baĢlamıĢtı. Mátyás bu durumdan
yararlanmayı bildi ve bu alanda da kendi disiplinini ve politik uygulamalarını
gerçekleĢtirmekten çekinmedi. Beatrix ile olan evliliğinden sonra kiliseye karĢı daha dinamik
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bir politika izledi. Krallığı süresince din adamlarını ve Roma‘yı karĢısına almamaya çalıĢtı
ama gerektiği zaman kilise ile ilgili kendi düĢüncelerini ifade etmeyi de geciktirmedi.
Böylece kilise ve din adamları karĢısında dengeli bir politika izledi (Hómán-Szekfű, c. 2,
1936: 527-528).
Rönesans hareketi batıdan doğuya kadar tüm Avrupa‘yı her alanda etki altında
bırakıyordu. Bu etkiden hukuk düzeni de nasibini almıĢtı. Beatrix‘in Macaristan‘a geliĢiyle
beraber etkisi artan Rönesans hareketi Macaristan‘daki hukuk anlayıĢını da etkiledi. Büyük
arazi sahipleri, kilise adamları ve küçük asilzadeler toplumun ana kesimlerini oluĢturuyordu.
Bütün bunlardan baĢka bir de orta asilzadeler ve serfler vardı. Mátyás‘ın yaptığı hukuki
düzenlemeler özellikle orta asilzade ve küçük asilzadelerin sorunlarını büyük ölçüde çözmüĢ
ve onların desteğini kazanmıĢtır. 1471 yılındaki 2. kanun maddesi ve 1486 yılındaki 33.
kanun maddesi asilzadelerin yetkilerini yeniden düzenlemiĢtir. Asilzade ve serflerin yanı sıra
valiler ve kale komutanlarına da çeĢitli görevler yüklenmiĢtir. Mátyás‘ın yaptığı hukuki
yenilikler ve düzenlemeler Macaristan‘da yeni bir dönemin baĢlangıcı olmuĢ ve kendisinden
sonraki çağlarda da etkisini sürdürmüĢtür. Mátyás‘ın hukuk reformları, Aranybulla‘dan 6
(1222) sonra Macar topraklarında yapılan en kapsamlı hukuk düzenlemesidir. Bu
düzenlemelerin baĢarıya ulaĢtığının en büyük kanıtı, Macar toplumunu oluĢturan her kesimin
ona destek olması, Macar ordusuna yeterli sayıda asker verilmesi ve hazinenin gelir kaynağı
olan vergilerin aksatmadan gönderilmesidir (Hómán-Szekfű, c. 2, 1936: 529-530).
Bir ülkenin en önemli dayanak noktalarından birisi de maliyedir. V. László devrinde
maliye gelirleri 22.000 forint civarındayken, Mátyás devrinin ilk yıllarında bu gelir 44.000
forinte çıkmıĢtı. Ancak sürekli olarak artan masrafları ve sefer ihtiyaçlarını karĢılamak için
köklü bir maliye reformuna ve vergi sistemine ihtiyaç vardı. Mátyás 1467 yılında ―lucrum
camera‖ denilen vergiyi kaldırdı, bunun yerine ―királyi fiskus adó‖ denilen vergi sistemini
getirdi. Aynı zamanda ―harmincadó‖ denilen uygulamayı da kaldırdı ve yerine ―koronavám‖
diye adlandırılan bir uygulama getirdi. Gelirleri ve giderleri sıkı bir denetim altına aldı. Bu
uygulamalarla Macar maliyesine para akıĢı hızlandı ve maliye giderleri karĢılayacak hale
geldi

(Kristó-Barta-Gergely,

2002:
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Hómán-Szekfű,
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2,

1936:

525-526;

www.mek.iif.hu).

6

Aranybulla (Altın Ferman): 1222‘de yazılmıĢ ilk Macar anayasasıdır. Ġngiltere ile birlikte Avrupa‘nın
anayasaya sahip en eski iki ülkesinden biri Macaristan‘dır. Macar kralı II. Endre (1205-1235), kral Aziz István‘ın
(997-1038) anayasasını 1222 yılında düzeltmiĢ ve yeni düzenlemelerle geniĢletmiĢtir. Sonraki krallar tarafından
da düzeltilip imzalanan bu anayasa, bugünkü Macar anayasasının da temelini oluĢturur. Ġngiliz Magna Carta
(1215) ile bazı benzerlikler göstermesine ve ondan yedi yıl sonra hazırlanmasına rağmen, ondan tamamen
bağımsız hazırlanmıĢtır (Yusufoğlu, 1995:121).
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Mátyás‘ın en önemli görüĢlerinden biri de daha ilk dönemlerinden itibaren ulusal bir
devlet ve millet oluĢturma isteğini sürekli olarak ifade etmesidir. Zsigmond, I. Ulászló
(1440-1444) ve Albert gibi kendisinden önceki Macar krallarının yabancı danıĢmanları vardı
ve bu krallar ister istemez Macaristan dıĢındaki ülkelerin düĢünce sistemlerinin etkisi altında
kalıyorlardı. Bu dönemlerde Avrupa‘nın birçok yerinden kitleler halinde insan Macar
sınırlarından içeri girmiĢ ve bir kısmı sarayda önemli görevler almıĢlardır. Ancak bunlar bir
süre sonra ulusal bilinçte olumsuz görüĢlere sebep olacak Ģekilde birtakım hareketlere
giriĢmiĢlerdi (Hómán-Szekfű, c. 2, 1936: 481). Mátyás kendisinden önce oluĢmuĢ olan bu
olumsuz anlayıĢı baĢarılı bir Ģekilde olumlu hale getirerek kendi lehine çevirdi ve bunu
hümanist düĢünce sistemi içine adapte etti.
Mátyás‘ın ulusal bilincinin bir kısmını Ġtalyan Rönesansının Macar ulusal bilinci
içinde erimesi, bir kısmını da antik çağ yazarlarının Livius‘un, Cicero‘nun, Tacitus‘un ulus,
özgürlük ve insan kavramlarının yeni baĢtan yorumlanması ve toplumun tüm katmanlarına
nüfuz etmesi süreci oluĢturur. Mátyás‘ın ilk baĢta kendisine karĢı oluĢan muhalefete rağmen
hemen benimsenmesinin ve etrafında ülkenin ileri gelenlerinin toplanmasının en önemli
sebepleri, Macar ulusunun isteklerini iyi kavraması, sorunları çözüme ulaĢtırması; dıĢ
güçlerle, özellikle Osmanlılarla etkili bir Ģekilde mücadele etmesi ve ulusal bir kral olmaya
özen göstermesidir. GeçmiĢteki olayların ortaya çıkardığı sonuçlarla bağlantılı olarak
Macaristan‘la iliĢki kurmuĢ olan ülkelerin, Macaristan‘ı kendi emellerine alet etmelerini
önlemiĢtir (Hómán-Szekfű, c. 2, 1936: 483; Fraknói, c. 4, 1896: 322).
Kralın gücünü ve hâkimiyetini her Ģeyden üstün kılmak Mátyás‘ın temel amacı
olmuĢtu. Mátyás güçlü bir iktidar kurmak için danıĢman ve kançılarya makamının iyi olması
gerektiğinin erkenden farkına varmıĢ ve bu yönde adımlar atmıĢtır. György Kosztolányi,
Janus Pannonius, György Hanthó, Albert Hangácsi, János Vitéz, János Filipec, István
Bajoni, László Veszényi, Miklós Garai ve Miklós Bánfi gibi çağında önem kazanan kiĢiler
Mátyás‘ın destek aldığı toplumsal tabakalarla arasında bağ oluĢturan kiĢilerdir (HómánSzekfű, c. 2, 1936: 524-525).
Mátyás‘ın çağında üzerinde hassasiyetle durulması gereken konulardan bir tanesi de
her konuda eskiyi ve yeniyi savunanların seslerini iyiden iyiye güçlendirdikleri gerçeğidir.
Mátyás‘a iktidar anlamında muhalif olanların dıĢında, bir de eski gelenekleri sürdürmek
isteyenlerle, yeni düĢünceleri benimseyenler arasında da bir savaĢın olduğunu söylemek
gerekir. Onun düĢüncesine göre, en küçükten en büyüğe kadar toplumun her kesimi kendi
düĢüncesini belli etmeli ve bunlar da mutlaka tartıĢılmalıydı. Mátyás elinden geldiğince
farklı görüĢleri kendi çevresinde toplamaya ve onlardan yararlanmaya çalıĢmıĢtır. Hümanist
görüĢü devlet yönetimine de uygulamayı baĢarmıĢtır. Ancak ölümünden sonra durum
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karmaĢık bir hal almıĢ, kurumlar arasında derin görüĢ ayrılıkları meydana gelmeye
baĢlamıĢtır (Kristó-Barta-Gergely, 2002: 203). Mátyás‘ın baĢlattığı toplumsal reformlar onun
ölümünden sonra kısır kalmıĢ, değeri anlaĢılamamıĢ, orta asilzade ve serflere gereken ilgi
gösterilmemiĢ ve bunlar da ülkeyi çeĢitli sorunların girdabı içine sürükleyerek ilerleyen
yıllarda Osmanlılar karĢısında güçsüz kalmasına sebep olmuĢtur.
Vergi sistemini ve ulusal düĢünceyi bu Ģekilde etkili kıldıktan sonra ülkenin en önemli
sorunlarından biri olan ordu sorununun da çözüme kavuĢması gerekiyordu. Mátyás tahta
çıktığı zaman elinde yetersiz sayıda askeri birlik ve az sayıda süvari kuvveti vardı ki, bunlar
da çağın gereklerine uygun değildi. Ülkeyi savunacak olan asıl güç, yüksek rütbeli din
adamları ile asilzadelerin elinde bulunuyordu. Herhangi bir seferberlik anında asker
toplamak çok zor oluyordu. Macaristan güney ve güneydoğudan ülkeyi tehdit etmekte olan
Osmanlı hücumlarına karĢı durmak istiyorsa daimi bir ordu kurup, bunu da güçlü bir Ģekilde
ayakta tutmalıydı. Üstelik Orta Avrupa‘da meydana gelen birtakım olaylar da yeni bir ordu
ve savaĢ düzenini gerekli kılmıĢtı. Mátyás zamanında kurulan ve – kıyafetlerinin ve
kalkanlarının renginden dolayı – ―fekete sereg‖ denilen ordu esas itibariyle Osmanlı
hücumlarını önlemek ve Osmanlılarla mücadele etmek içindi. Öte yandan ülkenin güney
kesiminde kurulan kale savunma kuĢağı da oldukça masraf gerektiren bir oluĢumdu
(www.mek.iif.hu). Macar kralı Mátyás söz konusu kale savunma kuĢağını güçlendirmenin
yollarını aramıĢtır. Bu kale kuĢağını ―bütün Hristiyanlığın ve her Ģekilde haksız halde baskı
altında kalmıĢların savunma kuĢağı‖ olarak tanımlıyordu (Hómán-Szekfű, c. 2, 1936: 516).
Bonfini7 (1427-1503), Macar süvarilerinin kendilerine ait sancakları olduğunu;
bunların kılıç, balta ve gürz taĢıdıklarını, her birliğin yirmi beĢ kiĢiden oluĢtuğunu ve
sancaklarının etrafında toplandıklarını söyler. Son derece disiplinli, korkusuz ve her an için
savaĢmaya hazır olduklarını belirtir. Piyade birliklerinin savaĢa ―V‖ Ģeklinde girdiklerini
anar. Ağır süvari birliklerinin ise ayrı bir grubu oluĢturduğunu ifade eder. Ġlk safı ağır süvari
birlikleri oluĢtururken, bunların arkasında piyade birlikleri, bunların gerisinde ise hafif süvari
birlikleri bulunmakta, daha sonra ise okçular ve mancınık birlikleri yer almaktadır. Böylece
savaĢ esnasında düĢman kuvvetleri her Ģekilde yoğun halde yıpranmaya maruz
kalmaktadırlar. Ordunun her iki kanadında bulunan süvari birlikleri de savaĢın son
aĢamasında savaĢa katılmakta ve bunun sonucunda Macar ordusu düĢmanı her yandan
sarmaktadır. Bonfini, Macar süvarilerinin çoğunun evli ve çocuk sahibi olduğunu söyler. Bu
askerlerin kar altında sabırlı bir Ģekilde kuĢatmaları sürdürdüğünü kendi gözleri ile
7

Kraliyet sarayında çalıĢan yabancı hümanistlerden en önemlilerinden biri Ġtalyan Antonia Bonfini‘dir. Bonfini,
kraliçe Beatrix‘in hizmetinde bulunmuĢ, bizzat Macar kralı tarafından Macar tarihini yazmaya memur edilmiĢtir.
Ġskitya‘nın tasviri, Attila ve Hunların tarihinden baĢlayan ―Hungaricarum rerum decades‖le bunu yerine
getirmiĢti. Eserin kaynakları arasında Thuróczy‘nin ―Chronica Hungarorum‖u, Jordanes‘in ―De rebus Geticis‖i
ve Avarlar meselesinde Diaconus‘un ―De gestis Longobardorum‖u sayılabilir (Çoban, 1993: 24).
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gördüğünü özellikle belirtir. Bunların büyük bir çeviklikle surlara çıktığını ve emir aldıkları
takdirde hiç kıpırdamadan at üzerinde bütün gece nöbette durabildiklerini belirtir (Bonfini,
1943: 82-84).
Mátyás‘ın zamanında Macar ordusu hiçbir Avrupa ordusunun ulaĢamadığı bir sayıya
ve askeri yeteneğe ulaĢmıĢtı. ÇağdaĢ kaynakların tanıklığına göre, istenirse asker sayısı
rahatlıkla 93.000 kiĢiye çıkarılabilirdi. Üstelik Avrupa‘nın her ülkesine de askeri yardımda
bulunulabiliniyordu. 1482 yılında Mátyás, Napoli kralına isterse 100.000 asker
gönderebileceğini söylemiĢti. O zamanki Macar ordusu Roma lejyonlarının düzeni temel
alınarak hazırlanmıĢtı. Bütün bunlardan baĢka 364 gemiden oluĢan bir donanmanın da sefer
zamanı orduya destek verdiğini biliyoruz (Fraknói, c. 4, 1896: 277-278).
Macar tarihinde kral Mátyás devri söz konusu olduğu zaman iki geliĢmeye özellikle
dikkat etmek gerekir. Bunlardan bir tanesi Osmanlıların Avrupa‘nın iç kesimlerine ilerleme
çabaları ve Mátyás‘ın onları durdurma gayreti, diğeri ise Mátyás zamanında Macaristan‘da
iyice yerleĢen ve kökleĢen Rönesans akımı ve Hümanist düĢüncedir.
Osmanlılar uzun zamandan beri Macaristan‘ın en önemli gündem maddelerinden
birini oluĢturuyorlardı. Sırp despotu, Osmanlılara vergi vermesine rağmen, esasında hâlâ
Macar kralının yönetimi altında bulunuyordu. 1456‘da Sırp despotu György Brankovics
(1427-1456) ölünce iĢler daha da karıĢık bir hal almıĢ ve Mahmud PaĢa komutasındaki
Osmanlı kuvvetleri Belgrad‘ın doğusunda bulunan Güvercinlik (Macarcası Galambóc)
kalesini 1458 yılında ele geçirmiĢlerdi (Fraknói, c. 4, 1896: 190). Mátyás kaleyi almak için
harekete geçmiĢse de Szilágyi-Garai ittifakının tahtı tehdit etmesi üzerine geri dönmek
zorunda kalmıĢtır. Macarlar ancak Szerémség‘i savunabilmiĢlerdir. Aslında Brankovics‘in
mirası uzun zamandan beri iyi durumda değildi. Macsó ve Belgrad banlıklarından güneye
doğru olan kısım zar zor bir birlik teĢkil ediyor, Vég-Szendrő (Semendire) civarını Bosna
kralı Tamás‘ın oğlu István, kral Mátyás‘dan talep etmekte, Yayça ve Bobovác ise Sarayevo
PaĢası‘nın baskısı altında bulunmaktaydı. Mátyás boĢuna bir gayretle Bosna prensini Sırp
despotu yapmaya gayret etmiĢti, çünkü büyük amcası Radivoj‘un ihanetiyle Vég-Szendrő
kaleleri de Osmanlıların eline geçmiĢti. Osmanlılar böylece Sırbıstan‘ı kesin olarak ilhak
ederler. 1458 yılının sonunda Szeged‘te toplanan mecliste alınan karara göre, her asilzade 20
serften sonra bir süvari çıkaracak ve bunlar ülke sınırları dıĢında da üçer aylık sürelerle
görev yapacaklardı. Zsigmond yasaları her 33 serften sonra bir süvariyi öngörüyordu. Ancak
Mátyás‘ın yasaları asker sayısını daha da arttırmaya yönelikti (Kristó-Barta-Gergely, 2002:
146; Hómán-Szekfű, c. 2, 1936: 471-472; Yücel-Sevim, c. 2, 1990: 144; www.mek.iif.hu).
Güvercinlik ve Semendire gibi iki önemli kalenin Osmanlıların eline geçmesi, Macaristan‘ın
güney kesimlerinin de Osmanlı hücumlarına açık hale geldiğini gösteriyordu. Osmanlı
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kuvvetleri Szavaszentdemeter ve Kevi gibi kaleleri alarak hâkimiyetlerini daha da
sağlamlaĢtırdılar.
1460‘da ölen Bosna kralı István Tamás‘tan (1435-1460) sonra oğlu István Tomasevics
(1460-1466) ülkenin birliğini sağlamaya gayret etti. Bosna sahasındaki Bogomil mezhebine
darbeler indirdi ve beyleri bir araya getirmeye çalıĢtı. Bu toplumsal ve dini dalgalanmalar
elbette ki Osmanlı ilerleyiĢini kolaylaĢtırıyordu. Tomasevics‘in Yayça‘da taç giyerek Bosna
kralı olarak tanınmasına rağmen, Mátyás ―Bosna daima ve Ģimdi de Macaristan‘a aittir‖
diyerek tartıĢmalara son noktayı koymak istemiĢse de Bosna sorunu devam etmiĢ ve
Osmanlıların Bosna‘da birtakım faaliyetlerde bulunmalarına engel olunamamıĢtır (HómánSzekfű, c. 2, 1936: 471-472).
II. Mehmed – Fatih – (Birinci defa: 1444-1446, ikinci defa: 1451-1481), Sırbistan‘ın
ilhakından sonra Bosna‘ya doğru harekete geçer. 1463 ilkbaharında Bobovác‘ı, sonra
Yayça‘yı ve Kljus kalesini ele geçirir. Bu sahaların ele geçirilmesi ile Hırvatistan yolu
Osmanlıların önünde açılmıĢ oluyordu. Durumun ciddiyetini anlayan Mátyás 25.000 kiĢilik
bir ordu toplayarak harekete geçti. Osmanlıların bölgeden çekilmesini fırsat bilerek uzun bir
kuĢatmadan sonra Yayça kalesini geri almıĢ 8, Imre Zápolyai‘yi Bosna krallığına vali olarak
atamıĢ ve bölgedeki beylerin güvenlerini yeniden tesis etmiĢtir. Mátyás bu seferle kendini
kanıtlamıĢ ve güven tazelemiĢtir. Bu sefer Osmanlıların ve Macarların Bosna‘yı
paylaĢmasını gündeme getirdi. Mátyás, Macarların eline geçen kuzey Bosna‘da bir banlık
kurdu ve burayı Osmanlılara karĢı bir tampon bölge olarak destekledi (Kristó-Barta-Gergely,
2002: 147-148; Hómán-Szekfű, c. 2, 1936: 472; Fraknói, c. 4, 1896: 206-207).
Ancak Osmanlı seferleri bir türlü durmak bilmiyor ve Avrupa‘yı günden güne daha da
tehdit eder bir hal almaya baĢlıyordu. Osmanlılar iki-üç yıl içinde Anadolu‘nun büyük bir
bölümünü ve Balkan Yarımadası‘nın güney kısımlarını ele geçirmiĢlerdi. Papa II. Pius
(1458-1464) bir haçlı seferi düzenlenmesi gerektiğini gündeme getirmiĢti. Ancak Avrupa
devletleri bir türlü bir araya gelememiĢler ve Papa‘nın 15 Ağustos 1464‘te ölümüyle
Osmanlılara karĢı haçlı seferi düĢüncesi de suya düĢmüĢtür (Fraknói, c. 4, 1896: 211-212;
Yücel-Sevim, c. 2, 1990: 162). Bu olaylar olurken Osmanlılara karĢı en büyük direnci Macar

8

Bonfini, Yayça‘yı Ģu Ģekilde anlatır: Bu Ģehir Bosna‘da bir dağın eteğinde uzanır; iki ırmağın ortasında yer alır
ve yüksekçe kayalarla, resiflerle korunur. Irmaklar dağın eteğinden beraber akarlar ve sonra birlikte Sava‘ya
dökülürler. Arkasında geniĢ bir ova vardır. Eskiden Bosna krallarının payitahtıydı. UlaĢılamaz kaleye düĢman
giremezdi (Bonfini, 1943: 31). KuĢatma hakkında ise Ģu bilgileri verir: Gece gündüz kuĢatmaya baĢladı. Gece
gündüz ustalıkla, akılla, güçle, armağanla ve hilekârlıkla mücadele etti. Sonunda kale komutanı Haram Bey
kraldan görüĢme talep etti. ÇıkıĢ Ģeklini konuĢtu. Kral saygıyla kabul etti. Ġkisi bir süre konuĢtu. Sonunda Türk
baĢladı: EĢyalarıyla, köleleriyle sorunsuz bir Ģekilde çekilecekse kaleyi bırakmaya söz verdi. Eğer olmayacaksa,
Türk imparatorunun yaklaĢmasıyla tehdit etti. (…) Ekimin baĢında Mátyás Ģehre girdi, Aralık 14‘te kaleyi teslim
aldı. Yirmi yedi komĢu yerleĢimi daha kıĢlık ordugâhı kurmadan aldı. Mülk iĢini düzenledi, Yayça‘ya muhafız
koydu ve Kurtarıcımızın doğum gününde zafer kazanmıĢ halde sevinçle Buda‘ya girdi (Bonfini, 1943: 32).
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kralı Mátyás göstermiĢtir. Venedik‘e yardımda bulunmuĢ ve Osmanlılara karĢı yapılması
planlanan sefer için de aktif Ģekilde hazırlıklara baĢlamıĢtı.
Osmanlılar ise 1464 yılında ikinci Bosna seferini yaparak Temmuz ayının ortasından
itibaren Yayça‘yı kuĢatma altına almıĢlardı, ancak II. Mehmed, Szerémség‘ten harekete
geçen Macar ordusunun ilerlemeye baĢladığını öğrenince Yayça‘yı alamadan geri çekilmiĢtir
(Bu kale 1528 yılında Gazi Hüsrev Bey tarafından alınacaktır). Mátyás ise Izvornik‘i
kuĢatmıĢsa da ele geçirememiĢtir. Bu seferler sırasında Mátyás hem Bosna‘da, hem
Balkanlar‘da ve hem de Dalmaçya‘da kendi varlığını güçlü bir Ģekilde hissettirmiĢtir. Macar
kralı Mátyás bundan sonra Osmanlılara karĢı büyük bir sefer yapmamıĢtır (Hómán-Szekfű, c.
2, 1936: 473-475; Kristó-Barta-Gergely, 2002: 146; Fraknói, c. 4, 1896: 206-207; YücelSevim, c. 2, 1990: 169-170; www.mek.iif.hu). Bosna seferleri sırasında her iki tarafın
birbirini sınamak için eline birçok fırsat geçmiĢse de Fatih ve Mátyás bundan kaçınmıĢtır.
Fatih‘in Mátyás‘tan üstün kuvvetleri olmasına rağmen, 1456 Belgrad galibinin oğlu ile karĢı
karĢıya gelmek istemediği açıktır. Olası bir yenilgi Osmanlıların Avrupa‘daki gücünü
sarsacaktır. Mátyás‘ın ise bir meydan savaĢı yapacak büyüklükte bir ordusu yoktur. Bu
seferler ile Balkanlar‘daki Türk-Macar mücadelesi bitiyor ve Macar krallığının kendisini
savunma dönemi baĢlıyordu.
Mátyás‘ın çağında Türk sorunu Avrupa‘nın, özellikle de Macaristan‘ın en büyük
tehdit unsuruydu. Avrupa devletleri Türklere karĢı bir türlü birleĢememiĢler ve bütün yük
Macaristan‘ın, dolayısıyla da kral Mátyás‘ın omuzlarına binmiĢti. Hristiyan prensler Türk
sorununa ciddiyetle eğilmemiĢ, Macaristan‘ı içinde bulunduğu girdapta yalnız baĢına
bırakmıĢ ve Türk tehdidi ile sadece onun ilgilenip bertaraf etmesini istemiĢlerdir.
Macaristan‘ın yönetiminde kral Mátyás gibi güçlü bir yöneticinin olması ve Macaristan‘ın
her açıdan en yüksek konumda bulunması Avrupa adına gerçekten büyük bir Ģanstır. Kral
Mátyás çağında Macaristan‘ın Hristiyanlığın ve Avrupa değerlerinin savunucusu olduğu
görüĢü artık tam anlamıyla kökleĢmiĢ, Macarların ―Hristiyanlığın muhafızı‖ ve ―Hristiyan
inancının askerleri‖ oldukları düĢüncesi tüm Avrupa‘da hâkim olmuĢtur (Doğan, 2007, 9).
Aslında Türk sorunu 1464‘ten sonra geri plana konulmuĢ, Türkler saldırmadıkça herhangi
bir faaliyette bulunulmama kararı alınmıĢ, öncelik Macaristan‘ın batısında cereyan eden
olaylara verilmiĢti (Kristó-Barta-Gergely, 2002: 149).
Aradan geçen yıllar içinde batıdaki sorunları çözen Mátyás yüzünü yeniden doğuya,
yani

Osmanlılara

dönmüĢtü.

Osmanlı

padiĢahı

II.

Mehmed,

batıda

Osmanlı

Ġmparatorluğu‘nun sınırlarını Macaristan aleyhine olmak üzere sürekli olarak büyütüyordu.
Ancak Mátyás bu sırada, yani 1472-1490 yılları arasında en güçlü dönemine ulaĢmıĢtı
(Kristó-Barta-Gergely, 2002: 152). Daha öncede birbirini sınayan Osmanlı ve Macar

297

kuvvetleri 1476 yılında Szabác (Böğürdelen) kalesi için karĢı karĢıya gelmiĢler ve kale
Macarların eline geçmiĢtir. Mátyás‘ın 1475-1476 seferlerinin asıl amaçlarından bir tanesi de
Macar kale savunma kuĢağını Osmanlılara karĢı güçlendirmek ve birtakım kalelerin takviye
edilmesini sağlamaktı. Özellikle Galambóc ve Krusevác‘a kadar sokulan Osmanlıların,
yapılan mücadeleler sonunda geri çekilmesi geçici de olsa bir rahatlık sağlamıĢtı. Mátyás‘ın
bütün amacı Osmanlıların ilerleyiĢini elden geldiğince yavaĢlatmak, mümkünse durdurmaktı.
Türk gücü karĢısında zaman zaman yetersiz kalmıĢsa da kendi çağı için bunu baĢardığını
söyleyebiliriz9. Ancak Dalmaçya kıyıları 1483 yılında Osmanlıların eline geçince
Macaristan, Osmanlılar tarafından güneyden de çevrilmiĢ oluyordu (Fraknói, c. 4, 1896: 259260; www.mek.iif.hu).
Osmanlılarla Macarların iliĢkisi baĢka sahalarda da devam etmiĢtir. 1480 yılında II.
Mehmed, Otranto seferini yapınca, Mátyás, Magyar Balázs‘ın komutası altında 600 askeri
yardıma göndermiĢti (Kristó-Barta-Gergely, 2002: 154; Fraknói, c. 4, 1896: 282). Osmanlı
sultanı II. Mehmed 1481 yılında ölünce, Osmanlı Ġmparatorluğu II. Beyazıd (1481-1512) ve
Cem Sultan (1459-1495) arasındaki taht kavgalarıyla çalkalanmaya baĢlamıĢtı. Anadolu‘da
tutunamayan Cem, Rodos Ģövalyelerinin yanına gitmiĢ ve Avrupa devletleri Cem‘i,
Beyazıd‘a karĢı bir koz olarak kullanmaya baĢlamıĢlardı. Kral Mátyás, Cem‘i elde etmek
için her türlü yola baĢvurdu. Cem‘i eniĢtesi prens Ercole vasıtasıyla kaçırmayı düĢündü ve
Fransa kralından da Rodos Ģövalyelerine baskı yapıp onu serbest bırakmalarına aracılık
yapmasını istedi. Rodos Ģövalyelerinin üstadı, Sultan‘ın isteği üzerine buna Ģiddetle karĢı
çıktı. Mátyás aslında eski bir planı olan Roma kralı olma düĢüncesini Cem olayı vasıtasıyla
gerçekleĢtirmek amacındaydı. Ancak Çek, Leh ve Fransız krallarının birlik olması ve Cem
Sultan‘ın kendisine teslim edilmemesi yüzünden Mátyás bu amacına ulaĢamadı (HómánSzekfű, c. 2, 1936: 519-520; Fraknói, c. 4, 1896: 284-286; Yücel-Sevim, c. 2, 1990: 197203; www.mek.iif.hu).
Her ülkenin ve milletin tarihinde belli dönüm noktaları vardır. Bu dönüm noktalarını o
milletin yaĢadığı önemli bir olay veya olaylar zinciri veya düĢünce ve sanat akımları
oluĢturabilir. Millet o oluĢumları yaĢadıktan sonra bambaĢka bir kimliğe bürünür ve tarihsel
geliĢim sürecinde yeni bir sayfa açılır. Mátyás devrini incelerken gözümüze çarpan Rönesans
ve Hümanizm akımları da Macar milletinin yaĢam sürecine giren bu türden geliĢmelerdir.

9

Türklerle Macarlar arasındaki en önemli savaĢlardan bir tanesi de 13 Kasım 1479 yılında yapılan Kenyérmező
savaĢıdır (Ekmek Otlak SavaĢı). Türklerin ileri hareketleri Macaristan‘a ulaĢınca Mátyás derhal Erdel voyvodası
István Báthori‘yi (1571-1586 Erdel voyvodası, 1576-1586 Leh kralı) ve Temesvár yöneticisi Pál Kinizsi‘yi
görevlendirmiĢ ve bunlar Ali Bey kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin hareketlerini engelleme gayreti içine
girmiĢlerdir. Yapılan savaĢı Macarlar kazanmıĢ ve Osmanlı kuvvetleri geri çekilmek zorunda kalmıĢtır (Bonfini,
1943: 71; Fraknói, c. 4, 1896: 282).
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Rönesans, antik kültürün yapıtlarının yeniden yorumlanması ve insana yeni bakıĢ
açılarıyla bakılmasının sonucunda oluĢmuĢ bir sanat ve düĢünce akımıdır. Dante, Rafael,
Michelangelo ve en önemlisi Machiavelli gibi sanatçılar ve düĢünürler bu akımın öncüsü
olmuĢlardır. Rönesans, Avrupa‘da yüzyıllardan beri devam eden totaliter devlet yönetimi
anlayıĢını değiĢtirmiĢ ve insana daha çok değer veren bir devlet yönetimi ve düĢünce
sistematiği getirmiĢtir. Mátyás‘ın çağındaki diğer krallar ve prensler nasıl güçlü bir halde bu
akımdan etkilenmiĢlerse, aynı Ģekilde Macar kralı Mátyás Hunyadi de Avrupa‘yı sarsan bu
düĢünce ve yaĢam biçimi silsilesinden etkilenmiĢtir. Mátyás‘ın düĢüncesine göre Macaristan,
bu yeni anlayıĢı devlet yönetiminden baĢlamak üzere toplumun her kademesine yaymalı,
benimsemeli ve içselleĢtirmiĢ bir halde güçlü ve iktidar sahibi bir devlet olarak Avrupa
sahnesinde yer almalıydı. Bunun içinde baĢta saray olmak üzere toplumun bütün tabakalarını
değiĢtirmek adına hiçbir giriĢimden kaçınmamıĢ, sanatçıları desteklemiĢ, yeni fikirlere açık
olmuĢ, kendisini sürekli olarak geliĢtirmiĢtir. Mátyás beĢ yaĢından beri hümanist düĢüncenin
etkisi altında büyümüĢ ve eğitim görmüĢ bir kraldır. YetiĢmesinde özellikle János Vitéz‘in 10
(1408-1472) ve Janus Pannonius‘un11 (1432-1472) büyük etkisi olmuĢtur. Antik çağın
önemli klasik eserlerini okumuĢ, onları yorumlamıĢ ve kral seçilir seçilmez hümanist bir
anlayıĢla ülkesini yönetmeye baĢlamıĢtır (Varga, 1996: 130).
Rönesansın Macaristan‘da Mátyás‘tan çok önce baĢladığı, ancak en güçlü seviyesine
onun zamanında, özellikle de Beatrix ile evlendikten sonra ulaĢtığı ve sonraki Jagello
hanedanı döneminde de yayılmaya devam ettiği bilinen bir gerçektir (Çoban, 2006: 183).
Aralarında Neo-Platoncu filozofların da bulunduğu birçok Ġtalyan düĢünürün Macaristan‘da
yaĢadığı ve fikirlerini yaydığı bilinmektedir. Sanat ve düĢünce zenginliği açısından güçlü
olan bu dönem Mátyás‘ın ölümünden sonra merkezi iktidarın zayıflaması, sarayın toplumsal
tabakalar üzerindeki hâkimiyetini kaybetmesi ve bu konulara gereken ilginin gösterilmemesi
yüzünden geriledi. Her Ģeye rağmen Macaristan‘da gerçekleĢmiĢ olan Rönesans ve
10

Kral Mátyás‘ın yetiĢmesinde büyük önemi bulunan bu Macar hümanisti 1434‘de Viyana Üniversitesinde
eğitim görmüĢ, yurda döndükten sonra Várad baĢrahipliğine atanmıĢtır. Daha sonra yaĢanan iktidar kavgasında
yer almamak ve kendisini hümanist bilimlerde daha da geliĢtirmek amacıyla Ġtalya‘ya gitmiĢtir. Mátyás‘ın tahta
geçiĢinde rolü olunca, Mátyás‘ın kançıları olmuĢ, 1465‘te ise Esztergon baĢpiskoposluğuna atanmıĢtır. 1445-1451
yılları arasında yazdığı mektuplarını bir külliyatta toplamıĢtır. Bunların birkaçı hariç hepsi resmi ve diplomatik
karakterlidir ve çağın hümanist anlayıĢını yansıtır. Külliyatta yer alan Türk konulu birçok mektupta Türklere
karĢı savaĢ, kutsal, gerekli ve zamanı gelmiĢ olarak değerlendirilir (Çoban, 1993: 22-23).
11

Kral Mátyás‘ın hümanist düĢüncelerinin oluĢumunda son derece büyük bir öneme sahip bir baĢka Macar
hümanisti de Janus Pannonius‘tur. 1447‘de Garino de Verona‘nın Ferrara‘daki okuluna devam etmiĢ, 1454‘de ise
Padova Üniversitesine yazılmıĢtır. Macaristan‘a döndükten sonra Mátyás‘ın kançılaryasında, amcası olan
Vitéz‘in yanında çalıĢmaya baĢlamıĢtır. 1459‘da Pécs piskoposu olan Pannonius, Türklere karĢı yapılacak olan
savaĢ ve bunun için alınacak yardım konusunda, Mátyás‘ın elçisi olarak Ġtalya‘ya gitmiĢtir. Mátyás‘a olan
muhalefetinden dolayı Ġtalya‘ya iltica etmek istemiĢ, ancak bunu baĢaramadan Zagreb‘te ölüĢtür. Matthias nex
Hungarorum, Antonio Constantio poetae Italo (Kral Mátyás‘ın Antonius Constantinus‘a Cevabı [1464]) adlı
eseri, Mátyás‘ı Türklerle savaĢmaya teĢvik eden Constantinus‘un propaganda türündeki Ģiirine bir cevaptır.
SavaĢa isteksiz olan ülkelerin vicdanını sarsmaya yönelik bu mersiye, Mátyás‘ın 1463 Bosna seferini tasvir
ederken, müteakip savaĢları da haber veriyordu (Çoban, 1993: 23-24).
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Hümanizm hareketi Orta Avrupa‘yı derinden etkilemiĢ ve ileride gerçekleĢecek olan
birtakım sanatsal ve fikirsel faaliyetlerin zeminini hazırlamıĢtır (Varga, 1996: 130-132).
ġurası önemlidir ki, Mátyás‘ın hayatında Hümanizm ve yenilik düĢüncesi daima çok
önemli olmuĢtur. Her zaman, her konuda yenilik yapmaktan, yaptığı yenilikleri tartıĢmaktan
ve sonuçlarını değerlendirmekten kaçınmamıĢtır. Bunda çocukluğundan beri edindiği
yeniliklere açık olma eğiliminin, farklı görüĢlere değer vermesinin ve çağındaki birtakım
geliĢmelerin sonuçlarını isabetli bir Ģekilde tahmin edip ona göre davranmasının etkisi vardır
(Hómán-Szekfű, c. 2, 1936: 546-548).
Macaristan‘da Hümanizm akımı kral Zsigmond çağından itibaren görülür. Atılan bu
temelleri János Vitéz daha da geliĢtirmiĢ ve olgunluğa eriĢtirmiĢtir. Macar Hümanizminin
oluĢmasında János Vitéz‘in ve Janus Pannonius‘un etkisi çok büyüktür. Bu iki kiĢi Mátyás‘ı
derinden etkilemiĢ ve onda hümanizm düĢüncesinin Ģekillenmesinde önemli katkı
sağlamıĢlardır. Mátyás‘tan önce de birçok Macar aydını ve hümanisti Macar krallarının ve
veliahtlarının eğitimine katkıda bulunmuĢ ve Macar sarayında belli bir kültür birikiminin
oluĢmasını sağlamıĢtır. Bu bilgi birikimi birtakım kaynak eserlerle sağlanmıĢ ve bunlar da
Mátyás zamanında en zengin konumuna kavuĢmuĢ olan Corvina 12 denilen saray
kütüphanesini oluĢturmuĢtur. Macar hümanistleri Ġtalya‘da eğitim görmekte ve bu
düĢüncelerin merkezinde yer almaktadırlar. Mátyás‘ın Beatrix ile evlenmesinden sonra ise
Ġtalyan hümanizm anlayıĢı her açıdan Macaristan‘a girmiĢ ve etkisini günden güne
arttırmıĢtır (Hómán-Szekfű, c. 2, 1936: 553-554).
Kral Mátyás‘ın çağını Rönesans ve Hümanizm açısından Macar kültürünün altın çağı
sayanlar vardır, ancak o zamana kadar Macaristan kendine ait bir üniversiteye sahip
olamamıĢtır. Gençler eğitim için Bologna‘ya, Padova‘ya ve Heidelberg‘e gitmektedirler.
Macarlar XV. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, çağın hümanist kültürlü diplomat ve
aydınlarını yetiĢtiren kuzey Ġtalya‘daki üniversitelere gitmeye baĢlamıĢlardır. Ġtalya‘da
Guarino de Verona ve Battista Guarino gibi üstadların yanında eğitim gören Macar
öğrencilerin daha sonraki gözdeleri, özellikle XV. yüzyılın son çeyreğinde Padova ve
Bologna olmuĢtur. XV.-XVI. yüzyıl dönümünde Ġtalya‘daki üniversitelere rakip olarak
ortaya çıkan Viyana ve Krakov üniversiteleri ise Macaristana‘a yakın olmaları dolayısıyla
daha çok tercih edilmiĢtir (Çoban, 1993: 22). Büyük Lájos zamanında Pécs‘te, kral
12

Hunyadi ailesinin armalarında kullandığı hayvan figürü, gagasında yüzük taĢıyan bir kuzgundur. Bu sembol
aslında Eflâk‘tan gelmiĢtir. Kuzgunun Latince adı corvus‘tur. Corvin veya Corvinus adlandırması muhtemelen bu
kuĢla bağlantılıdır. Bu adlandırma Mátyás‘ın adıyla ön plana çıkmıĢsa da, aslında Mátyás‘ın babası da bu isimle
anılırdı. Bonfini, Hunyadi‘lerin Romalı bir patrici olan Corvinus Valerius ailesinden geldiğini yazmakla, onun
kökenini Roma‘ya, bir yerde Jüpiter‘e bağlamıĢ oluyordu. Bu ailenin sembolü olan kuzgun kuĢunu da
Hunyadi‘ler severek benimsemiĢti (Hómán-Szekfű, c. 2, 1936: 553-554; Fraknói, c. 4, 1896: 288;
www.geographic.hu).
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Zsigmond zamanında ise Óbuda‘da bir üniversite kurulmuĢsa da bunlar uzun ömürlü
olmamıĢtır. Macaristan‘ın artık kendi üniversitesine ihtiyacı vardır. Yapılan hazırlıklardan
sonra 20 Temmuz 1467‘de Pozsony‘da Bologna Üniversitesi örnek alınarak bir üniversite
kuruldu. Bu üniversite tamamıyla hümanist düĢünceyi benimsemiĢ kiĢilerin eğitim verdiği
bir kurum statüsündeydi. Hümanizmin Macaristan‘da ağırlığını hissettirmesinin ve baĢarılı
olmasının ardında bu hareketin eğitim sistemi tarafından da benimsenmesi yatar. Ancak
János Vitéz‘in ölümünden sonra bu hareket ivme kaybetmiĢ, Mátyás‘ın ölümünden sonra ise
geliĢen olaylar yüzünden neredeyse tamamen sönmüĢtür (Hómán-Szekfű, c. 2, 1936: 551;
Kristó-Barta-Gergely, 2002: 199).
Rönesans ve Hümanizmin en azından düĢünce olarak Ġtalya‘dan sonra, Avrupa‘da ilk
defa Macaristan‘da baĢladığı rahatlıkla söylenebilir. Hatta tarih yazıcılığında böyle olduğu
kesindir. Bu geliĢmede Árpád‘lar devrinden beri süregelen sıkı iliĢkilerin ve Estergon ve
Várad‘taki tüccar ve esnafın çoğunun Ġtalyan olmasının büyük etkisi vardır. XIV. yy.‘da
yazılmıĢ bir eserde ―ulusun küçüğü büyüğü Ġtalyan‘ı çok sever‖ denilmektedir. Bütün
bunlardan baĢka Macarların köklü Ġtalyan aileleri ile de öteden beri iyi iliĢkileri vardır. János
Hunyadi ve kral V. László‘nun da Rönesans ve Hümanizm ile ilgili eserler okudukları ve
fikir tartıĢmasında bulundukları bilinmektedir (Fraknói, c. 4, 1896: 519-522). Macaristan,
Mátyás zamanında Avrupa‘da çeĢitli sebeplerden dolayı rahat edemeyen sanatçı ve bilim
adamlarının yerleĢtiği bir ülke olmuĢtur. Mátyás Gruber, Lőrincz Krompach, Miklós
Schricker, János Müller, Márton Likus, János Gatti, Aurél Brandolini, Antal Bonfini, Mátyás
zamanında ülkeye gelen ve Mátyás‘ı etkileyen yabancı sanatçı ve bilim adamlarından
birkaçıdır (Fraknói, c. 4, 1896: 530). Bonfini, Bandini, Galeotti, Tádé gibi bilim adamları ve
düĢünürler çok kısa bir zamanda Mátyás‘ın konuĢup tartıĢtığı ve fikir alıĢveriĢinde
bulunduğu kiĢiler haline geldi. Hümanizm düĢüncesini benimsemiĢ olan bu kiĢiler Orta
Çağın karakterine uygun olarak ruhaniydiler ve saraydaki hizmetlerine karĢılık papazlık
maaĢı alırlardı. Ancak her ne kadar kilise adamı olsalar da dünyevi entelektüelliğe fazlasıyla
yakın olan Ģahıslardı (Çoban, 1993: 22). Bu Ģekilde çağa yakıĢır bir Rönesans krallığının
fikirsel temelleri de atılmıĢ oldu.
Rönesans kralı Mátyás‘ın en önemli özelliklerinden birisi de okumaya, kitap
toplamaya ve kitap basımına büyük önem vermesidir. Sarayda oluĢturduğu ve kendi çağına
göre muazzam sayılabilecek Corvina adlı kütüphaneyi gerek satın aldığı, gerekse de hediye
edilen eserlerle zenginleĢtirmiĢ ve Macar baĢkentini Avrupa‘nın en büyük ilim merkezi
yapmıĢtır. Burada birtakım eserlerin asılları olduğu gibi, aynı zamanda kopya edilerek
çoğaltılmıĢ eserler de bulunmaktaydı. Ancak Mátyás‘ın zamansız ölümü kitap toplama iĢinin
yarıda kalmasına sebep olmuĢtur. Mátyás öldüğü sırada kütüphanede aĢağı yukarı 1.000 cilt
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eser bulunduğu tahmin edilmektedir. Avrupa‘daki diğer hanedanların ve asilzadelerin
kütüphaneleriyle karĢılaĢtırıldığı zaman Corvina‘nın ne kadar büyük olduğu ortaya çıkar.
Esté‘lerin

kütüphanesinde

512,

Urbinó‘ların

kütüphanesinde

772,

Medici‘lerin

kütüphanesinde ise ancak 158 kitap bulunmaktaydı (Hómán-Szekfű, c. 2, 1936: 554).
Osmanlıların Budin‘i ele geçirmesinden sonra kütüphanenin bir kısmı Istanbul‘a
nakledilmiĢtir. Zaman içinde bu kütüphanede yer alan eserler Avrupa‘nın çeĢitli Ģehirlerine
dağılmıĢtır. Mátyás‘ın ölümünden birkaç yıl önce kütüphaneyi görmüĢ olan Alman bilgini
Brassicanus Ģöyle demiĢtir: ―Bütün kitapları inceledim. Ne diyeyim ki: Kitaplar hakkında?
Her

bir

kitabın hazine olduğunu söyleyebilirim.

Mátyás‘ın muazzam paralarla

Yunanistan‘dan getirdiği sayısız Lâtin, Yunan ve Ġbrani kitabı önümde duruyordu. Azizlerin
kitaplarının paha biçilmez bir örneğini, Sirenaika‘lı Theodoretus‘un bütün ilahisinin
açıklamasını, belagat sahibi Aziz János‘un, Athanasius‘un, Cyrillus‘un, Gergely
Nazianzi‘nin, Balius Nagy‘ın eserlerini gördüm. ġairlerin, hatiplerin, filozofların ve tarih
yazarlarının hatırlamadığım eserleri de yığınla önümde duruyordu‖ (Fraknói, c. 4, 1896:
536). Kral Mátyás kitap toplamanın yanı sıra kitap basımıyla da ilgilenmiĢ ve desteklemiĢtir.
Dönemin ünlü matbaacısı András Hess‘in adını Avrupa‘da birçok kiĢi öğrenmiĢtir. Bu
kiĢinin matbaasında ilk basılan eser 1473 yılında basılan Budai Krónika‘dır (Hómán-Szekfű,
c. 2, 1936: 554; Kristó-Barta-Gergely, 2002: 200).
Macar kralları Mátyás‘tan önce de her ülkenin kralına örnek olacak davranıĢlar
sergiler, yoksullara yardım eder, onların karınlarını doyurur, büyük yemek sofraları kurdurur
ve buralarda devrin önemli kiĢilerini ağırlarlardı. Eli açık ve merhametli davranırlardı.
Mátyás da kendisinden önceki kralların bu hareketlerini arttırarak devam ettirmiĢtir.
Ordugâhta bulunan yaralıları ziyaret eder, onlara güç ve moral verir, yaralarının bir an önce
sarılması için gerekli özeni gösterir; ziyafetler ve turnuvalar düzenleyerek halkın ve
çevresindekilerin de eğlenmesini ve moral bulmasını sağlardı. KiĢiliği ve karakteri çok
sağlamdı. Onunla beraber doğan Macar Ģövalyelik ruhu uzun yıllar Macaristan‘ı ayakta
tutmuĢtur. Viyana‘nın kuĢatılması sırasında söylediği Ģu sözler onun ne kadar güçlü ve
azimkâr bir kiĢiliğe sahip olduğunu gösterir: ―Bekleyin, artık sizin de kralınız olacağım!‖
(Fraknói, c. 4, 1896: 184).
Rönesans ve Hümanizm sadece düĢüncede veya basılı eserlerde gerçekleĢmemiĢ,
bunlar kadar mimaride de etkili olmuĢtur. Macaristan‘ın her yeri kısa zamanda geç gotik
denilen mimari tarza sahip eserlerle süslenmiĢtir. PeĢte, Visegrad, Tata, Komarom, Kassa
gibi önemli Ģehirler söz konusu mimari tarzı yansıtan eserlerle donatılmıĢtır. Saraylar,
Ģatolar, malikâneler, köprüler, kiliseler hep bu ihtiĢamlı mimari tarz örnek alınarak inĢa
edilmiĢtir (Kristó-Barta-Gergely, 2002: 200; Fraknói, c. 4, 1896: 545). Ġtalya‘dan birçok
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ressam, heykeltıraĢ, rölyef ustası, sarraf, müzisyen ve mimar gelmiĢ ve Macaristan‘da
yepyeni bir atmosfer oluĢmuĢtur (Bonfini, 1943: 77). Mátyás bu geliĢmeleri her daim
desteklemiĢtir. Böylece Macaristan, Avrupa‘da ikinci bir Ġtalya olma yolunda önemli
hareketlerde bulunmuĢtur. Gitgide artan bu etki karĢısında Macar kültürü ve sanatı hiçbir
zaman için varlığını kaybetmemiĢ ve kendine has olan karakterini daima korumuĢtur.
Mátyás‘ın sarayı da kendi gücüne ve devrinin tüm özelliklerine uygun bir tarzdadır.
Merdivenler, tırabzanlar, merdiven boĢlukları, tavan süslemeleri, Ģömineler, ayaklı
Ģamdanlar, kabartmalar ve sarayın her yerine nüfuz eden güneĢ ıĢığı tıpkı Macaristan‘ın en
güçlü zamanını anlatır gibi her yerde ıĢıl ıĢıl parlamaktadır. Bahçesindeki kafeslerde ise
gerek Macaristan‘dan, gerekse de yabancı ülkelerden getirilmiĢ olan kuĢlar yer almakta,
havuzlarda balık yetiĢtirilmekte ve her tür ağaç bulunmaktadır. Bu dönemde Macaristan‘da
öyle yapılar inĢa edilmiĢtir ki, bunlar Roma devri yapılarını bile gölgede bırakmıĢtır
(Bonfini, 1943: 77-80).
Napoli‘nin Rönesans atmosferinde yetiĢen kraliçe Beatrix özellikle Vitéz ve
Pannonius‘un ölümünden sonra Macaristan‘da Rönesans hareketini ve Hümanizm
düĢüncesini yöneten kiĢidir. Mátyás döneminin önemli olaylarında, kral Mátyás‘ı etki altında
bıraktığı ve onu yönlendirdiği açık bir Ģekilde görülür. Avusturya seferi, Ġtalya ile kurulan
sıkı iliĢkiler ve Papalık makamı ile olan diyalogda hep kraliçe Beatrix‘in etkisi vardır.
Mátyás daha hayattayken baĢlayan ve ölümünden sonra da bir süre devam eden taht
çekiĢmesinde Beatrix‘in yönlendirmelerinin çok büyük etkileri olduğu görülür (HómánSzekfű, c. 2, 1936: 559-563).
Hangi açıdan bakarsak bakalım Mátyás çağının Macaristan‘a birçok olumlu katkısı
olduğu kolaylıkla söylenebilir. O, kendisinden önce Macaristan‘da baĢlayan Hümanizm
düĢüncesini ve Rönesans akımını daha da ileri taĢıyıp, kökleĢtirmiĢ; Osmanlılara ve
Husitlere karĢı elden geldiğince her türlü imkânı kullanarak mücadele edip, onların
ilerlemesini engellemeye çalıĢmıĢ, Fatih‘in çağdaĢı olarak Avrupa‘da ona denk bir kuvvetle
onun karĢısına çıkmıĢ, kendi coğrafyasında bir denge unsuru olmayı baĢarmıĢ, Macar
tarihinin en önemli krallarından biri olarak tarihe geçmiĢtir. Mátyás çağı ne Anjou‘lar kadar,
ne de Zsigmond kadar renkliydi ama onun yaptığı iĢler Macaristan‘ın Avrupa‘daki
konumunun daha iyi anlaĢılmasını sağlamıĢtır. Tıpkı Büyük Lajos‘un Macar-Leh, Zsigmond
ve Albert‘in Macar-Alman (Çek) kralı olduğu gibi Mátyás da Macar-Çek-Avusturya kralı
idi, yani birçok ülkenin değerleri onda toplanmıĢtı (Kristó-Barta-Gergely, 2002: 202).
Mátyás, Macaristan‘ın gücünü ve etkisini zirveye taĢıyan ve en parlak günlerine getiren
kraldır. Türklerin ilerlemesi karĢısında bir kalkan görevi görme sorumluluğunu baĢarıyla
yerine getirmiĢ ve bu konuda Avrupa‘nın da güvenini kazanmıĢtır. Anjou‘lar tarafından
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baĢlatılan Batı politikasını doruk noktasına çıkartmıĢtır. Mátyás, Árpád‘lardan beri süregelen
krallık geleneklerinin gerçek anlamda son temsilcisidir. Aristokrasi ve orta asilzade sınıfının
gücünün artmasına paralel olarak krallık kurumlarını geliĢtirmiĢtir. Toplumsal katmanlar
arasındaki keskin çizgileri her anlamda yumuĢatmaya çalıĢmıĢ ve bunu da bir ölçüde
baĢarmıĢtır (www.mek.iif.hu). Macaristan‘ın bu çağı aynı zamanda BatılılaĢma çabalarının
doruk noktasına çıktığı ve ülkenin Batı değerlerini bilinçli bir Ģekilde kabul ettiği bir zaman
dilimidir. Macar ulusunun zengin ve parlak zamanları Mátyás‘ın ölümüyle son bulmuĢtur.
Özellikle askeri gücüyle, diplomatik becerikliliğiyle, cömert davranıĢlarıyla ve üstün
niteliklere sahip kiĢiliğiyle Viyana‘yı ele geçiriĢinden sonra Macaristan, Avrupa‘nın en
büyük ve en önemli gücü olmuĢtur. Mátyás‘ın adaleti kendi ülkesinin sınırlarını da aĢmıĢ ve
tüm Avrupa‘da yer etmiĢtir. Onun adaletli hareketleri ve sözleri tüm krallara ve prenslere
örnek olmuĢtur (Fraknói, c. 4, 1896: 323).
Macar kralı Mátyás gerek kiĢiliği, gerek diplomatik çabaları, gerek oluĢturduğu ordu
ve vergi sistemi, gerekse de Hümanizm ve Rönesansa yaptığı olumlu katkılarla sadece Macar
tarihinin değil, Avrupa tarihinin de etkili kiĢilikleri arasında hakkıyla yer alır. Mátyás her
Ģeyden önce yeni bir toplumsal yapı, yeni bir ordu ve vergi sistemi oluĢturmak istemiĢ ve
bunu da Hümanizmin ve Rönesansın getirdiği yeni bakıĢ açılarıyla gerçekleĢtirmeye
çabalamıĢtır. Mátyás bugün de Macar halkının en sevdiği karakterlerden birisidir. Birçok
masala, deyime, fıkraya, anekdota ve efsaneye konu olmuĢtur. Halk masallarında,
geleneklerde ve göreneklerde canlı bir Ģekilde yaĢatılmaktadır. Macaristan‘a ve Macar
ulusuna yaptığı katkılar sonucunda efsanevi bir kahraman seviyesine yükseltilip
taçlandırılmıĢtır. Macarlar ona olan Ģükran borçlarını aradan yüzyıllar geçtikten sonra dahi
bu Ģekilde ödemektedirler. Birçok kiĢi onu Orta Avrupa‘nın en önemli halk kahramanı olarak
kabul eder (Illyés, 2008: 5656). Macar kronik yazarı Thuróczy‘nin (1435-1488) Chronica
Hungarorum adlı eserinde: … Türk imparatoru Mehmed, rivayete göre aĢağıdaki sözleri
acaba Mátyás hakkında söylememiĢ midir? ―Bütün dünya hükümdarları arasında, hakkıyla
hükümdar unvanına layık olan ben ve O‘dur, biz ikimiz‖… diye yazdığını (Akın, 1987: 714),
Mátyás‘ı ―ikinci Attila‖ diye adlandırdığını ve nasıl ki Hunlar en büyük güçlerine Attila
(434-453) zamanında ulaĢmıĢlarsa, Macarların da güçlerinin doruk noktasına Mátyás
zamanında ulaĢtıklarını belirttiğini biliyoruz (Hómán-Szekfű, c. 2, 1936: 483). ġu kadarını
söylemek gerekir ki, o zamanın Avrupa‘sında gerek askeri, gerek diplomatik ve gerekse de
düĢünce sistematiği açısından en güçlü ve en yenilikçi kiĢilik Macar kralı Mátyás‘tır.
GerçekleĢtirmiĢ olduğu faaliyetlerin, kökleĢmesini sağladığı düĢüncelerin ve kendi
kiĢiliğinin etkilerinin bugün de yaĢaması yukarıda söylediklerimizin canlı birer kanıtıdır.
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A BURNT-OUT CASE: AN ENCOUNTER BETWEEN THE IMAGINARY
AND THE SYMBOLIC, A LACANIAN ANALYSIS
Nurten Birlik1
Özet:
Greene‘in Yanık Bir Vaka adli romanı, Kongo‘da, dıĢ dünyadan izole olmuĢ bir lepra
kolonisinin kapalı ortamında yaĢayan kahramanların öyküsünü anlatır. Roman Batı‘nın baskın
söyleminin iyice iflas ettiği ve kahramanların ancak en temel ihtiyaçları bağlamında anlamlı iliĢkiler
kurabildiği kurgusal bir evren yaratır. Lepra kolonisindeki herkes kendi kurdukları iletiĢim tarzına
engel oluĢturabilecek sosyal ya da etik geleneklerden kendilerini soyutlamıĢlardır. Bu kahramanlar
iki farklı varoluĢ alanının kesiĢtiği yerde kendilerini yeniden kurmuĢlardır: Lacancı bir deyiĢle bu
alan, Simgesel‘le Ġmgesel‘in kesiĢtiği yerdir. Bu yer aynı zamanda, katı toplumsal düzenle kaosun,
Babanın Yasası‘yla toplumsal cinsiyet ediminin henüz gerçekleĢmediği pre-Oedipal anne‘nin
kesiĢtiği, simgeselleĢtirilmeye direnen dil ötesi bir alandır. Ġmgesel‘e dair her Ģey romanda Pendélé
adında tanımlanamayan ve mistik özellikler taĢıyan ormanın derinliklerinde bir yerde yoğunlaĢır.
Pendélé romanın akıĢı içinde metamorfoza uğrayarak Batı‘nın Simgesel düzenini çarpıtıp zayıflatarak
Batılı kahramanların bilinçlerinde bir kara delik ya da kopukluk oluĢturan bir varlık alanına dönüĢür.
Bu bildiri romandaki, yukarıda sözü edilen iki farklı varoluĢ alanının kesiĢmesini Fransız psikiyatrist
Jacques Lacan‘ın teorileri ıĢığında irdelemeyi hedefler.

Graham Greene‘s A Burnt-out Case tells the story of characters in the closed
environment of a leper colony in the Congo, isolated from the outside world, both native and
colonial. It creates a fictional universe where the dominant discourse of the Western world
goes bankrupt and where characters can find meaning in relationships that depend on the
most basic needs. Very suitably, all the members of the leproserie, healthy or ill alike, are
free of any conventionality, social and moral, which could be a hindrance to this kind of
communication. Accordingly, an atheist doctor works with a muddled priest who longs for
―the latest movie magazines including pictures of Brigitte Bardot (BOC 83); or with a nun
who carries a baby with a different man each year and is still allowed to teach. These
characters exist at the intersection of two clashing sites of being in the Congo; the
comprehensible and the incomprehensible; or the Symbolic and the Imaginary, in Lacanian
terms. This is also an encounter between the rigid structure and anarchy, or between the Law
of the Father and the ungendered, neutral pre-Oedipal mother, which stands for, in their case,
1
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a site of dereliction and absence; and which resists symbolization as it is outside the domain
of language. The Imaginary, which bespeaks a beyond in language, is concentrated on
Pendélé, a mysterious place that signifies an idealized final point for Querry, the
internationally famous architect, and metamorphoses into a site of being which subverts the
Symbolic as it creates a rupture in his consciousness enabling the unspoken to come to the
fore. The leproserie where there is a cacophony of different languages (Flemish, English,
French and native African languages), Gods (Catholic, and other native African Gods along
with Nzambe) and distorted human bodies, can also be taken as a site of relapse into the
Imaginary because in this isolated place all the traditional parameters collapse and the
Westerners‘ delusion of linguistic mastery is shattered as the interactive signifying practices
which constitute their Symbolic order collapse in the face of the inexpressible. Even the
priests themselves have their own spiritual and moral dilemmas that make them force the
limits of their Symbolic order but due to linguistic incompetence they cannot verbalize their
experience.
In the beginning of the novel, we learn that in a moment of emotional and spiritual
crisis and an attack of indifference, Querry suddenly decides to quit everything in Europe.
Thus, he gives up his position in his previous Symbolic order, which stands for a denial, on
his side, of his object of desire, or the desire of the Other. He goes to the remotest place he
can find in Africa, which turns out to be a leper colony in the Congo where a group of
missionaries are struggling to meet the physical and spiritual needs of the lepers. The
Catholic priests are assisted here by Dr. Colin, an atheist, and a man of immense compassion
for the lepers. Interestingly, this journey metamorphoses into ―an inner one, and a voyage to
the interior of the self‖ (Smith 156).
The most basic form of communication is denied; and suffering, as well as happiness,
is unfamiliar to Querry. He is dead to any kind of feeling, thus, his attempt to laugh is a
―twitch of the mouth that Colin was beginning to recognize as a rudimentary smile.‖ He asks
Dr. Colin to teach him how to suffer because he only knows ―the mosquito bites‖ (BOC
122). Again when Deo Gratias (his leper servant) asks if Querry had killed a man in Europe,
Querry‘s reply is quite simply, ―I have killed everything‖(BOC 177). Elsewhere he says:
―Nothing. I want nothing. That is my trouble....‖ and ―I suffer from nothing. I no longer
know what suffering is. I have come to an end of all that too‖(BOC 16); ―I‘ve long ceased to
have doubts. Father, if I must speak plainly, I don‘t believe at all. Not at all. I‘ve worked it
out of my system like women‖ (BOC 91).
The term ―burnt-out‖ case is used for the lepers, whose illness has reached its climax,
resulting in the loss of every part of them that can be eaten away, before they are cured. It is
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―mutilation,‖ after which the lepers get rid of the bacillus but still carry the sign of illness
with their sticklike arms and legs. In the text, there is a strong parallelism between the
physical mutilation of the lepers; and the psychical mutilation of Querry, who lost his means
of reacting to life, and who, from all aspects but the purely medical one, has long been dead.
Once part of the Catholic establishment, Querry is now ―a moral and psychological burnt-out
case: depressed and rootless, he has lost his Catholic faith, his ambition, his sexual desire, his
interest in everyday humanity‖ (Watts 66). Thus the epigraph to the novel sets the context
within which Querry‘s situation should be interpreted: ―I did not die, yet nothing of life
remained‖ (Inferno, XXXIV, 25).
The Western Symbolic order with its supreme signifying power of the master signifier
is nullified in Africa, the dark continent where white men cannot have a clear vision of
reality. Greene uses an exotic setting or as he puts it at the beginning of the novel, ―a region
of mind‖ to contextualize the leproserie which stands for the bankruptcy of the Western
civilization. The leper colony is sketched convincingly without any sense of sentimentality
and, in time, it metamorphoses into Querry‘s state in psychical terms. Like those burnt-out
lepers for whom mutilation is an alternative to pain, he is mutilated by his loss of desire.
Querry is put among other characters at different stages of religious belief, and the leproserie
functions to isolate them from the outside world. However, in this place of despair Querry
rediscovers his reason to live.
The priests, who are the Symbolic father incarnate in a Christian community, are
dissociated from their traditional images: they are seen as being more occupied with building
houses for the lepers or raising money for the new hospital than with any kind of theology.
The setting functions to give a meaningful reason for these priests to act in a commonplace
worldly way. Their days follow a typical working routine as follows:
Farther Paul with Brother Philippe was in charge of the dynamo which supplied
electricity to the Mission and the leper village; .… Father Joseph had already started the
labourers to work on clearing the ground for the new hospital.... (BOC 26)
Their hopes for the future are similarly at a very mundane level: ―We‘ll have airconditioning in our rooms yet, Father Jean said, and a drug-store and all the latest movie
magazines including pictures of Brigitte Bardot‖ (BOC 83). There is a nice worldly track in
the fact that the first thing that occupies the Bishop‘s mind when Querry arrives is whether
he plays bridge or not (BOC 64).
Father Thomas is portrayed as a muddled priest who tries to impose his own dilemmas
in religion on Querry. He is drawn as a poor creature unable to know what he believes,
unable to control or overcome his doubts. To Querry he says: ―We both of us have our
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doubts. Perhaps I have more than you. They even come at the altar with the Host in my
hands‖ (BOC 91). Querry insistently says that he has got no doubts;
I‘ve long ceased to have doubts. Father, if I must speak plainly, I don‘t believe at all.
Not at all. I‘ve worked it out of my system like women. I‘ve no desire to convert others to
disbelief, or even to worry them. I want to keep my mouth shut, if only you‘d let me. (BOC
91)
Lacanian theory of the humanizing castration by language offers a subtext to analyze
Querry‘s case: Because the subject emerges only within the discourse and gets to know
himself/herself from the place of language, once s/he enters the symbolic discourse, s/he has
no more access to his biological Real. For Lacan man‘s psychic reality is possible only
through the basic signifiers which build the human signification and which function as the
organizing principles in the subject‘s world:
The subject attaches significance, it ‗anchors itself‘ to certain signifiers; these
signifiers, like upholstery buttons, pin down the floating mass of signification, by attaching it
to the system of signifiers. If they fail, the correspondence is no longer achieved, words no
longer carry meaning and communication, or inter-subjectivity fails. (Sarup 108)
Now s/he is spoken by the language or the discourse he is born into which exceeds
him/her. That is, as the subject is caught and constituted by language, Lacan shifts Freud‘s
emphasis on the father to language in the constitution of the subject.
The most important of these basic signifiers is the phallus, but ironically, the subject is
castrated by language or the paternal metaphor, and is deprived of the phallus. It is
impossible for him to satisfy the ensuing desire which comes into being as a result of the
primary repression and which is constitutively unsatisfied and unsatisfiable as s/he doesn‘t
know its object because of repression or a lack ―which is brought into being‖:
Because the phallus is not a question of a form, or of an image, or of a phantasy, but
rather of a signifier, the signifier of desire. In Greek antiquity the phallus is not represented
by an organ but as an insignia; it is the ultimate significative object, which appears when all
the veils are lifted. Everything related to it is an object of amputations and interdictions….
The phallus represents the intrusion of vital thrusting or growth as such, as what cannot enter
the domain of the signifier without being barred from it, that is to say, covered over by
castration….It is at the level of the Other, in the place where castration manifests itself in the
Other, it is in the mother- for both girls and boys- that what is called the castration complex
is instituted. It is the desire of the Other which is marked by the bar. (Lacan in Seminar of
April-June, 1958 qtd in Wilden 188)
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Desire might be interpreted as a yearning to return to a nostalgic object which is
structurally excluded and which is only contingently available to the subject‘s consciousness.
Desire in Lacanian context is used to ―denote both the lived primal lack or need for a union
with the mother, and the desire to have which succeeds it after the entry of the subject into
language‖ (Sarup 165). The constitution of desire overlaps with the humanizing castration by
Lacan as it makes the infant‘s entry into culture possible. It is because of this reason that, for
Lacan, ―[t]he only thing one can be guilty of, at least from the psychoanalytic point of view,
is of having given up on one‘s desire‖ (Lacan qtd. in Laurent 242). In the novel, Querry is
guilty of giving up on his ―desire to desire‖ (Seminar VII 309), as he casts aside his
superegoized self and doesn‘t make any effort to keep a link to the Symbolic order intact.
When the paternal metaphor breaks down, the relation between the Imaginary, the
Symbolic and the Real registers is put out of alignments and this also reflects as the break
down of the law of the language system; and the place of the Other is seriously distorted.
When one gives a Lacanian hearing to Querry‘s case, one can easily see the distortion of the
paternal metaphor in his world which maintains the correlation between the individual and
society. Querry refuses to be identified with or occupy any position in the Western Symbolic
order and his insertion into the world of human relations comes to be characterized by
emptiness. His exclusion of the Symbolic father from his personal world is revealed in his
disgust with certain signifiers of authority and law like God, success- which implies
recognition granted by community-, family,

and his refusal to use his surname.

[Interestingly, he remains Querry or the Querry for the other characters. He does not use his
Christian name and it is difficult to understand his nationality from his surname. Smith
points to the oddity of his surname which reminds one of ―query‖ and ―quest‖. (156)]
Desire is external and every desire is the desire to have oneself recognized by the
other: ―man‘s desire finds its meaning in the desire of the other, not so much because the
other holds the key to the object desired, as because the first object of desire is to be
recognized by the other‖ (Language of the Self 31) and ―the subject seeks recognition as a
(human) subject by requiring the other to recognize his (human) desire; in this sense one
desires what another desires. And in this sense that desire is unconscious, one desires what
the Other (here the unconscious subject) desires‖ (189). Lacan also states that ―desire makes
itself recognized for a moment, only to become lost in a will which is will of the other‖ (8485). In Querry‘s case, in the past he was granted too much recognition, and paradoxically,
this led into his fit of indifference to the organizing principles of his Symbolic order. In such
a context, Dr Colin‘s comment on Querry becomes more comprehensible; for Dr. Colin the
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reason for Querry‘s psychical mutilation is his success which is like a disease from which
one cannot be cured:
The fools, the interfering fools, they exist everywhere don‘t they? He had been cured
of all but success, but you can‘t cure success anymore than I can give my mutiles back their
fingers and toes, I return them to the town, and people look at them in the stores and watch
them in the street and draw the attention of others to them as they pass. Success is like that
too- a mutilation of the natural man. (BOC 197)
Querry seems to affirm Dr Colin‘s words when he says: ―Disgust of praise. How it
nauseates, doctor, by its stupidity‖ (BOC 193). To escape it, he went to the remotest part of
Africa, an act which seems to be a self-inflicted castration, but the traces of his previous
Symbolic order followed him down to the leproserie in the person of Parkinson, the
journalist who wants to write a fake story of Querry and Ryker, the manager of a local palm
oil factory, who wants to build Querry up as ―the hermit of the Congo.‖ They gave him the
same feeling of nausea and took this temporary peace away from him again.
During his stay at the leproserie, Querry ironically begins to recover because he learns
how to suffer again as a result of his efforts to help Dr. Colin and the priests. Hoskins
suggests that Querry‘s recovery is initiated in his rescue of Deo Gratias ―who wanders into
the forest in search of Pendélé, the place of childhood where he was happy in the care of his
mother;‖ thus, for Querry the place stands for ―recovery of the ‗lost childhood‘‖ (167).
Pendélé reminds the reader of Freud‘s definition of the death drive ―that announces the
second coming of the lost jouissance.‖ While it is:
only a mental representative of the lost object (lost energy or jouissance), it still injects
a new energy into the field of the pleasure principle constituted by the value-the surplus
value (Lacan‘s a )- of the lost object. Breaking into the pleasure principle that dooms all
signifying acts to inertia, the death drive fortuitously spurs us to the mental labor required to
prevent organized life from declining to zero. (MacCannell 199)
As Ragland-Sullivan states; Lacan placed the roots of the pleasure principle in the
Imaginary union between the infant and the (m)Other, thus he ―redefined the pleasure
principle as jouissance or a sense of Oneness, and reshaped the reality principle to refer to
the separation evoked by language and Law (Castration)‖ (139). Jouissance is ―the forbidden
me,‖ ―whose absence would render the universe vain‖ and makes the Other inconsistent
(Écrits 694-5). Querry‘s desire is encumbered by an oppression of jouissance which
―concerns the relations of desire to the position of the Father‘s Name (or the phallus)‖ (Sarup
168). In Lacanian terms, then, Querry relapses into the Imaginary, into his forbidden moi
against the speaking je, and the leproserie leading into Pendélé, for Query, is a source of
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jouissance, the disruptive and excessive material which returns through the mechanism of
the unconscious and injects a new energy into the field of the pleasure principle. His
rediscovery of peace is indicated when he says: ―You know I am happy here‖ (BOC 94).
The period of recovery does not last long because of the interference of Rycker, a
frustrated man who failed to become a priest and who, now, suffers from religious hysteria.
Querry feels pity for Rycker‘s childlike wife, Marie, for whom, he evokes a Pendélé (Smith
158). However, his attempt to help her is misconstrued by her husband, Rykcer, who had
once tried to build Querry up as a saint on account of his sacrifices, and who, now, begins to
suspect of seducing his wife. Rycker‘s jealousy seems not to be without foundation,
however, as Querry had a reputation in matters of women as well as in architecture. Querry
laughs at the absurdity of the misunderstanding, which implies the early signs of feeling
again. Ironically Rycker, thinking he is being laughed at, kills Querry.
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SAVAġTAKĠ BEDENLER VE KONUġAMAYAN DOSTLARIMIZ
Mustafa Güllübağ 1
Özet:
SavaĢ meydanları insan bedenin çelik ve savaĢ makineleri karĢısında ne kadar kolay
incinebilirliğini görmek açısından en iyi yerlerdir. Bu bağlamda Birinci Dünya SavaĢı modern
savaĢların en kanlısı ve acımasızı olarak tarihteki yerini almıĢtır. Aynı zamanda savaĢların en
entelektüelidir. Birçok yetenekli asker bu savaĢta değiĢik pozisyonlarda savaĢmıĢ ve savaĢın dehĢetini
yazınlarına taĢımıĢlardır. SavaĢ yazını korkunç Ģekilde parçalanmıĢ cesetlerle, uzuvlarını kaybetmiĢ
insanların betimlemeleriyle doludur. Psikolojik

bağamda insanların ölüm korkusu eserlere

yansımıĢtır. Ancak ölümden korkan ve yaĢamları için endiĢe duyan yalnızca savaĢ meydanındaki
askerler değildir. Açık arazinin kötü koĢullarında insanlara yardım eden ―konuĢamayan dostlarımız‖
da patlayan bombalar altında korku hissetmiĢlerdir. Onların da bedenleri, aynı insanlarınki gibi
yıkıcı savaĢ araçları karĢısında çaresiz zayıf ve kolay incinirdir. KonuĢamayan ancak kanlarıyla ve
canlarıyla savaĢ meydanlarında bulunan bu varlıklar eserlerin içinde yer bulmuĢlardır. Bu bildirinin
amacı savaĢtaki insan ve hayvan bedenini, korku ve endiĢelerini irdemektir. Bu araĢtırma sırasında,
Türk ve Ġngiliz Ģiiri ve düz yazınından yararlanılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Ġnsan vücudu, Ġmajlar, Hayvanlar, SavaĢ ġiiri, SavaĢ Yazını

Abstract:
Battlefields are the best places to test how vulnerable the human body is in the face of steel,
machinery, and weaponry developed to kill another. World War I is one of the deadliest wars that
humankind has experienced, and the devastating effect of this war gave birth to a new genre called
trench poetry, where, ironically, there were countless very gifted poets who found a ground on which
to reflect their observations through poetry. Naturally, their poetry included patriotism, nationalism,
religion, and the terror of war. The terror and misery inflicted by the war have found and ample space
in the imagery of the poems written during those years. The images in war poetry mostly consist of
gravely wounded soldiers and mutilated bodies. Yet those perforated bodies may still be beautiful,
frightening, and homoerotic. On the other hand, women poets were as successful in their imagery as
their male counterparts in reflecting the broken bodies of wounded and dead soldiers. Though World
War I is considered to be the war of machinery, there were still animals that carried the loads of
soldiers. They were our ―dumb friends‖ which found almost no place in poetry of World War I. Many
soldier poets talk about the rats and lice but not the animals that helped them. Their bodies were as
vulnerable as men‘s. My paper will portray the human body at war and give some examples of our
dumb friends‘ body and their efforts to assist us in reaching our battlefield goals. I will examine the
1
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poetry and novels or correspondences of such poets as Rupert Brooke, Siegfried Sassoon, Wilfred
Owen, Isaac Rosenberg and some novelists like Erich Maria Remarque, Robert Graves and a memoir
by a Turkish soldier, Ġ. Hakkı Sunata.
Key Words: Human Body, Imagery, Animals, War Poetry, War Prose

Gavrilo Princip‘in silahından çıkan kuĢun Avrupa kıtasını ve dünyanın birçok
bölgesini kana bulayacak olan Birinci Dünya SavaĢı‘nın kıvılcımı olmuĢtur. Dört yıl sürecek
olan bu savaĢ o güne kadar görülmüĢ olan en kanlı, en mekanize, en acımasız ve en dehĢet
verici savaĢ olacaktı. O güne kadar insan kıyımı için geliĢtirilen tüm teknoloji bu savaĢın
emrinde olacak ve dehĢeti ile hafızalarda derin izler bırakacaktı. Yeni geliĢtirilen makineli
tüfekler, zeplinler, uçaklar ve gaz bombaları insan kıyımı için hazır bekliyordu. SavaĢın
dehĢetini Eric Hobsbawm Ģöyle özetler:
‗Batı Cephesi‘ muhtemelen savaĢ tarihinde benzeri görülmemiĢ bir insan kıyımın
makinesi haline dönüĢmüĢtür. Milyonlarca asker kum torbalarıyla desteklenmiĢ siperlerin
içlerinde fareler ve bitler gibi yaĢayarak birbirlerine karĢı savaĢtılar. Arada bir generalleri bu
çıkmazdan bir çıkıĢ yolu bulmayı deneyeceklerdi. Günlerce, hatta haftalarca sonu gelmeyen
topçu ateĢleri – daha sonra bu dehĢeti Alman yazar Ernst Jünger (1921) ‗çelik fırtına‘ diye
tanımlayacaktır – düĢmanı ‗yumuĢatmak‘ ve yerin dibine batırmak içindir. Tam o anda
askerler dalgalar halinde kum torbalarını aĢıp, genellikle dikenli tellerle korunan ‗hiç
kimsenin toprağına‘ doğru koĢacak ve burada devrilmiĢ ağaçların kütükleri, bombaların
açmıĢ olduğu su dolu kraterler, sahipsiz kalmıĢ cesetler arasında kendilerini biçen makineli
tüfeklere doğru ilerleyeceklerdi. Almanların 1916 (ġubat-Temmuz ayları arasında)
Verdun‘deki yarma harekatı iki milyon askerin katıldığı ve bir milyon kayıpla sonuçlanan bir
saldırıydı. Bu yarma harekatı baĢarı elde edilemeden sona erdi. Almanlar‘ın Verdun
saldırısını kırmak için Ġngilizler‘in Somme‘da baĢlattığı saldırı Ġngilizler‘e 420,000 kayba
sebep oldu; bu kaybın 60,000‘i saldırının ilk günü ölmüĢtü. Birinci Dünya SavaĢı‘nın büyük
çoğunluğunu Batı Cephesi‘nde savaĢan Ġngiliz ve Fransızların hafızasında ‗Büyük SavaĢ‘ın
‗Ġkinci Dünya SavaĢı‘ndan daha korkunç ve travmatik bir iz bırakması bir sürpriz değildir
(24-25).
Böylesine vahĢet dolu bir savaĢ ve savaĢ makinelerinin insan ve doğa üzerine yaptığı
yıkıcı etki edebi eserlerde kendini göstermiĢtir. SavaĢta zarar gören yalnızca ön saflarda
kurĢunun üzerine yürüyen askerler değil, onların düĢmana karĢı direnç oluĢturmak istediği
her nokta bu yıkımdan payını almıĢtır. Bir baĢka deyiĢle askerin bulunduğu her yer, her Ģey
ve her varlık savaĢın dehĢetinden payını almıĢtır.
Birinci Dünya SavaĢı baĢladığında Ġngiliz askerlerin ―eğitimi doruk noktasındaydı‖
(Bergonzi 3). Catherine Reilly, kadın Ģiirlerini topladığı eserinin önsözünde, asker, yardımcı
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birlikler ve kadınlardan oluĢan savaĢ Ģairlerinin sayısının 2225 olduğunu söylemektedir
(xxxiii). Bu sebepten ciddi bir sayıda savaĢ Ģiiri birikimi oluĢmuĢ ve savaĢın hemen hemen
her unsurunu, özellikle dehĢetini ve sıkıntılarını anlatan binlerce Ģiir yazılmıĢtır. SavaĢ
romanlarının büyük bir çoğunlu ise savaĢtan sekiz-on yıl sonra, savaĢın psikolojik etkileri
zayıfladıktan sonra ortaya çıkmıĢtır.
SavaĢ Ģiirleri büyük oranda savaĢın insan üzerine getirdiği yıkım ve zorlukları ele
almıĢ, savaĢın doğa ve hayvanlar üzerine yaptığı etkiden pek bahsetmemiĢtir. SavaĢ Ģiiri
büyük oranda savaĢ meydanlarında hemen kaleme alınmıĢ metinledir ve bu metinlerin büyük
çoğunluğu insanın en yakınındaki ―diğer bir insanla‖ ilgilidir. Diğer unsurlar, doğa, ağaçlar,
köyler, evler ve hayvanlar savaĢtan paylarını almalarına rağmen Ģiirlerde çok fazla yer
bulmamıĢlardır.
SavaĢın dehĢetini ve anlamsızlığını en sert Ģekilde eleĢtiren Ģairlerden birisi olan
Siegfried Sassoon ‗KarĢı Saldırı‘ isimli Ģiirinde savaĢın dehĢetini, yağan yağmur altındaki
cesetlerin durumunu Ģöyle anlatır:
Her yer cesetlerle çürümüĢ; yeĢil ĢiĢmiĢ bacaklar
Uzun botlu, sere serpe, yere kapanmıĢlar hendek boyunca;
Ve gövdeler, yüzükoyun, insanı içine emen çamurun içinde,
Yarı dolu kum torbaları gibi çamura bulanmıĢ;
Ve ıslanmıĢ çıplak kalçalar, saç yumakları,
Pörtleyen kafalar harç kıvamındaki kaygan çamurda birlikte uyuyor.

Sassoon‘un bu Ģiiri, bombaların ve ateĢli silahların insanın kolay incinen bedeni
üzerindeki tahribatı tüm çıplaklığıyla gösterir. Ancak savaĢta tek öldürücü olan Ģey yalnızca
ateĢli silahlar değildir. Daha sinsi ve kötü yeni teknikler geliĢtirilmiĢtir 1915‘in baharına
gelinceye kadar. ―Gaz bombaları!‖. Ġlk olarak Almanlar tarafından 22 Nisan 1915‘te
Ypres‘te kullanılan bu bombalar çok kısa bir sürede ciğerleri çürütebilecek etkinlikte bir
kimyasaldı. Bombaya maruz kalan askerler bir süre sonra kendi kanlarında boğularak can
veriyorlardı. Wilfred Owen‘in ‗Tatlı ve Onurlu Bir ĠĢtir Vatan Ġçin Ölmek‘ isimli Ģiirinde
gaz bombasına maruz kalmıĢ bir askeri Ģöyle tarif eder:
Yorgunluktan sarhoĢ; bombaların ıslığına bile sağırdık
BeĢ-Dokuzluklar arkamıza düĢtüler.
GAZ! GAZ! Çabuk arkadaĢlar! ---Büyük bir ĢaĢkınlık içinde
Maskeyi tam zamanında takarak;
Ancak birisi hala bağırıyor ve sendeliyor
Bocalıyor, alevler arasında, kireç kuyusuna düĢmüĢ gibi. . .
Yoğun mat yeĢil bir ıĢığın içinden,
YeĢil bir denizin altındaymıĢçasına boğulduğunu gördüm.
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Tüm rüyalarımda, çaresiz bakıĢlarımda
Bana doğru atılıyor, eriyip akıyor, boğuluyor.
...
Eğer iĢitebilirseniz her nefeste, kan
Ürperten hırıltıyla köpük köpük çürümüĢ ciğerlerinden geliyor,

Eric Maria Remarque‘nin 1929 yılında yayımlanan Batı Cephesinde DeğiĢen Bir ġey
Yok baĢlıklı romanında gaz bombasına maruz kalmıĢ askerlerin durumu romanın kahramanı
Paul Baumer tarafından Ģöyle tasvir edilir: ―Gözümün önünde, hastanelerde gördüğüm
korkunç sahneler canlanıyor: Zehirli gaz solumuĢ olan erler sabahtan akĢama kadar
boğulurcasına öksürüyorlar ve kavrulmuĢ ciğerlerini parça parça, pıhtı pıhtı kusuyorlar‖
(55).
Bu gazların tahrip etkisi yalnızca insanlar üzerinde bu kadar etkili değildi. SavaĢta
kullanılan ―konuĢamayan dostlarımız‖ hayvanlar da bu kıyımdan paylarını alıyorlardı.
Öldürücü gaz bombaları onları da insanlar kadar etkiliyor ve insanları öldürdüğü Ģekilde
hayvanları da öldürüyordu. Bu sebepten, savaĢta yardımcımız olan hayvanlar için de gaz
maskeleri ve gözlükler tasarlanmıĢ ve kullanılmıĢtır.
Her ne kadar gaz bombaları sinsi ve korkunç bir silah gibi görünse de Birinci Dünya
SavaĢı‘ndaki ölümlerin %3-4‘ü gaz bombalarından meydana gelmiĢtir. Bir baĢka deyiĢle gaz
bombaları savaĢın ―insaflı ölüm makinesi‖ durumunda kalmıĢtır. Topçu ve makineli tüfek
ateĢi en dehĢet verici ölümleri geçekleĢtirmiĢtir. Özellikle havan topunun yaptığı anlaĢılmaz
tahribatı Remarque söyle tasvir eder:
Dallardan cesetler sarkıyor. Çıplak bir asker iki büyük dalın arasında oturmuĢ
durumda kalmıĢ. Miğferi hala baĢında ama geri kalan yanı anadan doğma. Zaten vücudunun
yarısı var, üst yarısı. Bacakları kopmuĢ. ‗Ne demek bu?‘ diye soruyorum. Tjaden
‗Patlamanın Ģiddetiyle giyisilerinden sıyrılıp uçmuĢ.‘ diye söyleniyor (163).
Paul Baumer bir silah arkadaĢının ölüm anını Ģöyle anlatır. ‗Müller de öldü. Birisi onu
tam midesinden vurdu. Müler müthiĢ bir ıstırap içinde, yarım saat dayandı‖ (Remarque 215).
Ancak acı çekerek ölenler yalnızca askerler değildir. Metalin yıkıcı etkisi

hayvanlar

üzerinde de aynı etkiyi yaratır. Onlar da insan kadar incinebilir ve acıya duyarlıdır.
Remarque yaralanmıĢ atları eserinde Ģöyle anlatır:
Bağırmalar sürüyor. Ġnsan değil bu bağıranlar! Ġnsanlar bu kadar ürkünç bağıramazlar.
Kat ‗Yaralı atlar‘ diyor. . . . Atlar bunlar. Ama bazıları dört nala uzaklara doğru koĢuyor,
yere düĢüyor, kalkıp yine koĢuyor. Ġçlerinden birinin karnı deĢilmiĢ, bağırsakları sarkmıĢ.
Ayakları kendi bağırsaklarına takılarak sendeleyip düĢtü (50-51).
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SavaĢın vahĢetinden doğa da payını almıĢtır. Bazı ormanlarda ve koruluklarda tek bir
ağaç bile ayakta kalmamıĢtır. Robert Graves Tüm Olan Bitene Elveda baĢlıklı romanında
Mametz Koruluğu‘nu Ģöyle tanımlar:
Daha sonraki iki günümüzü Mametz Koruluğu‘nun dıĢındaki çadırlarda geçirdik.
Üzerimizde muharebe elbiselerimiz vardı, geceleri çok üĢüyorduk. Bu sebepten battaniye
olarak kullanmak üzere Alman paltoları bulmak için ormana girdik. . . . Ormanda tek bir
ağaç bile ayakta kalmamıĢtı (211).
En ünlü Ġngiliz savaĢ Ģairlerinden biri olan Rupert Brooke, Gelibolu cephesine sevk
edilmeden önce, Hollanda‘ya gönderilir. Daha önce yazmıĢ olduğu savaĢ sonelerinden dolayı
piĢman olmuĢ mudur bilinmez ama savaĢın getirdiği yıkımdan dehĢete kapılmıĢtır.
Antverp‘teki gözlemlediklerini annesine yazdığı mektupta Ģöyle anlatır:
TerkedilmiĢ, top ateĢine tutulmuĢ ve hala yanmakta olan Antverp Ģehrinde dolaĢtım.
Gecenin birinde, yıkılmıĢ evler, ölü erkekler ve atlar gördüm: [atların çektiği] tramvayların
rayları yerlerinden sökülmüĢ ve burulmuĢlardı, tıpkı bir çocuğun oyuncağıyla oynarken
oyuncağını burup yere savurduğu gibi. Tüm gökyüzü ve yeryüzü sanki yanan petrolle bir göl
yüzeyi gibi ıĢıldıyor, alevden tepeler ve kuleler oluĢuyordu. Cehennem gibiydi, Dantevari bir
cehennem, korkunçtu (Crawford 41).
Hem Remarque hem Graves savaĢın dehĢetini dört yıl yaĢamıĢ asker yazarlar olarak
insan

ölümlerini

doğal

karĢılamaya

baĢlamıĢlardır.

Ancak,

hayvanların

savaĢa

sürüklenmesini hiç doğru bulmamıĢlardır. Bu konuda Remarque ―Kim ne derse desin,
savaĢta at kullanmak dünyanın en sefil alçaklığıdır!‖ (52) der. Graves ise gördüğü manzara
karĢısında Ģöyle bir yorumda bulunur: ―Yaralılar ve esirler önümüzden bir nehir gibi akıp
gittiler. Ölü at ve katırların sayısı beni Ģoke etti; insan cesetleri anlaĢılabilirdi, ancak
hayvanların böyle bir savaĢın içine çekilmesi bana yanlıĢ geldi‖ (209). Liman von Sanders
anılarında atını savaĢa kurban veriĢini Ģöyle anlatır:
Limandaki gemilerden birinden kaldırılmıĢ olan bir balon gördük ve çadırın gemi
toplarına hedef olduğunu anladık. Çadır yıkılmıĢ ve hedef de kaybolduğundan iki üç
mermiden sonra ateĢ kesilmiĢti. Tehlikeyi atımın parçalanması ve bir neferin yaralanması ile
geçiĢtirmiĢtik fakat daha koruyucu bir gözetleme yeri seçmek zorunda kalmıĢtık
(Mütercimler 573).
Ne yazık ki tüm hayvan ölümleri yalnızca düĢman ateĢiyle gerçekleĢmez. SavaĢın
sebep olduğu kıtlık, yük ve besi hayvanı olmayan diğer hayvanları da ne yazık ki hedef
haline getirir. Ġsmail Hakkı Sunata anılarını anlattığı Gelibolu‘dan Kafkaslara adlı eserinde
bir köpeğin nasıl besin zinciri halkası haline geliĢini Ģöyle anlatır:
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Bizim odanın önünde bir köy köpeği vardı. Fıstık gibi beslenmiĢ, güler yüzlü, sevimli
bir hayvancıktı. Bir gün evin önünde bir silah patladı. Doktorla birlikte ‗Ne oluyor?‘ diye
dıĢarı çıktık. Bizim sevimli köpeğin baĢı, karların üzerinde duruyor. Gövdesi uçmuĢ. Köyde
yenen son köpekmiĢ (378).
Açlık sıkıntısı askerler için de söz konusu olunca yük hayvanları asker tayını olarak
yenme emri gelir. Sunata bu olayı Ģöyle nakleder: ―Taburun mevcudu, iki yüze kadar indi.
Nasıl eridi bu zavallılar. ġimdi bir tamim geldi: Beslenmesi imkanı kalmayan at, katır, deve
ve emsali hayvanların kesilip askere verilmesi hakkında. At mı kaldı elde. Ne eĢek, ne deve.
Hepsi ölüp gittiler. Vaktinde gerekti bu emir‖ (383).
SavaĢın acımasızlığı bununla sona ermez. Öldürülen hayvanlar en azından düĢman
hedefi olarak görülmüĢ, düĢmanın lojistik desteğini kırmak için hedef alınmıĢlardır büyük
oranda. Ancak bazı bölgelerden geri çekilme sırasında, insan hizmetindeki bu ―konuĢamayan
dostlar‖ savaĢ ganimeti haline dönüĢme olasılıklarından dolayı bizzat kendilerini besleyen,
büyüten ve kullanan eller tarafından öldürülmüĢlerdir. Gelibolu 1915 adlı eserinde Erol
Mütercimler, Çanakkale Muharebelerinin sonunda geri çekilen düĢman kuvvetlerin, savaĢ
ganimeti bırakmamak amacıyla, malzemelerin bir araya toplanarak ateĢe verildiğini anlatır.
Ancak hayvanların bir kısmını tahliye etmenin imkanı bulunmamaktadır. Bu dehĢet dolu
kıyımı Mütercimler Ģöyle nakleder:
Bu imha iĢinden hayvanlar da paylarını aldılar. Tahliye edilemeyen 15 atla birkaç katır
kalmıĢtı. Üç asker ilk dört tanesini dere yatağına götürüp vurdu. Bu andaki görüntüyü tahmin
etmek zor olmasa gerek. Hayvanlar katillerine hiç kuĢku duymadan sevgiyle yumuĢak
bakıyorlardı. Oysa onlar veterinerin kendilerine öğrettiği yöntemle o güne kadar dost
oldukları hayvanları acımasızca katlediyorlardı. SavaĢın vahĢeti bir kez daha ortaya çıkmıĢtı.
Atların gözlerinden kulaklarına bir çizgi çekip ortasına ateĢ ediyorlardı. Bazı askerler
hayvanlara kıyamadı. KoĢumlarını, eyerlerini çıkarıp salıverdiler (655).
Ġnsanın yarattığı vahĢetin ortasında insana yardım için bulunan hayvanlar, bu
kıyımdan paylarını insanlar kadar almıĢlardır. ĠĢlerin ters gitti zamanlarda ise savaĢ
ganimetine dönüĢme riskinden dolayı bir düĢman askerinden daha kötü iĢleme tabii tutulup
doğrudan öldürülmüĢlerdir. Onlar da insanlar gibi klorin gazına maruz kaldıklarında kendi
kanlarıyla boğulmuĢ, hardal gazına maruz kaldıklarında vücutları su toplamıĢtır. Kısaca
söylemek gerekirse insanın çektiği her türlü çileyi insanlarla beraber çekmiĢlerdir. Ancak, bu
savaĢ onarın olmamasına rağmen onlar da bedel ödemiĢlerdir.
Lojistik destek amaçlı kullanılan bu varlıklar ihtiyaca göre görev yerlerine sevk
ediliyorlardı. Örneklemek gerekirse; Çanakkale muharebelerinin ilk aylarında Türk
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ordusunun ―hayvan mevcudu 24,734‖ iken, muharebenin sonuna doğru sayı ―69,163‖e
çıkmıĢtır (Mütercimler 369).
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SIRP TARĠHÇĠ VE YAZAR RADOVAN SAMARCĠÇ‟ĠN GÖZÜYLE
KANUNĠ SULTAN SÜLEYMAN VE ROKSELANA (HÜRREM SULTAN)
Melahat Pars1

Özet:
Sırp tarihçileri arasında çok önemli bir isim olan Radovan Samarciç‘in ―Suleyman i
Rokselana‖ isimli romanında Osmanlı tarihinin en önemli komutanlarından biri olan Kanuni Sultan
Süleyman‘ın hayatı birçok farklı yaklaĢımla ve yabancı temsilcilerin yorumlarıyla anlatılır. Biz de bu
yorumlardan faydalanarak Kanuni Sultan Süleyman ile Hürrem Sultan portrelerinden örnekler
sunmaya çalıĢacağız. Kanuninin gerek bir komutan olarak elde ettiği baĢarıları gerekse özel
hayatındaki fırtınalar, Hürrem Sultan‘ın entrikaları söz konusu romanda ilginç tarihi bilgiler ve bakıĢ
açısıyla ele alınmıĢtır.

Radovan Samarciç 20.yüzyılın en önemli Sırp tarihçilerinden biridir. 1922 yılında
Saraybosna‘da doğar. 1949 yılında Belgrad Üniversitesi Felsefe Fakültesinin Tarih
Bölümünü bitirir. 1956 yılında ―Altın Dubrovnik Çağı ve Diplomat ġair Yaket Palmotiç‖
konulu doktora tezini savunur. Uzun yıllar Paris ve Belgrad‘ta öğretim üyeliği, Belgrad
Üniversitesi Felsefe Fakültesi Dekanlığı, Sırbistan Bilimler Akademisi üyeliği yapan
Samarciç 1994 yılında Belgrad‘ta vefat eder.
Tarih yanında edebiyatla da uğraĢan Samarciç, Sırp Edebiyat Birliği‘nin de
baĢkanlığını yapmıĢ, edebiyat alanında da eserler yazmıĢtır.
Tarih alanında özellikle 16. ve 17. yüzyıl Osmanlı Ġmparatorluğu tarihiyle ilgilenir.
16. ve 17. yüzyıla ilgi göstermesinin en önemli nedeni, Sırp milletinin, Belgrad ve
Sırbistan‘ın geçmiĢi ve söz konusu dönemdeki konumlarıdır. En önemli eserleri arasında
―Belgrad‘ın Tarihçesi‖, ― Sırp Halkının GeçmiĢi‖, ― 16. ve 17. Yüzyılda Fransız
Belgelerinde Belgrad ve Sırbistan‖, ―Sırp Halk Türküleri‖, ―Vuk Karaciç‖ eserlerini
sayabiliriz.2
Samarciç, 16. ve 17. yüzyıl Osmanlı tarihini, dönemi sembolize eden tarihi kiĢiliklerin
biyografilerini yazarak anlatır. Bu biyografileri arasında 1976 yılında yayınlanan ―Süleyman
ve Rokselana‖ eseri de yer alır.

1
2

Doç.Dr. Ankara Üniversitesi, DTCF, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Bulgar Dili ve Edebiyatı.
Sima Çirkoviç, Enciklopedija srpske istoriografije. Beograd, 2003, str.76.
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Sırp tarihçisi bu önemli konuyu ele almasının nedenlerini Ģu sözlerle açıklar: ―Kanuni
Sultan Süleyman‘ın yoğun ve karıĢık dönemiyle uğraĢırken ilgi duyduğum 16. ve 17. yüzyıla
ait yıllarca biriktirdiğim eserlerden güç aldım. Kanuni‘nin tarihi rolünün önemini ortaya
koyacak bir monografi henüz yazılmadı. Ancak O‘nun dönemi ve komĢu ülkelerle iliĢkileri
en ciddi Ģekilde araĢtırılan bir dönemdir… Bu eserle amacım, kiĢiliklerin ve olayların tarihi
kaynaklara dayanarak anlatılmasıdır. Bundan dolayı diplomatların yazdıklarını, arĢiv
belgelerini, uluslar arası anlaĢmaları, seyahatnameleri ve eski kitapları araĢtırdım. Ayrıca
Türkiye ve komĢu ülkelerdeki tarihi belgelerden de yararlandım… Kanuni‘nin savaĢçı
kiĢiliği ile diplomasi anlaĢmalarda ve Ġmparatorluktaki kanunları yöneten kiĢiliği arasında
bağ kurmaya çalıĢtım.‖3
Yedi bölümden oluĢan eser, ―Tarihe Yolculuk‖ bölümüyle baĢlar. Birinci bölümde
genellikle Harem hayatı, Belgrad‘ın fethedilmesi, Kanuni‘nin birinci eĢi Mahidevran‘ın
Saray tarafından çok sevilmesi ve Rokselana‘nın geçmiĢi hakkında kısa bilgiler verilir. Ġkinci
bölüm ―Büyülü Ada‘da‖ Rodos‘un alınıĢı, üçüncü bölüm ―Ġbrahim‖de Kanuni‘nin üçüncü
veziri ve en yakın arkadaĢı Ġbrahim PaĢa, dördüncü, beĢinci ve altıncı bölümlerde ―Mohaç
SavaĢı ve Birinci Viyana KuĢatması‖ yedinci ve son bölüm ―Süleyman ve Rokselana‖da ise
Kanuni ve Hürrem Sultan‘ın evlilikleri, Hürrem Sultan‘ın her alandaki yönlendirici ve
baskın karakteri anlatılır.
Samarciç olayları genellikle tarihi perspektiften ele alır. Tarihi olaylar içinde
Kanuni‘nin birçok konudaki fikirlerine farklı yorumlar getirir. Kanuni‘nin hayatı, kiĢiliği,
ilkeleri biyografik Ģekilde anlatılır.
Samarciç, ünlü PadiĢahı öncelikle yabancı diplomat ve siyasetçilerin ifadeleriyle
okuyucuya aktarır ve yabancı temsilcilere karĢı tavırlarından bahseder: ―PadiĢah yabancı
temsilcileri nadiren kabul ederdi. Yabancı temsilciler genellikle hediye sunmak veya
görevleri bittiğinde vedalaĢmak için Saray‘a gelirlerdi. Kanuni onları kabul ettiğinde ise
kendisi ya susar ya da konuĢması bir iki cümleyi geçmezdi.‖ 4 Kanuni‘yle tanıĢma fırsatı olan
nadir yabancı temsilcilerden biri Venedikli Senato temsilcisi Danielo Ludovizi MuhteĢem
Süleymanı Ģöyle anlatır: ― Uzun boylu, zayıf, kartal burunludur. Ten rengi çok açık değil;
sağlıklı, çevik, dindar ve alıĢkanlıklarına sımsıkı bağlı biridir. Ancak ruhu canlı değil…‖
Venedikli diğer bir siyasetçi ise Kanuni‘yle ilgili Ģu cümleleri kullanır: ―O mükemmel bir
Türk‘tür. Genellikle kanuna bağlıdır. Hıristiyanlara karĢı affedici, Yahudilere karĢı ise kötü
davranır. Bilgi edinirken her konuda planlı hareket eder. Kendi düĢüncesinde ısrarlı, yirmi
altı yaĢında, atılgan ve olgun biridir. BaĢındaki kavuğu kaĢlarına kadar değiyor. Bu kavuk

3
4

Радован Самарџић, Сулејман И Рокселана. Београд ,Српска Књжевна Задруга,1976, стр. 673.
Ġbidem.,29

322

O‘na daha da olgun bir görünüĢ veriyor.‖5 1530 yılından sonra Kanuni‘yi yakından tanıma
fırsatı bulan Venedikli Benedetto Rambreti de : ― Boyu diğerlerine göre daha uzun, zayıf ve
ince kemikli bir yapısı vardır. BaĢındaki kavuğun daha iyi görünmesi için tüm Türkler gibi
saçını tıraĢ ediyor. GeniĢ ve biraz çıkık alnı, büyük ve kara gözleri vardır. BakıĢlarında
sertlikten çok sevimlilik göze çarpar. Kartal burnu, yüzündeki diğer hatlara göre çok daha
büyüktür. Sakalını tıraĢ etmeden makaslarla keser. Bıyıkları ise uzun ve gürdür…
Melankolik bir ruh hali var ve Türklerin afyon dedikleri otu çiğnemeden kimseyle
konuĢmaz. At kullanmada usta değil ama vücut hareketleri, ok atıĢları ve diğer savaĢ
oyunlarında baĢarılı sayılır. Söylenenlere göre çok iyi bir kalbi var. Her konuda ölçülü ve
mütevazidir çünkü dinine herkesten çok bağlı… Dedelerinden hiçbiri O‘nun kadar barıĢ
yanlısı olmamıĢtı. Herkes O‘nun Hıristiyanlara düĢman olmadığını, verdiği sözleri yerine
getirdiğini, insancıl ve affedici olduğunu söylüyor. Kitapları, özellikle Aristo‘nun eserlerini
çok sevdiği ve Ġslami kanunları araĢtırdığı konuĢuluyor. Daha sonra araĢtırdığı Ġslami
kanunları

müftüleriyle

birlikte

tartıĢıyordu.

Kafasına

koyduğunu

her

Ģartta

gerçekleĢtirmesine rağmen sevdiklerinin kendisini yönlendirmelerine izin veriyordu, örneğin
Ġbrahim PaĢanın yaptığı gibi. Haftada bir veya iki gün mutlaka dedelerinin Ġmparatorluğu
nasıl kurduklarına dair tarihi kitapları yardımcılarına okutup dinlerdi çünkü O Peygamberin:
Tanrı gökyüzünün hakimi olduğu gibi yeryüzünün de bir hakimi olmalı ve bu hakim
Osmanlı hanedanlı soyundan gelmeli sözlerine inanıyor…‖6
Samarciç Kanuni‘yi yabancılardan daha farklı ifadelerle tasvir eder: ― O üstünlüğünü
ön plana çıkaran, insanların kaderiyle oynayan bir barbardır. MuhteĢemliğinin yanında
kurnaz, kaba gizemli ve gerektiğinde saldırgandır‖ . 7 Ancak oldukça inatçı ve ısrarcı bir
yönünün olduğunu, Batı‘da Hıristiyanlar, Doğu‘da Farslarla sürekli savaĢ halinde olan ünlü
PadiĢahın baĢarısızlığı hiçbir Ģekilde kabullenmediği ve böyle durumlarda baĢarıya ulaĢmak
için ısrarla mücadelesine devam eden ve en sonunda hedefe ulaĢan bir yapısı olduğunu da
vurgular.
Eser boyunca Kanuni kiĢiliğinin en belirgin özelliği, Ġslam Dinine ve kanunlarına
bağlılığıdır: ―O sadece Ġslamiyet‘in kanunlarına ve Osmanlı Devletine inanıyordu…
Herkesten, kendisinin de boyun eğdiği kanunlara uymasını istiyordu… Kanunlara karĢı
gelenleri tereddüt etmeden, soğukkanlı ve hızlı bir Ģekilde cezalandırıyor ve bundan
piĢmanlık duymuyordu. KiĢiliğinin önemli özelliklerinden biri de kendine son derece
güvenmesi ve karalı olmasıdır. 8

5

Ġbid.,33
Ġb.,525
7
Ġb.,57
8
Ġb.,77
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Venedikli diplomat Marko Miniya, Rodos adasıyla ilgili anlaĢmalarda hükümetine
gönderdiği raporda Kanuni‘nin sürekli gözlemci, araĢtırmacı ve sabit kiĢiliğinden bahseder:
―BaĢkalarının istek ve düĢüncelerinden etkilenmez, kendi fikirleri çok sabittir. Bu PadiĢah
gerçekten güvenilmez ve sadece kendi isteklerinin PadiĢahıdır. Kimsenin hatta PaĢaların bile
kendisini yönlendirmelerine izin vermiyor…‖9
Devletle ilgili konularda ve savaĢlarda acımasız olan Kanuni, barıĢta çok adaletli bir
hükümdardır. Adil bir hükümdar olduğu gibi ailesine ve hayata da son derece bağlı biridir.
SavaĢlar dıĢında sürekli eğlencelere katılan, avlara giden bir hükümdarla karĢılaĢıyoruz.
Ayrıca felsefe ve edebiyatla da uğraĢır. Örneğin savaĢ seferlerindeyken Rokselana‘ya
―Muhibbi‖ takma adıyla Ģiirler yazar. ġiir dıĢında Aristo‘nun eserlerine özel ilgi gösterir.
Samarciç, Kanuni‘nin saatlerce bir odaya kapanıp Aristo‘nun eserlerini incelediğini yazar.
Kanuni‘nin Ģiire, tarihe, felsefeye ilgi göstermesinin bir diğer nedeni de babası Yavuz Sultan
Selim‘in oğlunun eğitimine gösterdiği titizlikten de kaynaklanmaktadır. Sürekli savaĢlarda
olan I. Sultan Selim oğlunun kusursuz bir eğitim alması için tüm Ģartları sağlar. I. Selim‘in
tek varisi olan Kanuni dönemin en ünlü eğitimcilerinden dersler alır. Ancak Sultan Selim‘in
oğlunun eğitimi dıĢında ailesine olan ilgisizliği eserde sürekli olarak vurgulanır. Asla oğluna
yakınlık göstermeyen Selim zaten hep oğlundan uzak diyarlarda savaĢmaktadır. Ayrıca
Kanuni babasından korkarak hayatını sürdürür çünkü amcaları Beyazıt ve Korkut‘un
öldürülmelerine yakından tanık olur ve babasının acımasız yönünü çok iyi bilir. Ayrıca
Kanuni‘ye göre babası vahĢi biridir.10 Kanuni‘nin hep korktuğu babasını Paolo Covio adlı
diplomat Ģöyle anlatır: ― Büyük bir avcı, çok az uyur, kadınlarla çok ilgili değil… Askerleri
gibi bir hayat sürer ve sürekli hareket içindedir. Korkunç Selim lakabıyla anılır ve bu
özelliğinden dolayı I. Selim aykırı bir kiĢiliktir. 11
Oğluyla olan bağları anlatılırken Samarciç I. Selim‘in oğlunu sevmediğini yazar
çünkü onu çok fazla kibar, kitap okumayı seven, savaĢlardan habersiz ve savaĢlara ilgisiz bir
genç olarak görür. Ancak babasının ölümünden sonra

tahta geçen Kanuni kanunların

uygulanmasında katılığıyla ve savaĢçı yönüyle ön plana çıkarak herkesi ĢaĢırtır.
Babasına çok bağlı olmayan Kanuni annesi Tatar Hanının kızı Hafsa Sultan‘a çok
bağlıdır. Babasının ailesine olan ilgisizliği ana oğlu birbirine sımsıkı kenetler. EĢi tarafından
sürekli ihmal edilen Hafsa Sultan tüm sevgisini oğluna yönlendirir. Kanuni tahta çıktıktan
sonra bile annesine ziyaretlerini aksatmadan gerçekleĢtirir.

9

Ġb.,109
Daha geniĢ bilgi için bkz.: Colin Falconer, Bir Hürrem Masalı. (Çeviren: K.Solmaz) Ġstanbul, Ġnkılap Yayınları
2005, s.49
11
Радован Самарџић, Сулејман И Рокселана. Београд ,Српска Књжевна Задруга,1976, стр . 37
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Adil, kararlı, insancıl yönlerinin ön planda olduğu bu güçlü hükümdarın yaĢı
ilerledikçe karakterinde bazı değiĢiklikler göze çarpar çünkü yıllar ilerledikçe yakınlarının
özellikle Hürrem Sultan ve damadı Rüstem PaĢa‘nın olumsuz yönlendirmeleri sonucunda
hatalı kararlara imza atar. 6 Ekim 1533 yılında Aktepe‘de Ergeli Ģehrinde damadı Rüstem
PaĢa aracılığıyla en büyük oğlu Mustafa‘yı yemeğe davet eder ve öldürülmesini emreder.
Mustafa babasını öldürüp tahtı ele geçirmekle suçlanır ve Hürrem-Rüstem PaĢa ikilisinin bu
iftiraları Kanuni‘nin öz oğlunu öldürtmesine neden olur. Samarciç MuhteĢem Süleyman‘ın
katil baba yönüne eleĢtirel bakıĢ açısı getirirken, sevdikleri tarafından yönlendirilmesi
sonucunda aldığı yanlıĢ kararların değiĢik örneklerini de anlatır.
Yazar özellikle Kanuni‘nin Hıristiyanlara karĢı tavırları üzerinde durur.12 Kanuni tahta
geçmeden önce Osmanlı Ġmparatorluğu‘nda Türk olmayanların, özellikle de Balkan
Hıristiyanlarının kültürleriyle yakından ilgilenir.13 Doğu dilleri dıĢında Slav dillerine de
hakimdir. Dolayısıyla Bosna, Dalmaçya, Sırbistan ve Bulgaristan kökenli olan yöneticilerle
rahatlıkla onların dillerinde anlaĢabiliyordu.

14

Ayrıca dedelerinden farklı olarak çok

okuduğu tarih kitapları sayesinde bir Osmanlı PadiĢahının baĢarılı bir yönetici olabilmesi
için farklı din ve kökenlerden olanları, yetenekleri doğrultusunda kullanması gerektiğinin
farkındadır. Güçlü Hükümdar Hıristiyanlara karĢı bazen olumsuz fikirlere sahip olsa da
çoğu zaman yaklaĢımı olumludur. Örneğin Rum, Ermeni ve Yahudilerle ilgili görüĢleri
olumsuz yöndedir: ―Süleyman‘ın Rumlar‘a hoĢnutsuzlukla baktığı, Ermeni ve Yahudileri
Levantenlerin beceriksiz tüccarları olarak gördüğü, onlardan para aldığı, küçümsediği ancak
haraç ödedikleri için sürgüne göndermediği bilinmektedir.‖15
Samarciç, Kanuni‘den yola çıkarak Türkler‘in de Hıristiyanlar hakkındaki
tavırlarından örnekler verir: ―Türkler doğaları gereği sabırlılar. Türk olmayanlar kanunla
belirlenen

vergilerini

ödedikleri

takdirde

topraklarında

kalabilir

ve

dinlerini

yaĢayabiliyorlardı… Ancak manastırlar yüksek duvarlarla çevrili olmak zorundaydı; bazen
kilise yerine Hıristiyanlar ya bodrum katlarda ya da ormanlarda dua etmek zorunda
kalıyorlardı…Bazen

Hıristiyanların kilise etrafında toplanmalarına izin verilse de daha

sonra bu insanların kesilen kulakları hediye olarak PaĢalara gönderiliyordu… 16
Ancak genel anlamda fethettiği topraklarda Hıristiyanlara karĢı iyi davranacağına dair
söz verir ve sözünde durur. O‘nunla iyi iliĢkiler kurmak isteyen hükümdarlara destek çıkar
ve onları ödüllendirir. Örneğin Macaristan‘ın Osmanlı Ġmparatorluğu‘na olan bağlılığından
12

Bkz.: Историја српског народа. Трећа књига. Први том. Срби под туђинском влашћу . Написали
Радован Караџић и други. Београд. СКЗ 1993.стр.9
13
Bkz.: Хазим Шабановић, О организацији турске управе у Србији у XV и XVI вијеку.- Историски
гласник. Орган Историског друштва НРСрбије.Бр.3-4. Београд 1955,60
14
Радован Самарџић, Сулејман И Рокселана. Београд ,Српска Књжевна Задруга,1976, стр .26
15
Ġbidem.,373
16
Ġbid.,90
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dolayı Macar diplomatı Yeronim Laski‘ye Ģöyle der: ― Kralınızın bize sadık olduğunu
anladıktan sonra Macar devletini kendisine bırakıyorum ve Avusturya‘lı Ferdinad‘la
yürüttüğü savaĢta O‘na yardımcı olacağım, kralınız rahat uyusun… Bu günden itibaren
sizden ne haraç ne de hediye isterim…‖ 17
Kanuni‘nin bu yöndeki olumlu tavrı Dubrovnik konusunda da göze çarpar. 15.
yüzyıldan itibaren ticari yönden önemli bir merkez olan Dubrovnik‘le ilgili yazar Ģu ifadeleri
kullanır: ―MuhteĢem Süleyman diğer Balkan ülkelerini periĢan ederken, Dubrovnik‘teki
insanların güvenliğini sağladı. Dubrovnik‘in içiĢlerine ve diğer Hıristiyan devletleriyle olan
iliĢkilerine karıĢmaktan vazgeçti.‖18
Kanuni‘nin dürüst ve cesur Hıristiyanları takdir ettiği Viyana kuĢatmasında ele
geçirilen asker Kristofer Zedlits örneğinde de görülür. Zedlits PadiĢahın önüne getirildiğinde
PadiĢah: ―Yeniden özgürlüğüne kavuĢsan ne yaparsın?‖ diye sorar.‖ Türklere karĢı yine daha
cesur bir Ģekilde savaĢırım‖ der Zedlits. Aldığı cevaptan çok memnun kalan Kanuni,
kuĢatma süresince adı geçen askeri misafir eder ve bir süre sonra serbest bırakır.19
Adaletini gösterdiği bir diğer örnek de Sırbistan‘ın fethedilmesinden sonra Ġstanbul‘a
dönerken sergilediği tavrında görülür. Ġstanbul‘a doğru yola çıkan PadiĢah, uzaktan saçını
baĢını yolan yaĢlı bir Sırp kadının kendisine ulaĢmak için attığı çığlıkları duyar.Askerlerine
kadını yanına getirmelerini emreder. Kadın öfkeyle ―Ġnsanlıktan nasibini almayan senin
askerlerin dün gece evimi darmadağın ettiler, Ģimdi yollarda kaldım, ne olacak benim halim
?-der. Kanuni ise gülerek: Evini darmadağın etmelerine izin verdiğine göre kesin derin
uykudaydın. –der. Bunun üzerine yaĢlı Sırp kadını: Tabii ki uyuyordum çünkü senin
uyumadığını, bizleri koruman gerektiğini düĢünmüĢtüm, der. Kanuni yaĢlı kadının
yakarmalarını dinledikten sonra ona 20 altın verir. Evinin yeniden yapılmasını ve tüm köyün
belirli bir süre için vergiden muaf tutulmasını emreder.
Samarciç bu örneği batılı yazarların düĢünceleriyle açıklayarak: ―Batılı yazarlara göre
Kanuni sınıf, din, ırk ayrımı yapmamaya çalıĢan, herkesi himayesine alan adil bir hükümdar
olmaya çalıĢtı‖ der. 20
MuhteĢem Süleyman,1521 yılında Sırbistan‘ın fethedilmesi esnasında Sirem ve
Osiyek Ģehirlerinde insanların köle olarak alınmasını, evlerin yakılmasını ve köylerin harap
edilmesini yasaklar. Fethettiği topraklardaki dini mabetlerin de korunmasından yanadır. 11
Eylül 1526 yılında BudapeĢte‘nin fethi esnasında Ģehir alevler içindedir ve yangında
muhteĢem bir katedral da yanar. Bunun karĢısında Ġbrahim PaĢa ile birlikte katedrali
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yangından kurtarmak için çırpınan Kanuni sanatsal değeri büyük olan bu mabedin yanıp kül
olmasına çok üzülür.21
Osmanlılar, Ġmparatorluklarını kurarken, kitleleri çeken uzlaĢıcı, koruyucu, hoĢgörülü
siyaseti bilinçle izliyorlardı. 22Dolayısıyla Kanuni de atalarının bu politikasını titizlikle takip
etmeye çalıĢır. Biyografi boyunca Kanuni insana, dolayısıyla halka ve reayaya önem verir.
Örneğin dünyanın en faziletli insanı kimdir sorulduğunda ― Emeklerinin ürünleriyle bizi
besleyen reaya ve halk, dünyanın en faziletli insanlarıdır ―der. 23
Eserde Kanuninin ailevi hayatı da ayrıntılı olarak anlatılır ve ailevi hayatının
merkezinde daha sonra idari kararlarda da etkili olan Rokselana veya Hürrem Sultan vardır.
Güçlü hükümdarın gerek ailevi hayatını gerekse yöneticiliğini istediği Ģekilde etkileyebilme
gücüne sahip olan Rokselana, Rusya‘nın Rogatina kasabasında, bir papazın kızı olarak
dünyaya gelir. Tatarların saldırısına uğrayan kasabadan köle olarak Ġstanbul‘a getirilir ve
Hareme verilir. Yazar Rokselana‘yı anlatmadan önce getirildiği Harem ortamından kesitler
sunar: ―Batı‘da 16. ve 17. yüzyılda Harem hayatını anlatan birkaç eser yazılmıĢ olsa da bu
eserler genellikle hayali üründür. Aslında Kanuni döneminde Haremde tek bir giriĢ kapısı
vardı; bu çelik kapının arkasında da demir parmaklıklar vardı ve bu kapıdan sadece
Süleyman geçebilirdi. Kimilerinin yeryüzündeki cennet diye tarif ettikleri Haremin bakımı
harem bekçileri denilen gurubun baĢında bulunan kızlar ağasının kontrolündeydi. Harem‘de
kıyafet, yemek, altın-pırlanta, hamam, süsler ve diğer konulardan sorumlu olan görevliler
görevlendirilmiĢti.

Harem‘deki bu geniĢ saltanat hayatında önemli rol, PadiĢahların

annelerine aitti… Ayrıca PadiĢah, baĢka hiçbir yerin olmadığı kadar buranın sahibiydi.
Bahçelerdeki portakallar,ortamı kokularıyla örtüyordu. Harem yapılarıyla, bahçeleri labirent
Ģeklinde

küçücük yollar bağlıyordu. Bu geçiĢ yolları değiĢik taĢlarla süslüydü. GüneĢ

ıĢınları bir sürü ağacın dallarını aralayarak pencerelerdeki rengarenk camlara değiyordu.
Böylece ipek minderlere uzanmıĢ güzel cariyelerin bulunduğu odaları büyüleyici bir ıĢıkla
aydınlatıyordu… Güzel cariyelerin üzerlerinde altın iĢlemeli çiçeklerle zengin ipek kıyafetler
vardı. Bu elbiselerin üzerine giydikleri kadife kaftanlar ise açık renk iĢlemelerle süslüydü.
Küpe ve boyunlarındaki takılar parlıyordu, ayaklarına giydikleri terlikler ise incilerle
süslüydü. Harem‘de iç bahçe olarak adlandırılan bir yer var. Aradan geçen küçük yollar gül,
lale ve rengarenk çiçeklerle zengindir… Bu çiçeklerden daha güzel olan cariyeler, süslenmiĢ,
giyinmiĢ ve minderlere uzandıkları bu bahçede PadiĢah‘ın onları seçmelerini bekliyorlar.
Koyu renkle boyadıkları uzun kirpiklerinin altında parlayan gözleri en çekici bakıĢları
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atmaya hazırdı. Mermer beyazlığındaki elleri ve boyanmıĢ dudakları ihtirasla sıranın
kendilerine gelmesini bekliyordu. Kınayla süslenmiĢ parmakları ise Çingenelerden satın
alınan muskaları sabırsızlıkla sıkıyordu… PadiĢah, zenci olan kızlar ağasının eĢliğinde güzel
cariyeler arasında gezinir ve genellikle bu yolculuk daha sonra gözdesi haline gelecek olan
güzelin yanına gelince biterdi… Bazen gözdesi dıĢında bir güzelin yanına da mendilini
bırakabiliyordu. PadiĢah‘ın yatağında üç döĢek olurdu. Alttaki iki döĢek pamukla, üstteki
üçüncü döĢek ise kaz tüyü ile doluydu. ÇarĢaf ve yastıklar en kaliteli ipeklerdendi ve bu
ipekler her zaman Osmanlı‘nın rengi olan yeĢil renkteydi… Ertesi sabah PadiĢah‘ın yanından
ayrılıp Harem‘e dönen cariye mutlaka PadiĢah tarafından hediyelerle ödüllendirilirdi. Bu
hediye genellikle altın iĢlemeli elbise ve harcamak için nakit para olurdu. PadiĢahla geçirilen
ilk gece cariyeler için çoğu zaman kaderlerini belirleyen gece olurdu. Bazı cariyeler uzun
süre beklerken bazıları PadiĢahın gözdesi olup, doğurduğu Ģehzadeler sayesinde
dokunulmazlık kazanabiliyorlardı.‖24
Rokselana ile tanıĢmasını anlatmadan önce yazar Rokselana‘nın Haremde herkes
tarafından sevildiğini ve attığı sesli kahkahalardan dolayı neĢeli anlamına gelen Hürrem
adını aldığını anlatır. Kanuniyle Hürrem Sultan‘ın ne zaman tanıĢtıkları konusunda eserde
kesin bir bilgi yoktur. Samarciç‘e göre bu tanıĢma 1521 yılında Belgrad seferinden bir ay
öncesine denk gelir. Kanuni‘yle Hürrem Sultanın Haremdeki tanıĢmaları Ģöyle anlatılır:
―Süleyman kendine doğru baĢını kaldıran yüze bakmaya baĢladı. Bu yüz güzel değildi fakat
çok canlı bir gülüĢü vardı. Süleyman bir an tereddüt etti. Vanedikli bir güzele bakmaya
çalıĢtı ama boĢunaydı. Mendilini, daha sonra dünyanın tanıyacağı Rokselana‘nın omzuna
bıraktı…‖25
Haremde herkes PadiĢahı etkileyen Rokselana‘yı konuĢmaya baĢlar. O‘nun güzel
olmadığı fakat çekici ve çok kurnaz biri olduğu konuĢulur. Rokselana, zayıf, kısa boylu, çok
neĢeli, hayat dolu ve çekiciydi. Sevimliliğini neredeyse kırmızıya kaçan renkteki saçlarıyla
ve küçücük güzel burnuyla tamamlıyordu. Kendisi de güzel olmadığının farkında ve bu
yüzden aklı ve kurnazlığıyla PadiĢahı kendine bağlaması gerektiğinin farkındadır:
―Rokselana Kanuniyle tanıĢtığı ilk günlerde oynadığı masumiyet rolüyle de ilgisini çekmeyi
düĢündü. Örneğin PadiĢahın ilk eĢi Mahidevran, PadiĢahın Rokselana‘ya olan ilgisini fark
edince Rokselana‘ya saldırdı ve yüzünü tırmaladı. Olaydan haberdar olan PadiĢah
Mahidevran‘a çok kızdı ve O‘nu saraydan uzaklaĢtırdı. Mahidevran‘ın bu hatalı davranıĢı
PadiĢahın Rokselana‘ya bağlanmasına neden oldu. Bu olaydan sonra PadiĢahın davetine
olumsuzcevap veren Rokselana güçlü Hükümdarın daha da ilgisini çekti ve ikinci davetini
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reddedemeyerek yanına gitti. PadiĢah olumsuz cevap vermesinin nedenini sorunca Rus kızı
kendisinin bir köle olduğunu ve PadiĢaha layık olmadığını söyledi. Bu sözleri Süleyman‘ı
çok etkiledi çünkü Rokselana‘yı çok masum ve temiz buluyordu.‖26
Aslında Kanuni Rokselana ile tanıĢmadan önce cariyelerle çok fazla ilgilenen biri
değildir. EĢi Mahidevran‘ı çok seviyor ve yanında huzur buluyor. Çerkez kökenli olan
Mahidevran çok gururlu bir kiĢiliktir ve herkes ona biraz da bu gururlu oluĢu ve olaylar
karĢısında sağlam duruĢu yüzünden saygı duymaktadır. Ayrıca geldiği ortam çok eĢliliği
kesinlikle kabul etmez. Dolayısıyla Mahidevran‘ın Rokselana‘yı kabul etmesi mümkün
değildir. Bu yüzden gizleyemediği hırçınlığı, olayların Rokselana lehine geliĢmesini sağlar.
Samarciç Rokselana‘nın masumiyet maskesini anlatırken ― Osmanlı sarayında bu
kadından daha etkili biri görülmedi‖ cümlesini kullanır.
Rokselana‘nın en belirgin özelliği kurnazlığıdır. PadiĢahı elde tutmanın bir diğer
yolunun çocuk doğurmak olduğunu bilir ve 1522 yılında ġehzade Mehmet‘i, 1523‘te kızı
Mihriman‘ı, 1524‘te ġehzade Selim‘i, 1525‘te ġehzade Bayazıt‘ı ve 1531‘de ġehzade
Cihangir‘i doğurur.
PadiĢahı kendine bağlamak için elinden gelen tüm fedakarlıkları yapar. Örneğin kısa
zamanda Türkçeyi öğrenir ve savaĢlara katılan Kanuni‘ye gönderdiği Ģiir ve mektupları
Türkçe olarak yazar. Mektuplarında genellikle Süleyman‘a olan aĢkından, yokluğunda
duyduğu yalnızlıktan ve Ġslamiyet‘e inancından bahseder. Samarciç Rokselana‘nın bu
davranıĢını O‘nun kurnazlığına bağlar: ―PadiĢahın dindar olduğunu bildiği için sık sık
Ġslamiyet‘ten bahseder. PadiĢaha yaranmak için Allah kelimesini çok sık kullanır. Rokselana
aynı zamanda çok kıskançtı. Süleyman‘ı kimseyle paylaĢmak istemiyordu. PadiĢahın
etrafında bulunan herkesi kurduğu tuzaklarla ortadan kaldırdı. PadiĢahı baĢka bir kadınla
paylaĢmaktan nefret eder ve öfkelendiğini açık bir Ģekilde ifade ederdi. Örneğin, Süleyman
Ġstanbul‘dan uzakta bir savaĢ alanında bulunduğu zaman cariyesi Gülfem‘e parfüm kutusu
gönderirdi. Bunu duyan Rokselana gönderilen parfüm kutusunu Gülfem‘den alıp kırar ve
çok kızarak PadiĢaha mektup yazar: ―Allahın izniyle buraya gelince sizinle konuĢacaklarım
olacak‖ sözleriyle kıskançlığını ifade ederdi. Rokselana‘nı eĢine her gün yazdığı mektupları
söz konusu kıskançlıklar dıĢında genellikle aynı içerikteydiler. Her zaman Kanuniye duyulan
hayranlık dolu sözlerle baĢlar, kendini PadiĢahı bekleyen zavallı bir köle olarak tanımlarken
eĢinin uzakta oluĢundan dolayı duyduğu hasreti uzun uzun cümlelerle ifade ederdi;
mektubun sonunda çocuklarının sağlık durumlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi verip, hasret dolu
günlerin bir an önce bitmesi dileğiyle mektuplarını noktalardı. Rokselana bu mektupları
Ģiirlerle süslese de Kanuni‘nin yazdığı Ģiirlerin değerinde Ģiirler değildir bunlar. Dolayısıyla
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MuhteĢem Süleyman‘ın Rokselana‘ya yıllarca büyük bir tutkuyla bağlı olmasının bir nedeni
de, onun tarafından sürekli olarak yüceltilmiĢ olması ve yuvasını sürekli olarak çocuklarla
zenginleĢtirmesidir.

27

Kendini PadiĢahın kölesi olarak adlandırsa da aslında Rokselana Kanuni‘yi etrafındaki
herkesten hatta erkeklerden de kıskanır. Kanuni‘nin en yakın arkadaĢı ve veziri olan Ġbrahim
PaĢa‘dan nefret etmesi de kıskançlığından kaynaklanır. Entrikaları sayesinde Ġbrahim PaĢa‘yı
ortadan kaldırdıktan sonra iktidarda ikinci engel olarak gördüğü ve Mahidevran‘dan olan
Ģehzade Mustafa‘nın da öldürülmesini planlar ve planını gerçekleĢtirir. Bir diğer planı da
Kanuni‘nin ölümünden sonra küçük oğlu Beyazıt‘ı tahta getirmektir. Ancak bu planını
gerçekleĢtiremeden Nisan 1558 yılında Ġstanbul‘da ölür.
Samarciç, Rokselana‘nın hiç kimse tarafından sevilmediğini vurgular: ―Herkes ondan
ve çocuklarından nefrete ediyordu fakat ağızlarını açamıyorlardı…‖ 28
Rokselana‘nın Saray tarafından sevilmediğini bilen Kanuni yine de onunla dini nikah
kıymaktan çekinmez ve 1534 yılında dini nikahla evlenirler: ―Birinci Süleyman‘a kadar Türk
Sultanları kanun yoluyla sadece yabancı hükümdarların kızlarıyla evlenirlerdi. Osmanlı
PadiĢahının kanun yoluyla bir cariye ile evlenmesi ilk defa gerçekleĢiyordu. Birçok yazar ve
yabancı diplomat Hürrem‘in bu baĢarısını onun büyücülükle uğraĢmasına bağlarlar.
PadiĢahın yakınları bu Rus kadınının PadiĢahı bu kadar büyülemesine nasıl izin verdiğine
inanamıyorlar…‖29
Kanuni‘nin yaĢadığı dönemle ilgili çok zengin tarihi bilgilerin sunulduğu eserde
dünyaca ünlü ve MuhteĢem olarak bilinen Süleyman‘ın savaĢçı, yönetici ve insani yönü
zengin bir bakıĢ açısında verilmiĢtir. Ayrıca eserde Kanuninin hem özel hem de yönetim
hayatında etkili bir profil olan Hürrem Sultanın rolü de yansıtılmıĢtır. 30 Eserde dikkat çekici
bir diğer nokta da Samarciç‘in detaylı tarihsel anlatımıyla genel olarak Osmanlının Sırplara
ve daha geniĢ perspektifte Hristiyanlara yönelik bakıĢ açısını ortaya çıkarmak istemesidir.
Sonuç olarak, Batı toplumlarında MuhteĢem Süleyman olarak tanınan Sultan
Süleyman Türkler tarafından Kanuni Sultan Süleyman olarak yani yasa koyan, yasa yapan
adıyla bilinmektedir. Samarciç bu ünlü PadiĢahı değiĢik bakıĢ açılarıyla ele almıĢ ve farklı
yorumlarla anlatmıĢtır. MuhteĢem Süleyman‘ın dönemi Osmanlı Ġmparatorluğu‘nun yükseliĢ
dönemini simgeler.31 Her zaman büyük bir baĢarıyla sonuçlanan askeri seferler sonucunda
Ġmparatorluk kanuni döneminde en geniĢ sınırlarına ulaĢmıĢtır. Kanuni, 10‘u Avrupa‘ya 3‘ü
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Asya‘ya olmak üzere en az 13 askeri sefer düzenlemiĢ ve her seferinde yüzlerce top ve
200.000‘e yakın askeri yanında götürmüĢtür. Bağdat, Irak, Belgrad, BudapeĢte ve
Macaristan‘ı ele geçirmiĢ ve buralarını bir Türk yurdu haline getirmiĢtir. 32 Kısacası tüm
dünya Kanuni Sultan Süleyman‘ın önünde saygıyla eğilmiĢtir. Böylece Ġmparatorluk
MuhteĢem Süleyman‘la uygarlığın en yüksek doruklarına varmıĢtır.33
Bu denli güçlü bir Ġmparatorluğun baĢında bulunan Kanuni sadece adil bir PadiĢah ve
asker olarak değil, bir evlat, baba, arkadaĢ ve eĢ olarak farklı ve zengin bakıĢ açısıyla
okuyucuya sunulmuĢtur.
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BULGAR PAPAZ SPIRIDON‟UN SLAV BULGAR HALKININ TARİHÇESİ
(1792) BAġLIKLI YAPITINDA OSMANLI
Hüseyin Mevsim1

Özet:
Bulgar UyanıĢ Çağı‘nın baĢlangıcını oluĢturan 18. yüzyılın ikinci yarısında Bulgarların
tarihsel geçmiĢini konu edinen yapıtlar kaleme alınır. Bunlardan Papaz Spiridon‘un ‗Slav Bulgar
Halkının Kısaca Tarihi‘ baĢlıklı eseri Osmanlı Türklerinin tarihini de odağına alması açısından ilgi
çekici bir örnektir.

GiriĢ
14. yüzyıl sonunda ulusal egemenliğini yitiren Bulgarlar, Rönesans‘ı birkaç yüzyıllık
gecikmeyle yaĢar. Bunun ötesinde, Bulgar UyanıĢ Çağı, Avrupa Rönesans‘ından sadece
zamansal açıdan değil, tipolojik olarak da farklılık gösterir. Bundan dolayı 18. yüzyılda
Ortaçağ edebiyatına özgü aziz yaĢamöyküsü, övücü söylev, öğretici söylev gibi yazınsal
türler halen ağırlığını yitirmez. Bazı dünyevi unsurların 15.–17. yüzyıllarda Bulgar
Katoliklerin edebiyatında görüldüğü kabul edilse de, Katolikliğin Bulgar topraklarında kısıtlı
yaygınlığından dolayı bu önemli Batı etkisi ve yenilikler genel geliĢimin dıĢında kalır. Bazı
yeni eğilimler, özellikle halk dilinin kullanımı açısından, aynı dönemde Damaskin adıyla
yaygınlık kazanan derlemelerde de görülür, ancak bunlar halen cılız ve etkisiz geliĢmelerdir.
18. yüzyıl baĢlarında Bulgar toplumunda Osmanlı Ġmparatorluğu‘nun gerilemeye baĢlaması
süreci paralelinde bazı yeni geliĢmeler baĢ gösterir. Bulgar tüccar burjuvazisinin ortaya
çıkıĢı, ayrıca Yunan, Sırp, Rus topraklarıyla bağların geniĢlemesi, kültür, sanat ve edebiyat
alanında da bazı yeni oluĢumlara neden olur. Ancak, Bulgar edebiyatını Ortaçağ geleneği ve
anlayıĢından kesin bir Ģekilde koparan ve ayıran nicesel adımın, 18. yüzyılın ikinci yarısında
tarihyazımın ortaya çıkması ve geliĢmesiyle atıldığını söyleyebiliriz. Bunun açıklanması için
de, Bulgar UyanıĢ Çağı‘nın baĢlıca özelliklerinin göz önünde bulundurulması gerekir.
Bulgar UyanıĢ Çağı, Rönesans hümanizminden çok, ulusal uyanıĢ ve bağımsızlık
özelliği taĢır. Eski Bulgar kültürü; teosantrik, Tanrı ve din merkeziyetçiliği altında geliĢen
Ortaçağ Avrupa Hıristiyan kültür bütünlüğünün içinde yer alır. Avrupa Rönesans‘ı, yeni
Avrupa kültürünün temellerine hümanizm, bireysellik ölçütünü yerleĢtirerek antroposantrist,
insan merkezli özelliğe bürünür, yüce bir değer olarak evrenin merkezine insanı koyar.
1
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Bulgar UyanıĢ Çağı ise dinsel, kilise, baĢka bir sözle teosantrik yaklaĢımı yine dünyevi bir
anlayıĢla değiĢtirir, ancak Tanrı‘nın yerine insanı, bireyi değil, insanüstü özelliğe sahip yüce
bir değeri – Vatan, Memleket, Halk, Millet, Ulus, Bulgaristan...– yerleĢtirir. Avrupa
Rönesans‘ına göre gecikmiĢ olduğundan, Bulgar UyanıĢ Çağı‘nın baĢlıca amacı Avrupa için
tipik olan insana ve onun özel dünyasına, antikçağın değerler sistemine dönüĢ değil, bir
zamanlar bağımsız ve hür olan Bulgar devletiyle bağları canlandırmaktır. (Hristova, 1992:
8). Bunda da ĢaĢılacak bir Ģey yoktur, çünkü ulusal geçmiĢin diriltilmesi ve yüceltilmesi
yoluyla Bulgar halkına ulusal özgüven aĢılanması amaçlanır. Paisiy Hilendarski‘nin ünlü
eserinin önsözünde adeta haykırdığı Hey, akılsız gafil, kendini Bulgar olarak tanımlamaktan
niye utanırsın? Yoksa Bulgarların Ģanlı geçmiĢleri mi yoktur? Ģeklindeki serzeniĢi Bulgar
tarihine kıvılcımlar saçar.
Bulgarlar, kültürel ve yazınsal geliĢimindeki geç kalmıĢlığı daha sonra hızlı
geliĢmeyle kapatarak kısa zamanda öteki halkların düzeyine eriĢirler. 18. yüzyıl Bulgar
tarihyazımının baĢlıca özelliği birkaç türün öğelerini barındırmasında yatar ve gelecek
açısından geçmiĢin en önemli değerlerini anlamlandırmak gibi bir görevi üstlenir. Böylece
geçmiĢle gelecek arasındaki köprü niteliğindeki 18. yüzyılda tarihyazımı en gerekli ve
yararlı tür haline gelir, çünkü Ģanlı geçmiĢle, belirsiz bugün ve arzulanan gelecek arasındaki
bağı sağlar. Bundan dolayı ilk Bulgar tarihçileri, ulusal onur, özgüven ve vatanseverlik
ruhunun canlandırılması için güçlü etkene dönüĢürler.
Bu alandaki eserler arasında ilk yere, gerek gücü ve etkisi, gerekse oluĢturduğu mpdel
açısından, tabii ki, Paisiy Hilendarski‘nin Aynaroz‘da tamamladığı Slav Bulgar Tarihi
(1762) konulması gerekir. Büyük olasılıkla Aynaroz Zograf Manastırı‘nda görevli bir papaz
Paisiy‘in eserini kısaltma ve uyarlama yoluyla Anonim Zograf Bulgar Tarihi (1785) adıyla
bilinen ikinci örneği ortaya çıkarır. Kronolojik olarak bir sonraki eser, 1792‘de kaleme
alınan ve makalemizin konusunu da oluĢturan Slav Bulgar Halkının Tarihçesi, Paisiy‘in eseri
kadar yaygınlık kazanmamıĢ olmasına karĢın, kapsamlılığıyla dikkatimizi çeker. Gelenek
Atanas Neskoviç‘in Slav Bulgar Halkının Tarihi (1801) örneğiyle devam eder.
1. Papaz Spiridon‟un YaĢamından Kesitler ve Yaratıcılığı
Slav Bulgar Halkının Tarihçesi adlı elyazmasının dünyevi adı ortaya çıkarılamayan
yazarı Papaz Spiridon‘un yaĢamı ve yaratıcılığı hakkında elimizdeki bilgiler son derece
kısıtlı olup bunların çoğu son yıllarda yapılan araĢtırmalar sonucunda ortaya çıktı.
Elyazmasının, 1819 yılında yapılan tek kopyasının ekinde yer alan bir nottan, Spiridon‘un
Kocabalkan eteklerinde konumlu ve Bulgar UyanıĢ Çağı‘nın önemli odaklarından Gabrovo
kasabasında dünyaya geldiği anlaĢılır. 1734 yılında dünyaya geldiği düĢünülen Spiridon‘un
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gençlik yılları hakkında da pek bilgimiz yoktur. Evlendikten ve bir oğlu dünyaya geldikten
sonra ailesini bırakarak büyük olasılıkla Rila Manastırı‘na gittiği, ardından Aynaroz
manastırlarından birinde papazlığa kabul edildiği düĢünülür. Bu varsayım, elyazmalarından
yarımadadaki manastırları ve bulundurdukları yazılı kaynakları ne denli iyi bildiği gerçeğine
dayandırılır. Aynaroz‘a geliĢinden hemen sonra Ukrayna asıllı ünlü Slav aydınlanmacısı
Paisiy Veliçkovskiy‘in (1722–1794) öğrencileri arasına katıldığı varsayılır. Spiridon‘un
tarihini yazarken kaynak olarak kullandığı baĢka bir ünlü Ukraynalı Dmitriy Rostovskiy‘in
(1651–1709) devamcısı olan Veliçkovskiy‘in Aynaroz‘da önemli bir yazın ve çeviri ekolü
oluĢturduğu ve yüzlerce öğrenci yetiĢtirdiği bilinir. Gerek mekân kıtlığından, gerekse
Aynaroz‘da papazlar arasında yaĢanan bazı sıkıntılardan, Veliçkovskiy 64 öğrencisiyle
buradan ayrılır (1763) ve iki gemiyle Ġstanbul ve Karadeniz üzerinden Moldova‘ya geçer ve
Dragomirna, Sekul gibi manastırlarda belirli bir süre kaldıktan sonra YaĢ yakınlarında
bulunan Neamts Manastırı‘na yerleĢir (1779) (NeĢev, 1996: 36). Burada, yıllar içinde
sayıları 700‘e ulaĢan öğrencileriyle Yunancadan Slavcaya yeni çeviriler yapar, ayrıca,
yapılmıĢ olanların düzeltilmesi ve yeni metinlerin yazılması etkinliklerinde bulunur. (Пенев,
1976: 564).
Papaz Spiridon konumuzla ilgili yapıtını Neamts Manastırı‘nda 1792 yılında
tamamlar. Bundan iki yıl sonra Veliçkovskiy yaĢama gözlerini yumar ve bütün öğrencileri
manastırı terk ederek dağılırlar. Bulgar papazın elyazmalarıyla Bulgaristan‘a döndüğü,
doğduğu Gabrovo‘ya uğradıktan sonra Rila Manastırı‘na yerleĢtiği varsayılır. Yakın zamana
değin Papaz Spiridon‘un son yıllarıyla ilgili kesin bilgiye sahip değildik. 1815‘te Aynaroz‘da
paralarından dolayı öteki papazlar tarafından boğularak yaĢamını yitirdiği görüĢü ağır
basıyordu (Zlatarski, 1992: 222), ancak son yıllarda Rila Manastırı‘nda Yunanca kaynakların
araĢtırılması sırasında, Bulgar papazın buraya iki saat uzaklıkta bir hücrede yaĢama gözlerini
yumduğunu (1824) kanıtlayan değerli bir belge bulundu.
Spiridon‘un baĢlıca ve kalıcı yapıtı kuĢkusuz konumuzu oluĢturan Slav Bulgar
Halkının Tarihçesi olmakla beraber, günümüze dinsel içerikli birkaç elyazmasının da
eriĢtiğini belirtelim.
2. Slav Bulgar Halkının Tarihçesi
2.1. YazılıĢ Tarihçesi, Kullanılan Kaynaklar, Ortaya ÇıkarılıĢı ve Yapısal
Özellikleri
KuĢkusuz, Slav Bulgar Halkının Tarihçesi adlı elyazması uzun yıllar süren araĢtırma
ve çeĢitli yerel ve yabancı kaynakların taranması ve incelenmesi sonucunda ortaya çıkmıĢtır.
Ancak eseri yazma düĢüncesinin ne zaman oluĢtuğunu, ayrıca bilgi derleme ve toplama
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çalıĢmalarının nerede baĢladığını söylemek zordur. Tarih yazma düĢüncesinin ve ilk
hazırlıkların Aynaroz‘da oluĢtuğunu ve baĢlatıldığını, daha sonra çok sayıda Slavca kitabın
ve kaynağın bulunduğu Neamts‘da sürdüğünü varsayabiliriz. Ayrıca Spiridon‘un, Romen ve
Moldova topraklarında bulunan Dragomirna, VarzareĢti, Sekul gibi manastırların kaynak ve
sunduğu olanaklardan da yararlandığı kabul edilir.
Bulgar papazın elyazmasını ilk olarak Rus Slavist Aleksandr Gilferding (1831–1872)
1868 yılında, Balkanlarda gerçekleĢtirdiği bir gezi sırasında ortaya çıkarır, ancak değerli
bulgusuyla ilgili bilgileri bilimsel çevrelerin dikkatine ertesi yıl, Sankt Petersburg Slav
Hayırsever Topluluğu‘nun Aziz Kiril‘in ölümünün 1000. yılının kutlandığı toplantıda sunar.
Gilferding elyazmasını Makedonya‘da Bregalnitsa nehri yakınlarında ortaya çıkardığını
özellikle belirtse de, Bulgar araĢtırmacı B. Raykov gerçekte eserin Rila Manastırı‘nda
bulunmuĢ olması gerektiğini ve herhangi bir izin alınmadan Rusya‘ya götürüldüğünden,
Gilferding‘in etiksel kaygıdan bunu açıkça söylemekten çekindiğini düĢünür. Elyazması,
üzerinde sadece kısmen bir inceleme yapan ve eleĢtirel yaklaĢmayan Rus Slavist‘in
ölümünden sonra, Sankt Petersburg Devlet Kütüphanesi arĢivinde dokunulmadan 20 yıl
bekler. Burada 1898 yılında Bulgar tarihçi Vasil Zlatarski‘nin (1866–1935) dikkatini çeker
ve iki yıl sonra bilimsel yorumlar eĢliğinde Bulgar Bilimler Akademisi yayını olarak bilim
çevrelerine sunulur. Son yıllarda, özellikle yazılıĢının 200. yılı kapsamında, eserin günümüz
Bulgarcasına çeviriler ve yorumlar eĢliğinde yeni yayımları sunuldu.
80 yapraktan oluĢan özgün elyazması taĢınmadığından ve fazlaca kopyası
çekilmediğinden çok iyi durumda korunmuĢ olup sonlara doğru birkaç yerde ıslanma izi
dıĢında tamamen okunaklıdır. Ġnce, sarımsı, o döneme tipik bir kâğıt üzerine yazılmıĢ, kalın
karton kapağı ise süslü deriyle kaplıdır. Dili açısından da her zaman araĢtırmacıların
dikkatini çeken elyazmasında Kilise Slavcası‘nın yazım kurallarına uyulmaya özen
gösterildiği sezilir.
Elyazmasının yazımında kullanılan kaynaklar birincil ve ikincil olmak üzere iki grupta
ele alınabilir. Yerli kaynakların baĢında kuĢkusuz Paisiy‘in Slav Bulgar Tarihi ve Anonim
Zograf Bulgar Tarihi yer aldığı sanılır. Spiridon‘un yararlandığı açıkça görünen kaynaklar
arasında baĢlıca olanları belirtmekle yetinmemiz gerekirse, Slav halklarının Ġncil‘den geldiği
bilgilerini aldığı Dmitriy Rostovskiy ilk sırayı alır. 16. yüzyılda yaĢamıĢ olan Roma kardinali
Caesar Baronius‘un kilise tarihiyle ilgili ünlü eserinin Rusça çevirisini kullanır, hatta bu
kaynaktan 24 kez alıntı yapılır. Ayrıca, 11.–12. yüzyıl Bizans tarihçisi Ioannis Zonaras‘ın
Slavcaya yapılmıĢ çevirisini kullandığı anlaĢılır. Sözü edilen kaynakların ötesinde
Spiridon‘un folklor katmanını da kullandığı önemli bir ayrıntı olarak karĢımıza çıkar. ÇeĢitli
dönemlerin folklor gelenekleri üzerinde iyi bilgi sahibi olduğu yapıtın birkaç yerinden

335

anlaĢılır. Sırp kaynak ve kroniklerine, aziz yaĢamöykülerine de baĢvurmayı yeğler. 18.
yüzyılın son çeyreğinde Osmanlı‘da geliĢen olayları ve özelde sultanlar hakkında bilgileri de
bazı Osmanlıca kroniklerden almıĢ olabileceği varsayılsa da, çağına ait verdiği bu bilgileri
kendi gözlemlerine dayandırdığını düĢünmek daha doğru olacaktır.
Spiridon‘un elyazması farklı uzunluk ve değerde 107 kısımdan oluĢur. Eserde yer alan
olaylar çok uzun bir zamansal dilimi kapsar –Ġncil‘de geçen MeĢeh‘ten Osmanlı sultanı 3.
Selim‘e, baĢka bir deyiĢle, Spiridon‘un yaĢadığı çağa değin uzar. Uzunluğuna karĢın, Slav
Bulgar Halkının Tarihçesi kopukluk ve dağınıklık izlenimi verir.
Elyazması, yazarın Bulgar halkının tarihini kaleme almaya iten gerekçeleri belirttiği
kısa bir önsözle baĢlar. Papaz, Bulgarların unutulmuĢluk ve ezilmiĢlik içinde bulunduğunu,
ayrıca hiç kimsenin bu yüzyılda Bulgar çarlığı veya patrikliğinden söz etmediğinden son
derece üzüldüğünü ve rahatsız olduğunu vurgular. Anlatı birçok tarihsel bilgi ve verilerle
doludur, ancak sıkça bunların Bulgar tarihi ve Bulgar halkının yazgısıyla ilgisi olmadığı
görülür. Spiridon, karĢısına çıkan ve birbirine karĢıtlık içinde olan çok sayıda söylence ve
gerçek materyalin altında kaldığı, bunları toparlayamadığı, düzenleyemediği izlenimi verir.
Yazar Bulgarların Ġlir kökeniyle ilgili kuramına çok yer ayırır, MeĢeh‘in Bulgarların atası
olduğunu vurgular, Bulgarların ulusal duygularını kabartmak için Hıristiyanlığı Petır ile
Pavel gibi havarilerden kabul ettiğini yazar. Bir dizi asılsız ve gerçek Bulgar çarının adını
sayar, birçoğuna yapmadıkları iĢler yükler, bunların uğradığı bozgunlar hakkında susar ve
ulusal bir onurla Bulgarların Yunanlara karĢı zaferlerinden söz eder, ancak gerek siyasal,
gerekse kültürel açıdan Birinci Bulgar Devleti‘nin doruk noktasını simgeleyen Altın Çağ‘dan
(9. yüzyıl sonu–10. yüzyıl baĢı) neredeyse söz etmez, Hıristiyanlık pozisyonundan hareketle
Çar Simeon‘u, Yunan dindaĢlarını öldürdüğünden eleĢtirir, Petır ile Asen kardeĢlerin
ayaklanması ve onun sonucunda Ġkinci Bulgar Devleti‘nin kuruluĢunu da atlar, önemli
Bulgar azizlerinden Ġvan Rilski (10. yüzyıl) de geçiĢtirilir. Bulgar tarihini komĢu halkların
tarihinden kopuk olarak sunamaz, bundan dolayı Yunan, Sırp ve Osmanlı tarihi bağlamında
iĢler.
AraĢtırmacılara göre, (Hristova, 1992: 18) Slav Bulgar Halkının Tarihçesi aĢağıdaki
baĢlıca bölümlere ayrılabilir:
1) Slav soyunun prehistoryası ve eski tarihi; 2) Ġlirya Bulgar çarları; 3) Bazı Roma ve
Bizans imparatorları ve bunların Bulgarlarla iliĢkileri; 4) Öldürülen Bulgar azizler; 5) Bulgar
hükümdarları; 6) Çar Ġvan ġiĢman ve Türklerin Bulgaristan‘ı bozguna uğratması eki; 7)
Macar Sigizmund ve 1. Bayezid, Musa Çelebi ve 2. Murat; 8) Arnavut Ġskender‘in öyküsü ve
2. Mehmet‘in Konstantinopolis‘i ele geçirmesi; 9) Bulgaristan‘ın ikinci bozgunu, 1. Selim
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döneminde geliĢen olaylar; 10) 1789 yılına, 3. Selim‘e değin Osmanlı‘da geliĢen olaylar; 11)
Sırp knezleri.
Görüldüğü gibi, öncüllerinden farklı olarak Papaz Spiridon Bulgar Devleti‘nin tarihini
ülkenin Osmanlı egemenliğine girmesiyle sona erdirmez, çünkü yabancı egemenlik altında
da olsa Bulgar tarihinin akıĢı Bulgar topraklarında geliĢen olaylarla devam eder.
2.2. Spiridon‟un ve Paisiy‟in Tarihlerinin KarĢılaĢtırılması
Spiridon‘un, UyanıĢ Çağı Bulgar tarihyazımında Paisiy‘le baĢlayan ve Anonim Zograf
Bulgar Tarihi‘yle devam eden geleneğin devamcısı olduğu kabul edilir. Bulgar papazın
elyazmasında da, genelde Paisiy‘den bildiğimiz vurguların yapıldığını görürüz. Bunlar
Bulgarların kökeni, Bulgar devletçiliği, Bizans‘la yapılan savaĢlar ve Osmanlı egemenliği;
abecenin Kiril ile Metodiy tarafından yaratılıĢı, Hıristiyanlığın kabul ediliĢi ve Bulgar
azizleri Ģeklinde özetlenebilir.
Ancak yine de, iki eser arasında köklü farklar görülür. Spiridon da Bulgarların kökünü
Nuh‘un oğul ve torunlarına dayandırır, ancak MeĢeh‘in sadece Rus değil, bütün Slavların
atası olduğu yargısında bulunur. Ġncil sonrası olayları tanıtırken, Ġlir kuramına yaklaĢtığını
görürüz. Bu kurama göre Ġlirler de Slav kökenlidir, dolayısıyla Büyük Ġskender öncesi
dönemde yaĢayan birkaç Ġlir ve Bulgar çarından söz etmeyi uygun bulur. Ancak burada
folklor kahramanlarını ve tarihsel kiĢilikleri karıĢtırdığı dikkatlerden kaçmaz. Halk
yaratıcılığından aldığı söylencesel öğelere yeni iĢlevler yüklemeye çalıĢır (Aretov, 2006:
125). Bulgarları tanımlamak ve onlara kimlik kazandırmak için olumlu çizgilerle gösterilen
Büyük Ġskender‘i kullanır. Eserinde Spiridon Ortodoks ve Katolik karĢıtlığını da öne çıkarır.
Metinde birkaç yerde iki hizip arasındaki temel farklılıklar vurgulanır. Katoliklerin barbarlık
olarak nitelendirilen gelenekleri sıralanır. Paisiy‘de böyle bir karĢıtlık ve yaklaĢım neredeyse
yoktur.
Kısaca, Spiridon eserinde Bulgarların dünya uygarlığındaki yerini Ģöyle belirler:
Ġncil‘de MeĢeh soyundan gelen bir halk olarak yer alırlar, sonra Ġlirya‘nın varisleri sıfatıyla
Büyük Ġskender ve Roma‘yla eĢit haklı iliĢkiye girerler, ayrıca Bulgarlar Hıristiyan‘dır,
Ortodoks ve Slav oldukları da özellikle vurgulanır. Bulgarların baĢlıca karĢıtları Bizans,
Katoliklik ve Osmanlı olarak belirtilir. Spiridon‘un Bulgar halkıyla ilgili tarihsel anlatısı
kronolojik açıdan daha kopuk, söylencesel, folklorik olduğundan ilginç ayrıntılar sunma
açısından daha zengin ve renkli anlamına gelir. (Aretov, 2006: 129).
Paisiy ile Spiridon‘un Aynaroz‘dan tanıĢıp tanıĢmadıkları kesin olarak bilinmez. Bazı
araĢtırmacılar bunun gerçekleĢtiğini, hatta aralarında etkin bir diyalog yürütüldüğünü kabul
eder. Burada yürütülen sohbetlerin etkisiyle Spiridon daha Aynaroz‘da tarih yazma
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düĢüncesini benimseyerek Paisiy‘in önerisiyle bir dizi kaynakla tanıĢır. (Lekov, 1996: 6).
Paisiy Bulgarların entelektüel ve sosyal katmanları arasında ayrım yaparak bunlara farklı
Ģekilde hitap etmeyi yeğlerken, daha akademik bir üslup benimseyen Spiridon‘un öyle bir
söylem ve üslup ayrımı yapmadığına tanık oluruz. (NeĢev, 1996: 36).
Ġki tarih hem ruh, hem de Ģekil olarak birbirinden ayrılır. Paisiy–Spiridon
karĢılaĢtırması üzerine birçok araĢtırmacı durmuĢ olsa da, konuyu en kapsamlı olarak Boyan
Penev ele almıĢtır. Spiridon, Paisiy‘in sunduğu ve verdiği tarihsel materyale ekleme yapar ve
düzeltir, baĢka ve daha yeni kaynaklardan yararlanma olanağına sahiptir. Spiridon‘un
kompozisyonu çok dağınık, bir veya baĢka yönüyle üzerinde çalıĢılacak, iĢlenilecek bir
materyal yığını izlenimi yaratır (Penev, 1976: 556). Sıkça birincil amacından sapar, sıradan
okurlar için ilginç olmayan gereksiz ayrıntılara girer, bunlar tarihsel anlatının bütünlüğünü
bozar, kaynaklardan edindiği bilgileri belirli bir vatansever düĢünce anlayıĢından iĢlemez ve
ele almaz, belirli bir plana bağlı kalmaz. Paisiy‘de tarihsel verilerin eğilimli bir iĢleniĢi,
belirli bir net Ģeması vardır, bundan sapılmaz, anlatı bütünsel, tamamlanmıĢ ve
ĢekillenmiĢtir. Paisiy‘den farklı olarak Spiridon tarihini düzgünce yapılandıramamıĢ,
mantıksal bağları sağlayamamıĢ, kültür tarihini genel tarihten ayıramamıĢtır, ancak bu
eksiklikleri zengin materyal ve daha çok tarihsel kaynakları kullanarak gidermeye
çalıĢmıĢtır. Tür olarak ikisi de kısa tarihtir, kronikçi Spiridon‘un amacı, Bulgar geçmiĢiyle
ilgili tarihsel bilgileri, materyali Ģekilsel kronolojiyle birleĢtirerek derlemek, belirlemek ve
korumak iken, Paisiy var olan materyali, önceden belirlenen tarihsel bir konsept
çerçevesinde kullanır. (Gospodinov, 1996: 11).
Paisiy‘de anlatma yeteneği, sade ve net bir anlatım kullanmasıyla dikkati çeker, oysa
Spiridon‘da anlatı o denli yalın ve anlaĢılır değildir. Paisiy daha geniĢ amaçlar belirler.
Spiridon halkının geçmiĢinin unutulduğu için üzülür, geçmiĢi yüceltir, ama onu
anlamlandıramaz. Bulgar halkını asılsız suçlamalardan korumak gibi çok somut bir kaygısı
yoktur, baĢka bir deyiĢle, Paisiy‘in ulusal duygusu Spiridon için o denli karakteristik
değildir. Bunun kanıtı, geçmiĢin Ģanına da, baĢarısızlığına da sakin ve soğukkanlı bir
yaklaĢımda bulunmasıdır. Spiridon çalıĢkan bir tarihsel bilgi ve malzeme derlemecisi
kimliğiyle karĢımıza çıkarken, Paisiy, Bulgar halkının uyandırıcılığına soyunur.
3. Slav Bulgar Halkının Tarihçesi‟nde Osmanlı
Yukarıda da belirtildiği gibi, Paisiy‘in tarihi Bulgarların Osmanlı egemenliğine
girmesiyle son bulurken, Spiridon, o noktada kalmaz ve 14. yüzyıl sonundan 18. yüzyıl
sonuna kadar Bulgar toplumunun oldukça geniĢ bir tablosunu çizerek (Radev, 2007: 97)
tarihin akıĢını yaĢadığı çağa değin taĢır. Daha somut olarak değerlendirmesini Kırcaali

338

bozgunları ve Sırp Karageorgieviç ayaklanmasına değin uzatır. Böylelikle, Radev‘e göre,
son sayfalar adeta Paisiy‘in Slav Bulgar Tarihi ile Sofroniy‘in yaĢamöyküsü arasında atılan
bir köprüye dönüĢür. Paisiy‘e göre Spiridon Osmanlı‘yla ilgili daha çok bilgi verir,
egemenliği anlatır, sıkça söylencesel ayrıntılara girer, Bulgar halkının düĢtüğü zor durumdan
söz eder. Bulgaristan‘ın Osmanlı egemenliğine düĢüĢü Spiridon‘un tarihinde önemli bir
vurgu olarak karĢımıza çıkar. Spiridon‘un özelliği, yaĢadığı çağın olaylarını da eserine
aktarmasında yatar, ancak bunlar belirli bir yurtseverlik ve Ortodoks penceresinden
görülmüĢtür. 2. Mehmet‘le ilgili kısımda bir mucizeye yer verilir: Aziz Nikolay sis
göndererek Türklerin birbirine saldırmasını ve böylelikle Bulgarların kurtulmasını sağlar.
BaĢka bir yerde baĢ melek Gavrail 3. Mustafa‘nın rüyasına girer ve Hıristiyanların tapınağa
girmesine izin vermediğinden onu döver. Bulgaristan‘ın ikinci bozgunu kısmında hain Rum
patriği ve sultan hakkında yaygın bir söylence kullanılır. Burada olaylar ve özellikle sultan
adları ve dönemleri karıĢtırılmıĢ olup önemli hata ve sapmalar vardır. BaĢka yerlerde de
Spiridon, Bulgarların uğradığı bozgunun nedenlerini daha çok dıĢ olay ve etkenlerin bir
sonucu olarak görmeyi yeğler. Genelde bütün olumsuzluklar bir takım hainlikler sonucunda
geliĢir, bazen de bunun temelinde din farklılığı yatar. Burada önemli olan, patrik ve sultanın
kimliğinde iki düĢmanın oluĢturulmasıdır. BaĢka bir deyiĢle, Yunan ve Türkler birleĢerek
Bulgarlara karĢı savaĢır. (Aretov, 2006: 133).
AĢağıda Türkçe çevirisi sunulan alıntılar, Slav Bulgar Halkının Tarihçesi‘nin 2000
yılında yayımlanan varyantından yapılmıĢtır.
TÜRK SULTANLARI HAKKINDA. Türk halkının baĢlangıcı Tatar soyundan gelen
Magog oymağına dayanır. Bunlar dünyanın kuruluĢundan 1150‘li yıllarda Kafkasya‘dan
çıkıp geldi ve aynı dinden olan Ġsmailoğulları ile birleĢerek doğudaki Yunan topraklarını ele
geçirmeye baĢladılar. Ġlk önderleri, cesur ve çok kurnaz olan Mirza Ertuğrul‘du. Ölümünden
sonra yerine oğlu Osman (veya Otoman) geçti ve bundan dolayı devletlerine Osmanlı denir.
1288 yılında Halep ve ġam hükümdarı Alâttin‘in yardımıyla Osman, Bitynia kenti Bursa‘da
saltanatını kurdu. Ölümünden sonra yerine oğlu Orhan geçti. Orhan Bulgaristan‘a da
gelmiĢti, çünkü babasının sağlığında iĢlediği bir suçtan dolayı Ġstanbul‘da Yunan
imparatoruna sığınmıĢ ve yaĢamını bir süreliğine orada sürdürmüĢtü. Ġstanbul‘da biraz
kaldıktan sonra Yunan imparatoru Andronikos, Orhan‘la yakınlaĢmak isteyerek Ioannes
Kantakuzinos‘un eĢsiz güzellikteki kızını ona eĢ olarak verdi ve yaĢamı boyunca Yunan
imparatorlarıyla barıĢ içinde yaĢamasını rica etti. Orhan söz verdi, ama sözünü tutmadı.
Andronikos 30 yıl hüküm sürdü. (Spiridon, 2000: 117–118). (…)
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BULGAR ÇARI ĠVAN ġĠġMAN HAKKINDA. Aleksandır‘ın ölümünden sonra yerine,
dünyanın kuruluĢundan 1360 yılında oğlu Ġvan ġiĢman geçti. Bu arada Türkler Gelibolu‘ya gelerek
boğazı aĢtılar ve batıda birçok ülkeyi ele geçirdiler. Bununla beraber galeyanlar ve düzensizlik baĢ
göstermeye baĢladı, Hıristiyanlar büyük kayıplara uğradı. 1364‘te büyük bir deprem de meydana
geldi. Aradan iki yıl geçtiğinde Türkler Gelibolu‘yu dünyanın kuruluĢundan 6864 (1356) yılında
aldılar. Bunun üzerine knez Momçil, Bulgar ordusuyla Türk hükümdarı Orhan‘a karĢı geldi. Ġlk
çarpıĢmalar Ġpsala yakınlarında oldu ve Türkler, Bulgarlara üstün geldiler, çünkü Türk askerlerinin
sayısı 150 bin, Bulgarların ise sadece 100 bindi. Türkler, Bulgar askerlerinden 96 binini ve knezleri
Momçil‘i kılıçtan geçirdi, ancak Bulgarlar da Türk padiĢahı Orhan‘ı öldürdü. Türkler hiç yılmadı, ne
de savaĢı zayıflattı, ancak hemen tahta Orhan‘ın büyük oğlu Süleyman‘ı oturttular ve yeniden
Trakya‘daki Yunan topraklarını ele geçirmeye baĢladılar. Enez, Yenice, Dimoteka ve Edirne‘yi ele
geçirdiler ve Bulgar topraklarına girerek büyük bir kent olan ve Ģimdi Türklerin Skutar, dağlarına da
Sakar adını verdikleri Sakar‘ı aldılar. Böylelikle Yanbolu, Kırklareli ve Tekirdağ‘ı da ele geçirdiler,
yeniden Bulgaristan‘a dönerek Ġslimye‘yi ve Tunca‘yı geçerek Zagora ve Velt‘i istila ettiler. Bugün bu
büyük kente Eski Zağara adı verilir. Meriç‘i geçerek Uzuncaova ve Hasköy‘ü de ele geçirdiler ve hiç
kimse onlara karĢı koymadı, çünkü Bulgar çarının iki erkek ve üç kız kardeĢi vardı ve bunlar
aralarında savaĢıyordu. Bulgar toprakları beĢ kısma ayrıldı: En büyük kardeĢ Ġvan ġiĢman, Tırnovo ve
çevresindeki kasabaları, kardeĢi Georgi, Vidin ve çevresini zapt etti. Marko‘nun babası, Sırp kralı
VılkaĢin ile evli kız kardeĢlerden ilki, Ohri ve Vardar boyundaki tüm kentleri almıĢtı. Knez
Konstantin ile evli ikinci kız kardeĢ de Ģu an Dospat diye anılan bütün dağları almıĢtı. Ġpsala‘daki
savaĢtan on yıl sonra kral VılkaĢin, oğlu Krali Marko, kardeĢi UgleĢ ve Ulah knezi Konstantin ve daha
birçok baĢka knez 6870 (1362) yılında pek Edirne‘de sultan Süleyman‘a karĢı geldiler. 120 bin
civarında Sırp, Bulgar ve Yunan askeri toplayarak Türkleri Makedonya ve Trakya‘dan kovmayı
amaçladılar, ancak Tanrı‘nın hiddetine karĢı konulamayacağını akıl edemediler. Bırakın Türkleri
kovmayı, kendileri onlara kurban oldu ve kemikleri de oracıkta kaldı, çok sayıda kiĢi gömülmeden
bırakıldı: Bazıları kılıçtan geçirildi, bazıları da esir alındı. Cesur Krali Marko da Ulah knezi
Konstantin ile birlikte esir düĢerek Edirne‘ye götürüldü ve zindana kapatıldı. UgleĢ ile kardeĢi
VılkaĢin ise öldürüldüler. Türklerin hükümdarı Süleyman da öldürüldü, ancak buna rağmen Türkler
savaĢı zayıflatmadı ve hemen yerine 1. Murat geçti. Yiğitliğini hemen gösterdi, Anadolu‘ya gelerek
300 bin asker topladı ve Cenevizlerden gemiler kiraladı. Altını esirgemedi ve Anadolu‘dan çok sayıda
asker nakletti, bunların bir kısmı Gelibolu‘ya, diğer kısmı Enez‘e, üçüncü kısmı Yenice‘ye ve
dördüncü kısmı Selanik‘e gönderildi. Gelibolu‘ya gelenler Yunanlara karĢı Ġstanbul‘a gittiler, Enez‘e
gidenler – Bulgarlara, Selanik‘e gidenler de Sırplara karĢı gönderildi. Türkler canlanarak kuĢların
havada dağıldığı gibi bütün dünyaya dağıldı. Hıristiyanların bir kısmını kılıçtan geçirdiler, bir kısmını
da esir aldılar. KarĢılıklı yardıma bu denli gereksinimi olan Hıristiyanlar, yıkıma gittikleri böyle bir
durumda bile aralarında anlaĢma sağlayamadılar: Bulgar çarı kardeĢleriyle, Sırp knezi Lazar da Nikola
adında bir kodamanla savaĢıyordu. Bu arada Yunan çarı Ġoannes Paleologos Türklere karĢı geldi,
Dubrovnik‘te çarpıĢtılar ve Türkler tarafından 6889 (1381) yılında yenildi. 6894 (1386) yılında bir
alâmet gerçekleĢti, gökyüzünde güneĢ karardı ve o yıl Türk hükümdarı Murat Ploçnik‘e gitti. Selanik

340

kenarından geçerken, o zamanlar burada Venedikliler egemenlik sürüyordu, ürkerek kenti bıraktı ve
uzaklaĢtı, yerli Yunan nüfus ise kente kapandı. Sonra Murat kentin boĢ olduğunu görünce onu kuĢattı
ve çatıĢma baĢladı. ġimdi ÇavuĢ Manastır denilen Vaftizci Yuhanna Manastırı‘ndan bir rahip bir
mektup yazdı ve kentin suyolunu ele verdi: ―Selam olsun ve nice yıllara, hükümdarım! Bugün
Selanik, gelecek yıl da Ġstanbul hükümdarı olarak görmeyi dilerim seni. Kenti ele geçirmeyi
istiyorsan, suyun kente girdiği yeri ara, suyun yönünü çevir ve kent halkı teslim olacaktır.‖ Mektubu
yazdıktan sonra onu bir oka saplayarak sultanın çadırına doğru fırlattı. Türkler mektubu okudular ve
suyu bulup baĢka yöne çevirdiler, böylece de kent halkı kapıları açtı. Böylelikle Türkler Selanik‘i
6896 (1388) yılında aldılar ve sonra da Ploçnik‘e gittiler. 6897 (1389) yılında sultan Murat, Sırplara
ve knez Lazar‘a karĢı geldi, 15 Haziran‘da Kosova Ovası‘nda savaĢtılar ve hem Türk hükümdarı
Murat, hem de knez Lazar yaĢamını yitirdi.
Murat‘ın ölümünden sonra yerine Yıldırım Beyazıt geçti. Beyazıt, orduyu toplayarak
Tırnovo‘ya geldi ve kenti 6901 (1393) yılında ele geçirdi. Bulgar çarı Zlatitsa‘ya, oradan da
Samokov‘a kaçtı. Beyazıt yanına Krali Marko‘yu ve prens Konstantin‘i alarak Eflâk‘a doğru Mirço
Voyvoda‘nın ordusuna karĢı yürüdü. Marko, Mirço‘nun ordusunun, üzerinde aziz tasvirleri ve haç
olan bayraklar taĢıdığını gördüğünde, Tanrı‘dan korkarak savaĢa girmedi. Aynı Ģekilde Konstantin de.
Türk hükümdarı Hıristiyanlarla savaĢmak istemediklerini gördüğünde emir verdi ve Ģimdi Kalugerovo
denilen BükreĢ yakınlarında bir yerde iki knez parçalara ayrıldı. Türkler Mirço Voyvoda‘ya üstün
geldiler. Bu arada Macar kralı Sigizmund beklenmedik bir Ģekilde Niğbolu‘ya saldırdı ve Beyazıt
barıĢ imzalamak zorunda kaldı. Mirço, Türk sultanına vergi vermeyi kabul etti. Bundan sonra Beyazıt
Niğbolu‘ya giderek canını zor kurtaran Macar kralını mağlup etti. (Spiridon, 2000: 119–121). (…)
TÜRK SULTANI BE YAZIT HAKKI NDA. Beyazıt, bu kadar büyük bir kalabalığa üstün
gelmenin sevinciyle kibirlendi ve Bulgar knezi Vılko‘yu ve Lazar‘ı da yanına alarak hiçbir tehlike
görmeksizin Ġstanbul‘u kuĢattı, çevresindeki kentleri ise yağmaladı. Ġstanbul‘u tam 10 yıl boyunca
kuĢatma altında tuttu ve eğer Meotiya ve Karbeyaz dağlarından 500 bin Tatarla gelen ve Skitya,
Sarmatya, Midya, Mezopotamya, Pers ve Anadolu‘yu ele geçiren Tatar sultanı Timurlenk ona engel
olmasaydı, kenti mutlaka ele geçirecekti. Bunu öğrenince, Beyazıt korktu, Ġstanbul‘u bırakmak
zorunda kaldı ve Anadolu‘ya gelerek Tamerlan‘a karĢı çıktı. Makedonya‘da ise iki oğlunu, Süleyman
ve Musa‘yı bıraktı ve onlara Bulgar ve Sırplarla savaĢı gevĢetmemelerini, hatta daha çetin savaĢmaları
emretti. Kendisi de Tamerlan‘ın üzerine gitti. ÇarpıĢmada Tamerlan, Beyazıt‘ı yendi, onu tutsak etti
ve demir hücreye, yani kafese kapattı ve bu aĢağılanmaya katlanamayan Beyazıt, intihar etti.
(Spiridon, 2000: 123).
TÜRK SULTANI SÜLEYMAN VE ONUN KARDEġĠ MUSA. Beyazıt‘ın ölümünden sonra
6916 (1408) yılında Türk hükümdarlığına Süleyman ve kardeĢi Musa geldi. Ġki kardeĢ, birisinin
Sırplara, diğerinin de Bulgarlara karĢı gitmesi konusunda uzlaĢtılar. Daha sonra ise araları bozuldu ve
savaĢmaya baĢladılar. Çok kan döküldü ve damatları Ahmet PaĢa aracılık ederek onları barıĢtırdı.
Böylece Musa, Türklerin nüfuzunda bulundurdukları Bulgar knezleri Vılko ile Lazar‘ı yanına alarak
6917‘de (1409) Sırplara karĢı yürüdü. Aynı Ģekilde Süleyman, damadı Ahmet PaĢa‘yı yanma alarak,
Filibe üzerinden Samokov‘a, Musa ise Sırplara karĢı gelmek üzere Serez yolunu tuttu. Süleyman
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Filibe‘ye geldiğinde ordusunu ikiye ayırarak Ahmet PaĢa‘yı Zlatitsa‘ya yolladı, kendiyse Samokov‘a
doğru hareket etti. Ġki büyük dağ arasındaki Kostenets‘e vardığında, gece vakti ormanlardan Bulgarlar
saldırdı ve 6919 (1411) yılında orada onu öldürdüler. KardeĢi Musa bunu öğrendiğinde çok öfkelendi
ve onunla beraber olan Vılko ile Lazar‘ı öldürdü. Sırpları bırakarak 6921 (1413) yılında Bulgarlara
yeniden saldırdı, bunları dağıttı ve Bulgar çarı Ġvan ġiĢman‘ı Ġskır nehrinde öldürdü. Ardından
Zlatitsa‘ya giderek ele geçirdi. Bulgar çarı ġiĢman‘ın kardeĢi Vidin çarı Georgi kardeĢinin
öldürüldüğünü öğrenince, Bulgar, Macar ve Sırplardan oluĢan çok sayıda asker topladı ve 6929 (1421)
yılında Zlatitsa önlerine geldi, Türk sultanı Musa‘yı ve damadı Ahmet PaĢa‘yı öldürerek Vidin‘e
döndü. Musa‘dan sonra Türk hükümdarlığına Mehmet geldi, ancak kısa bir süre sonra öldü ve tahta 2.
Murat geçti. (Spiridon, 2000: 123).
TÜRK

SULTANI

2.

MURAT

HAKKINDA.

Mehmet‘in

ölümünden

sonra

Türk

hükümdarlığına 2. Murat geçti, 6930 (1422). Onun zamanında çar Georgi‘nin annesi çariçe Maria
vefat etti, 6932 (1424). Yine bu yıllarda Sırp hükümdarı despot Stefan da yaĢamını yitirdi, 6935
(1427), o zaman alamet gerçekleĢti, güneĢ karardı, yeryüzüne karanlık çöktü ve geceymiĢçesine
yıldızlar göründü, 6941 (1433). Murat, ilk önce Bulgar çarı Georgi üzerine gitti, o da karĢı
koyamayacağından dolayı barıĢ istedi. Murat, kız kardeĢi Maria‘yı eĢ olarak aldı ve barıĢ sağlandı.
Sonra Sırplar üzerine gitti ve Sırp topraklarını aldı, Borç ve Ravanitsa kentlerini ele geçirdi, 6946
(1438). Ardından Bulgaristan‘a gelerek Üsküp kentini ateĢe verdi, burada çok sayıda insan yandı,
çevredeki kentleri de aldı; sonra da Smederevo‘yu topraklarına kattı, 6947 (1439). Bulgar çarı ona
karĢı koyabilecek ordusu olmadığından Macar topraklarına geldi, Macar ve kendi askerlerini
toplayarak Bar kentine gitti ve Murat‘ı buldu. Burada çarpıĢtılar ve Georgi, Murat‘ı mağlup ederek
kenti aldı, 6949 (1441). Georgi yeniden Macar topraklarına gitti, Türk paĢası ise Novo Bırdo‘yu
alarak Belgrat‘a geçti. Sultan Murat Bosna‘ya giderek onu aldı, aynı Ģekilde Arnavutların üzerine de
gitti. Arnavut hükümdarı Kastriot, karĢı çıkacak gücü olmadığından barıĢ için yalvardı. Murat ise
ondan sadakatinin güvencesi olarak çocuklarını istedi ve Kastriot da bütün çocuklarını verdi: Erkek
çocuklarından dördünü – Georgi, Konstantin, Yoan ve Stanislav ile üç kızını. O sırada Murat,
Mora‘ya geçti, çünkü Mora hükümdarı olan Konstantinos Paleologos, Dimitır ve Toma adındaki
kardeĢlerin aralarında savaĢtıklarını duydu. Toma, Türk sultanının denizden geldiğini duyduğunda
barıĢçıl bir Ģekilde onu karĢıladı, gönüllü olarak toprağının bir bölümünü sultana verme vaadinde
bulundu. Dimitır direndi, ancak çok geçmeden sultana dayanamayacağını anladı, Mora‘yı bıraktı ve
yanına Aziz Andrea‘nın kutsal kalıntılarını alarak Roma‘ya papanın yanma kaçtı. Papa, Mora
hükümdarı Dimitır‘ın yanına geldiğini duyduğunda onu karĢılamaya çıktı ve törenle kabul etti.
Dimitır, papaya Türklerin yaptıklarını anlattı ve papadan yardım istedi. Papa: ―Türk sultanının bütün
Hıristiyanların ortak düĢmanı olduğunu biliyorum, ancak Hıristiyanlar arasında din konusunda
anlaĢmazlık var. Eğer Yunanlar, Bulgarlar, Sırplar razı gelip Roma dogmalarını kabul ederse,
Fransızlar, Venedikliler, Almanlar, Macarlar, Polonyalılar Türklere karĢı birlikte hareket edecektir.‖
Bulgar çarı Georgi ile Sırp çarına birer mektup yolladı. Bulgar çarı Georgi önerisini kabul etmedi ve
Sırp, Bulgar ve Moralılar arasındaki birlik bozuldu. Ötekileri, Karamanlılar, Yunanlar, Venedikliler,
Lehler, Fransızlar, Macarlar toplandılar ve Dimitır Paleologos önderliğinde Türklere karĢı koyuldular.
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Ġlk çarpıĢmada Dimitir Paleologos öldü ve baĢı kesilerek, aĢağılama amacıyla Türk ordusuna yollandı.
BaĢın taze bir Ģekilde Bursa‘ya sultana Ģanlı zaferin alameti olarak ulaĢabilmesi için, içi balla dolu
deriden bir torbaya yerleĢtirildi. Papanın ordusundan çok sayıda asker can verdi, çünkü Türkler çok
fazla baĢ kesti ve bunlardan büyük bir mezar, bedenlerden ise sonsuz bir alamet olarak kalması için
bir yığın oluĢturdular. Bu manzara görenlerde korku ve dehĢet uyandırıyordu. (…) Adı geçen Murat,
Rila Manastırı‘na gitti dağı manastıra hediye etti, Aynaroz manastırlarına ise, Bulgar çarlarının kız
kardeĢi çariçe Maria‘nın ricasıyla Kalamaria adıyla bilinen ovayı hediye etti. Sonra Anadolu‘ya Ġran
Ģahı Hasan‘ın yanına gitti, Edirne‘de ise oğlu 2. Mehmet‘i sultan olarak bıraktı. (Spiridon, 2000: 125–
126). (…)
TÜRK

SULTANI

MEHMET

HAKKINDA.

2.

Murat‘ın

ölümünden

sonra

Türk

hükümdarlığına 2. Mehmet geçti. Mehmet, Sırp, Bulgar ve Arnavutları bıraktı ve Yunanlara karĢı
gelerek Konstantinopolis‘i kuĢattı. Önce, Ġstanbul‘dan daha yüksek bir kent kurdu, 70 tane gemi
yapılmasını buyurdu ve 6961 (1453) yılında kenti kuĢattı. O zaman 70 gemiyi Boğaz‘a bıraktı ve
Galata‘ya kadar geldi, ancak buradan geçmeyi baĢaramadı, çünkü Galata Ġstanbul arasında demir
zincirler gerilmiĢti. Bu arada kuvvetli bir güney rüzgârı esmeye baĢladı, denizi dalgalandırdı ve
dalgalar da zincirleri yuttu. Bunu görünce Türkler dalgalarla zincirleri aĢtılar ve kenti karadan ve
denizden kuĢattılar. Yunanlar bunun karĢısında hayal kırıklığına uğradı ve vatanları uğruna ölmek ve
Türklere teslim olmamak için hazırlandılar. 3 gün boyunca çarpıĢtılar ve hem Yunanlardan, hem
Türklerden çok sayıda, galiba 200 binin üzerinde, ölü verildi ve Yunanlar güçten düĢmeye baĢladı.
Yunan hükümdarı kentin düĢeceğini görünce, Mehmet ve kendi kardeĢi Teofilos Paleologos‘dan
öcünü almak isteyerek sıradan elbiseler giydi, ancak Mehmet‘in üzerine giderken yolda öldürüldü.
Türkler Ġstanbul sokaklarını doldurdu ve o zaman Ġstanbul Hıristiyanlarına yapılan namussuzlukları
kim dile getirebilir? Türkler yaĢlıları kılıçtan geçiriyor, gençleri esir alıyor, kızları, genç kadın ve
rahibeleri kirletiyor, zenginleri soyuyorlardı. Bunlar 3 gün sürdü. Üç günün sonunda sultan, canını
kurtaran Hıristiyanların, özellikle da boyar ve sıradan halkın Ġstanbul‘daki At Meydanı‘na
çıkarılmasını emretti. Sultan, boyarlara: ―Servetinizi nereye sakladınız?‖ diye sordu. Onlar da: ―Biz
canımızı kurtarmaya baktık, servetimizi hiç düĢünmedik‖ diye yanıtladılar. O zaman sultan bunların
hizmetkârlarını çağırdı ve hazinelerin nerede saklı olduğunu sordu, onlar da söyledi. O zaman sultan,
altın, gümüĢ ve kıymetli taĢların At Meydanı‘na çıkarılmasını emretti, onlar da getirdi ve altın, gümüĢ
ve değerli taĢlar ve benzer eĢyalardan büyük bir yığın oluĢtu. Sonra bu serveti aldılar, Ayasofya
Kilisesi‘ne koydular ve burada da baĢka büyük bir yığın oluĢtu. Sultan Mehmet bu büyük zenginliği
gördüğünde ĢaĢırdı kaldı, emrindeki üst düzey görevlileri çağırdı, onlara Yunan boyarların sayısız
zenginliğini gösterdi ve hemen para düĢkünü olan bu kiĢilere eziyet edilmesini emretti. Bunlar da
acımasızca hepsini kesti, kadınları, çocukları, sıradan halkı da esir olarak paylaĢtırdı. Böylece Ġstanbul
Hıristiyanlarının tamamı yok oldu.
Sultan Mehmet ise Patrikliğe gitti – Ģu an Fatih Camisi‘nin bulunduğu yerde o zamanlar
Patriklik vardı. Önceleri burası, yüce imparator Jüstinyen‘in eĢi Ġrina tarafından Aziz Havariler adına
yaptırılmıĢ bir kiliseydi. Patrik de oradaki bütün halkıyla onu karĢılamaya çıktı ve saygı gösterdi.
Sultan Mehmet: ―Sen de kimsin?‖ diye sordu. ―Ben halkımın ruhani önderiyim‖, diye yanıtladı patrik.

343

―BaĢpapaz sen misin?‖ ―Evet, aziz ve Ģanlı padiĢahım.‖ ―Hayatını da, bu kiliseyi de sana
bağıĢlıyorum, dahası yılda bin altın bağıĢlıyorum ve önceden olduğun gibi kalacaksın‖, dedi sultan.
Patrik de ―Aziz ve Ģanlı padiĢahım, merhamet ediniz ve yanımdaki halkı da bağıĢlayınız!‖ dedi. ―Ne
kadar papaz ve rahibin varsa, onları sana bağıĢlıyorum, ancak ruhban sınıfından olmayanları
bağıĢlamıyorum, çünkü vatanınım düĢmanı olarak görüyorum bunları. Fazlasıyla gümüĢ ve altınları
olmasına rağmen vatanlarının savunmak için asker kiralamak istemediler‖, dedi sultan ve oradan
ayrıldı.
6962 (1454) yılında sultan Mehmet 500 bin civarında asker toplayarak geri kalan Bulgar ve
Sırp kentlerine doğru hareket etti. Filibe‘ye ulaĢtığında Tulovo Ovası‘nda, yani Kazanlık‘ta, dağların
arasına gizlenen Bulgar ordusunun olduğunu öğrendi. 150 bin askerle bir paĢa yolladı. Bunlar Tulovo
Ovası‘na gittiler, ama orada ordu değil, dağların arasına gizlenmiĢ kadın ve çocuklarla, Çirpan, Velt,
Zağara, Ġslimye gibi değiĢik kent ve köylerden toplanmıĢ sıradan halkla karĢılaĢtılar. Türkleri gören
halk çok korktu ve yüksek sesle Tanrı‘dan merhamet diledi. Tanrı da bu sesi duydu ve hemen
yeryüzüne sis bulutu çöktü, sis, ovayı sararak büyük bir karanlık oluĢturdu. Türkler donakaldılar,
Bulgarların aniden onlara hücum ettiğini sandılar ve kendi aralarında çarpıĢmaya baĢladılar, hatta tek
bir asker bile kalmayana dek birbirini kırdılar ve o zaman sis dağıldı. Halk bu Tanrı mucizesine tanık
olunca, saygıyla Tanrı‘ya ve Aziz Nikola‘ya övgüler yağdırdı, çünkü Aziz Nikola‘nın manastırı ve
tapınağı bu dağda bulunmaktaydı ve o zamandan beri bu kent, ‗sisli‘ anlamına gelen Mıglij adını aldı.
(…) (Spiridon, 2000: 128–130). (…)
TÜRK SULTANI 3. MUSTAFA HAKKINDA. 3. Mustafa 1757‘de tahta çıktı ve
Hıristiyanlara büyük düĢman kesildi. Daha hükümdarlığının baĢında hemen Hıristiyanların kara
giysiler giymelerini emretti, ayrıca 1760 yılında Ġstanbul‘da 70 bin Hıristiyan‘ın öldürülmesi emrini
verdi. Ancak yüce vezir Ġbrahim PaĢa ve diğer vezirleri bu iĢe razı gelmedi. Ne yapacağını bilemeyen
sultan, Hıristiyanlardan iki misli haraç alınmasını buyurdu, buna yüce vezirleri razı geldiler. Yüce
vezirlerin tümü Divan‘da toplanıp bu iĢin tasdik edilmesini istediklerinde ve hükümdar imzalamaları
için elini uzattığında, birden yer sarsılmaya baĢladı ve sarsıntı saatin üçte biri kadar sürdü. Bu, 1764
yılı, 6 Mayıs günü, saat 12‘de yaĢandı. Kent surları, büyük camiler, yapılar, Vezir Hanı ve Küçük
Hamam düĢtü ve bir saatin üçte biri kadar zamanda bütün dillerden 70 bin kiĢi öldü. Divan‘ın
bulunduğu yer ise toprağın altına göçtü ve oradan su çıktı. Türkler bunu görerek ürktüler ve haraç
iĢinden vazgeçtiler. Sonra hükümdar, patriğe, Hıristiyanların 13 Temmuz‘daki kutsal baĢ melek
Gavrail yortusunda kiliseye gitmelerini yasaklamasını emretti. BaĢ melek Gavrail, hükümdarın
rüyasında görünerek, sıkıca onu tuttu ve: ―Eğer Hıristiyanları tapınağıma bırakmazsan ve yortuma
yollamazsan seni öldürene dek döveceğim‖ dedi. KuĢkuya düĢen hükümdar, hemen o akĢam patriği
çağırarak: ―Sizin Tanrınız rüyamda bana göründü ve beni öldürmek istedi. Hıristiyanlara önceden
yaptıkları gibi yortularını kutlamalarını buyur!‖ dedi. Ertesi yıl yine Ġstanbul‘da baĢka bir mucize
oldu. Mart ayının ilk gününde Paskalya perhizinin ilk haftasında, cumartesi günü, Türklerin YeĢildirek
ve Dörtyol ağzı dedikleri yerde, Edirnekapı yakınlarındaki Türk camisinin tepesinde bir haç belirdi.
Öyle ki, YeĢildirek‘e ‗Ģanlı‘, Dörtyol ağzına da ‗haç Ģeklindeki yol‘ dediler. Haç da üç gün durdu.
Ġstanbul‘da büyük bir galeyan vardı, Hıristiyanlar haçı görmeye akın ediyor, Türkler buna izin
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vermiyorlardı. ÇarpıĢmaya baĢladılar ve pek çok Hıristiyan öldürüldü. Üç gün sonra haç gözden
kayboldu. Haçın göründüğü cami eskiden bir kilise ve Aziz Teodor‘un tapınağıydı. Zelzeleden iki yıl
sonra Ayvansaray kapısına Rus elçisi gitti, kılıcıyla Ġstanbul‘dan geçerek savaĢ ilân etti. O zaman
sultan Mustafa, Hıristiyan patriğini çağırarak Ģöyle dedi: ―DüĢmanıma karĢı harekete geçeceğim, sen
de halkına bana yardım etmelerini söyler misin?‖ O da Ģöyle yanıtladı: ―Yunanları görevlendireceğim,
ancak Sırp ve Bulgarları görevlendiremem.‖ O zaman sultan Mustafa birilerini Bulgaristan‘a yolladı,
Sırp ve Bulgarların silahlarını toplattı ve Türk halkına dağıttı. Türkler Moskovalılara karĢı geldiler, 7
yıl savaĢtılar, ancak Moskovalılar Türkleri mağlup ederek Tuna‘dan güneye, hatta ġumnu‘ya kadar
püskürttüler. Sultan Mustafa buna katlanamayarak kederinden 1773 yazında öldü. Onun ölümünden
sonra ise kardeĢi Abdülhamit geldi (1774). Moskova hükümdarlarıyla barıĢ anlaĢması imzaladı, fakat
bu arada Moskovalılar Kırım‘ı ele geçirdiler. Bu rezalete daha fazla tahammül edemeyen sultan
Cezayirli Hasan PaĢa‘yı Anadolu‘ya yolladı. O, 300 bin seçkin asker toplayarak ansızın Rusya‘ya
saldırdı, halkı öldürmeye ve ülkeyi ele geçirmeye baĢladı. Ancak Graf Potemkin daha önce davrandı
ve savaĢmaya baĢladı. Potemkin, Hasan PaĢa‘yı mağlup ederek ordusunun tamamım kılıçtan geçirdi:
Hasan, yanında tam 17 kiĢiyle kaçtı. O zaman 5 yıl savaĢtılar ve Türkler yenildi. Sultan Hamit öldü,
ardından da 1789‘da sultan Mustafa‘nın oğlu Selim geldi. Rusya ile barıĢ anlaĢması imzaladı. Onun
döneminde büyük bir huzursuzluk çıktı – Kırcaali eĢkıyaları Bulgaristan‘da Hıristiyanları esir alıp
öldürmeye baĢladılar. Aynı dönemde Georgi adında Sırp asıllı bir yiğit ayaklandı. Karageorgi halkı
toplayarak Belgrat‘ı kuĢattı ve kenti ele geçirip Türkleri kovdu. (Spiridon, 2000: 137–138).

Kaynakça:
Аретов (1995). Николай Аретов. Българското Възраждане и Европа. Издателство
«Кралица Маб», София.
Аретов (2006). Николай Аретов. Национална митология и национална литература,
Издателство «Кралица Маб», София.
Господинов (1996). Данчо Господинов. Историографията в трансформационните
процеси през ранното Възраждане.
Дилевски (1996). Николай Дилевски. «История во кратце...» от йеросхимонах
Спиридон в руското славяноведение.
Дилевский (1992). Николай Дилевский. История во кратце о болгарском народе
славенском Иеросхимонаха Спиридона и ее судьба. Academie Bulgare des Sciences,
Institut d‘Etudes Balkaniques Etudes Balkaniques, 1, 1992, 68–85, София.
Златарски (1992). Васил Златарски. Спиридон. История во кратце о болгарском народе
славенском, фототипно издание, София.
Йеросхимонах

Спиридон

и

ранната

възрожденска

историография

(1996).

Йеросхимонах Спиридон и ранната възрожденска историография (сборник с научни

345

изследвания), Българска академия на науките Институт за литература, Община
Габрово, Съюз на учените – Габрово, Габрово.
Леков (1996). Дочо Леков. Йеросхимонах Спиридон в диалог с Паисий и с българското
общество.
Нешев (1996). Георги Нешев. Научният принос на «История во кратце...» на
йеросхимонах Спиридон.
Пенев (1976). Боян Пенев. История на българската литература. т. 1, Издателство
«Български писател». София.
Радев (2007). Никола Радев. История на българската възрожденска литература.
Издателство «Абагар». Велико Търново.
Спиридон (1992). Спиридон Йеросхимонах. История во кратце о болгарском народе
славенском, 1792, превод Боряна Христова, Издателство «Гал-Ико», София.
Спиридон (2000). Спиридон Йеросхимонах. История во кратце о болгарском народе
славенском, превод М. Г. Минчев, Издателска къща «Луна», Габрово.
Христова (1992). Боряна Христова. Спиридон и неговата История во кратце,
предговор,

Издателство

«Гал-Ико»,

7–43,

София

346

CHARLES-ALBERT CINGRIA‟NIN TARĠH ANLAYIġI
Nurmelek Demir 1
Özet
Ġsviçre Fransız edebiyatının önemli isimlerinden Charles-Albert Cingria‘nın tarih anlayıĢını
değerlendirirken göz önünde bulundurulması gereken birçok etmen mevcuttur. Bunlardan ilki yazarın
Ġstanbul‘a dayanan Levanten kökenleri, ikincisi ise Antik Roma uygarlığına duyduğu derin ilgi ve
sevgidir. Eskiçağ tarihini aynı bir hümanist gibi hatmeder ve Eskiçağ dillerinde yetkinleĢmek için
üstün bir çaba gösterir. Bu bağlamda Tarih‘e olan tutkusunun dıĢavurumlarından biri olan arĢivcilik,
yani geçmiĢe belgelerle sahip çıkma, yazarın en büyük uğraĢlarından hatta tutkularından biridir.
Tarih anlatılarında bu nokta özellikle vurgulanmakla birlikte, belgelerin soğuk yüzünden sıyrılmak
amacıyla kurgu dünyasının kapılarını da sonuna kadar açık tutar.

Tarih, varolmak, çoğalmak ve inanmaktır.
Cingria, Kraliçe Berthe
Ġsviçre Fransız edebiyatının en renkli ve en sıradıĢı simalarından Charles-Albert
Cingria, Ġstanbullu Levanten bir ailenin çocuğu olarak 10 ġubat 1883‘te Cenevre‘de dünyaya
geldi. Aslen Ragusalı olan Cingrialar, yazarın ifadesine göre, 6 Nisan 1669 yılında meydana
gelen büyük depremden sonra zorunlu olarak Ġstanbul‘a yerleĢti 2. 1804 yılındaki Sırp
isyanının ardından, Yunanlıların da Osmanlı Ġmparatorluğu‘ndan kopma sürecine girmesi
Osmanlı tebaası olan Latin kökenli Levantenleri kaygılandırmaya baĢladı; büyük bir
olasılıkla bu kaygılar sonucunda, Charles-Albert Cingria‘nın büyük dedesi, Fransız vatandaĢı
olmak için giriĢimlerde bulundu ve 1820 yılında 18. Louis tarafından vatandaĢlığa kabul
edildi. Ancak, yaĢamının geri kalan günlerini hiçbir Fransa‘da geçirmeyi düĢünmedi.
Nitekim ailenin gelecek kuĢaklarından da yalnızca Charles-Albert Cingria‘nın babası,
Ġstanbul‘dan ayrılıp Cenevre‘ye yerleĢti ve büyük bir saat firmasının ortağı oldu.
Cingria ailesinin Cenevre‘nin Kalvinist Protestan ortamına taban tabana zıt bir
yaĢantıları vardı; çünkü hem Katolik inancına sahiptiler, hem de eğlenmeyi çok seven
insanlardı. Dostlarını ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyarlar ve kendi aralarında her
fırsatta çeĢitli kutlamalar yaparlardı. En büyük zevkleri kılık değiĢtirmekti. Evin erkekleri
baĢlarına Türkiye‘den gelen feslerini geçirirler, Polonya asıllı anneleri ise kendi ulusal
1

Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Fransız
Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
2
Charles-Albert Cingria, Oeuvres complètes, XI, L‘Age d‘Homme, Lozan, 1967-1977, s.38.
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giysilerini giyerdi. Çocukların düĢ dünyalarını alabildiğine zenginleĢtiren bir çeĢitlilik söz
konusuydu. Bu, aynı zamanda, geçmiĢlerine olan bağlılığın da bir iĢaretiydi.
Nitekim Charles-Albert Cingria‘da çok güçlü bir kökenlerine sahip çıkma dürtüsü
vardır. Hem Tarih ile hem de kendi geçmiĢi ile yakından ilgilenir. Ortaçağ ve Lothar Krallığı
ile ilgili kitaplar okur ve o günleri âdeta yeniden yaĢar3. Avrupa‘nın en önemli, en güzel ve
en değerli zamanlarını o dönemlerde yaĢadığını düĢünür. Öte yandan Eskiçağ tarihini de aynı
bir hümanist gibi hatmeder ve Eskiçağ dillerinde yetkinleĢmek için üstün bir çaba gösterir.
Onun gözünde Ortaçağ, tarih kitaplarında okuduğumuz karanlık çağ değildir, tam tersine
mimarisiyle, müziğiyle, saray yaĢamıyla, geliĢmiĢ bir sanat anlayıĢının ve Latin
Hıristiyanlığının egemen olduğu dönemdir 4. Dünü bugüne taĢımak ya da geçmiĢe güncellik
kazandırmak peĢindedir. Bu nedenle, tarihsel anlatılarında çoğunlukla geçmiĢ zaman yerine
Ģimdiki zaman anlatımı tercih eder 5. Tarih sahnesinden silinmek ya da yok olmak
Cingria‘nın kabullenemediği bir olgudur ve söz konusu düĢünceyle ilintili olarak
yapıtlarında ölüm karĢısında duyulan endiĢe ve çaresizliğe yer yoktur 6. Tarih‘e olan tutkusu,
ölümün insanlık için bir son olmadığı düĢüncesini perçinler. Ölümü özgürlüğün önünde bir
engel olarak görmez. Yarını ise kurcalamaz; yaĢamın doğal akıĢına müdahale etmekten
kaçınır.
Charles-Albert, kendini ―antik bir ruh‖ olarak tanımlar. GeçmiĢe ait olan herĢey onda
büyük bir heyecan ve beğeni uyandırır: eski eĢyalar geçmiĢe dair türlü çağrıĢımlarla yüklü
oldukları için çok değerlidir. Çocukluk yıllarında, insanları Eskiçağ ruhuna sahip olanlar ve
olmayanlar diye ikiye ayırdığını itiraf eder 7. GeçmiĢe duyduğu sevgi ve bağlılığın onu diğer
çocuklardan farklı kıldığını bilir ve bu durumu kendi lehine çevirerek, bir tür üstünlük kurma
aracı olarak kullanır; çünkü Cingria ailesinin tüm bireylerini ortak paydada buluĢturan bu
ruh, ona göre, bir ayrıcalık olmasının yanı sıra, insani niteliklerin de en üstünüdür. Kendi
çağı ve çağdaĢlarıyla arasına mesafe koyar ve zamansal ve uzamsal bir yolculuğa çıkarak
aradığı iç huzuru geçmiĢte, herĢeyin daha saf olduğunu düĢündüğü dönemlerde arar.
Hümanist bilgin ve Ģair Thomas Platter (yakl.1499-1582) ve onun öncüleri Apuleius8, Aulus
Gellius9 ve Amien Marcellin10, Cingria‘nın bu uzun ve zorlu yolculuğunda ona rehberlik
ederler11.
3

Jacques Chessex, Charles-Albert Cingria, Seghers, Paris, 1967, s. 11-12.
J.Chessex, a.g.y., s.52-53.
5
J.Chessex, a.g.y., s.54.
6
J.Chessex, a.g.y., s.55.
7
C.-A. Cingria, Oeuvres complètes, XI, s.11.
8
Afrika kökenli Romalı yazar Apuleius‘un (123-124 – 170) Altın EĢek adıyla tanınan yapıtı, Latince yazılmıĢ ilk
nesir roman olarak kabul edilmektedir.
9
Aulus Gellius (115-120 – 180).
10
Amien Marcellin (330-400), Antakyalı Yunan kökenli Romalı tarihçi.
11
J.Chessex, a.g.y., 1967, s.70 ve 87.
4
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Yapıtlarının bütününe bakıldığında, tarihsel biyografik kitaplar, kısa anlatılar,
monografiler ve yüzlerce dergi makalesi görülür. Hepsinde değiĢmeyen ortak temel izlekler
vardır: Tarih, özellikle de Eski ve Ortaçağ tarihi bunlardan biridir.
Jacques Chessex ise, özellikle tarihle ilgili yapıtları, anlam sapmaları, gereksiz ayrıntı
ve izlenimlerle bezeli bir seyir defteri görünümünde olduğu için, Charles-Albert‘i Ortaçağ
tarihyazıcılarına benzetmekle birlikte 12, olağanüstü bir yazar ve bir düzyazı Ģairi olduğunun
altını çizer13. Anlam sapmaları ise, hem özgürlüğünün, hem doğallığının, hem de yaĢamı tüm
yönleriyle kucaklama arzusunun bir ifadesidir14.
Tarih‘e olan tutkusunun dıĢavurumlarından biri olan arĢivcilik, yani geçmiĢe
belgelerle sahip çıkma, yazarın en büyük uğraĢlarından hatta tutkularından biridir. Jérôme
Berney‘nin de belirtmiĢ olduğu gibi yazar için belgeler tarih sahnesinden yok oluĢun, bir
yokluğun iĢareti değil, yüzyıllar ötesinden günümüze kadar süren zorlu bir yolculuğun en
yakın tanıkları, birer nadide sanat eseridirler. Onları itinayla inceler, kullanılan mürekkebin
rengi ve türünden yazının ve minyatürlerin özelliklerine kadar her ayrıntıyla büyük bir
titizlikle ilgilenir. Tarihçinin elindeki belgeler ya da nesneler, yeniden hayat bulur ve bu
durum döngüsel bir süreklilik arz eder 15.
Bu anlamda, hem 19. yüzyıl tarihçiliğini simgeleyen Renancılık akımından, hem de
Marc Bloch ve Lucien Febvre‘in kurduğu ve yeni Tarih akımının baĢını çeken Annales
okulundan tamamen ayrılır.16 Renancılık, Charles-Albert Cingria‘ya göre, Tarih‘i olumsuz
bir bilim dalı haline getirmiĢ ve Tarih öğretimini de zora sokmuĢtur; katı bilimcilik kaygısı
sonucunda, var olduğuna inanılan ancak bilimsel olarak kanıtlanamayan bazı tarihsel olayları
ve kahramanları okullarda kaba taslak da olsa anlatmak yerine, bunları tamamen tarih
sahnesinden silme yolu tercih edilir olmuĢtur.17 Bu noktada Charles-Albert Cingria özellikle
Ġsviçre‘nin efsane ürünü ulusal kahramanlarından biri olan Guillaume Tell örneğini verir. 19.
yüzyıl tarihçileri bilimsel hakikat uğruna birçok efsane ve geleneği yok saymıĢlardır. Oysa
ki, Cingria‘nın anlayıĢına göre, geçmiĢ söz konusu olduğunda sadece Descartesçı Ģüphecilik
yöntemiyle hareket etmek doğru değildir; yüzyıllar boyunca varlığına inanılan mitoslar,
masallar, efsaneler geçerliliklerini yitirmemelidir. Renancılığa bu kadar büyük bir tepki
göstermesinde hiç kuĢkusuz yazarın Katolik inancına olan derin bağlılığı birinci sırada yer
almaktadır. Renan‘ın Ġsa Peygamber‘i dinsel niteliğinden sıyırarak tarihsel ve psikolojik bir
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incelemeye tabi tutması, Ġncil‘i ise bir Tarih kitabı olarak nitelendirmesi Cingria için kabul
edilemez bir durumdur.
Annales okuluna gelince, Cingria‘yı bu akımın karĢısında durmaya iten sebep,
Annalcilerin geçmiĢ ve Ģimdiki zaman arasında doğrusal bir bağlantı olmadığına ve her
dönemin kendi içersinde değerlendirilmesi gerektiğine dair savları18 ve tarihsel olguları
iktisat-toplum

iliĢkisine

dayandırmalarıdır 19;

gerçekte

Annales

Okulu‘nun

ilkeleri

Cingria‘nın ileri surduğu kadar katı gerçekçi değildir ve Marc Bloch‘un Ġngiliz krallarının
tedavi edici güçlerine dair kitabı (Les rois Thaumaturges. Etude sur le caractère surnaturel
attribué à la puissance royale particulièrement en France et en Angleterre, 1924) bunu
kanıtlar niteliktedir. Ancak Cingria için önemli olan -tekrar vurgulayalım- Tarih‘e inanmak
ve yapıcı bir yaklaĢıma sahip olmaktır; ona göre, olaylar birbirinden ayrı tutulur ve yapboz
tamamlanamaz, yani bütüncül manzaraya ulaĢılamazsa, kendimizi koskoca bir hiçliğin
kıyısında buluruz.20
Tarih‘i yazmak, geçmiĢin izlerinde gerçeklik payını sorgulamadan bu izlerin peĢine
düĢmektir. Bu bakıĢ açısı yazara büyük bir özgürlük ve esneklik sağlar; sözgelimi edebiyat
ve tarih arasındaki türsel farklılıkları ortadan kaldırır, aradaki geçiĢleri kolaylaĢtırır 21. Tarih,
aynı edebiyat gibi yazarın imgeleminin büyük ölçüde etkin olduğu bir alan haline gelir.
O halde Tarih, katı ve somut gerçeklerden ibaret değildir. Bu noktadan hareketle
Cingria geçmiĢi dilediği biçimde kurgular ve içinde bulunduğu ruh durumuna göre yepyeni
bir tarih tasarımıyla karĢımıza çıkar.
Yapıtlarına bakıldığında ise Tarih anlatımı bağlamında ilgi çeken noktalara kısaca
değinmekte fayda vardır. Ġlk olarak 1932 yılında Lozan‘da yayımlanan Onuncu Mihenk TaĢı
Suyu (L‘Eau de la dixième milliaire) baĢlıklı yazısında Charles-Albert, Rönesans Ģairlerine
özgü bir tutkuyla bağlı olduğu Roma‘yı anlatır. Yazar deniz kenarındadır ve Yeni Dünya‘ya
doğru yelken açan bir geminin yolcularına dürbünüyle bakmaktadır. Yolcular da kendi
dürbünleriyle geride bıraktıkları manzaraya ve Roma‘ya bakmaktadırlar.
Charles-Albert‘e göre, Roma herkeste hayranlık duygusu uyandıran ve tartıĢmasız
modern dünyanın merkezi olarak kabul edilen bir kenttir, çünkü her uygarlığın ulusal bir
aidiyeti olsa da buraya geldiklerinde Protestanlar da, Slavlar da, Müslümanlar da, yani
herkes büyük bir heyecana kapılmaktadır 22. Bu bağlamda, Vatikan Kilisesi‘nin ve kentteki
tarihsel anıtların önemi büyüktür, özellikle de dikilitaĢların. Yazarın aktardığına göre,
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Roma‘da Eskiçağ‘dan bu yana varlıklarını sürdüren on bir tane dikilitaĢ mevcuttur. Tarih
boyunca birçok kez tahrip edilmiĢler ve birçoğu da toprak altında kalmıĢtır. Bu taĢları
yeniden gün ıĢığına çıkaranlar, X. Ġnnocent, VII. Alexandre ve Sixte-Quint adlı papalar
olmuĢtur.
Bu dikilitaĢlar arasında özellikle bir tanesinin önemi büyüktür. Sixte-Quinte tarafından
1558‘de ortaya çıkarılan ve dikilen bu muhteĢem güzellikteki taĢı, zamanında Konstantin
Teb‘den Ġskenderiye‘ye getirtmiĢtir. Augustus birçok dikilitaĢı Roma‘ya taĢımıĢ, ancak bu
taĢı yerinden oynatmaya cesaret edememiĢtir. Konstantin‘in amacı ise taĢı, Ġstanbul‘a veya
Roma‘ya götürmek olmuĢtur. Ancak beklenmedik bir anda hayatını kaybedince, söz konusu
tasarıyı Konstans gerçekleĢtirmiĢ, ama taĢ Ġstanbul‘a değil, Roma‘ya götürülmüĢtür.
Tam da bu sıralarda, Ġstanbul‘dan Ġskenderiye halkına bir mektup yollayan Dönek
Julianus23, çok sevdiği vatanına bu dikilitaĢı getirtmek istediğini yazmıĢtır:
Duyduğuma göre fazla yüksek olmayan ve kıyıda boylu boyunca uzanan ve de görünüĢe
bakılırsa ilgilenmediğiniz bir dikilitaĢınız varmıĢ. (…). Burası benim vatanım, ve buraya
Konstans‘tan daha fazla aidim. O, burayı bir kızkardeĢ gibi seviyordu, bense bir anne gibi
seviyorum. Bana hayat verdi; çocukluğumu yaĢamamı sağladı. Ona olan vefa borcumu
unutamam. (…). Sizin kentiniz de benim için en az vatanım kadar değerli olduğundan, size
yeni yapılan devasa bir heykel veriyorum. Böylece anıta karĢılık anıtınız olacak ve üçgen
biçiminde traĢlanmıĢ, üzerinde birkaç Mısır harfi olan bir taĢ yerine, görüntüsü sizin için çok
değerli olan bir adamın heykeline kavuĢacaksınız. Ve eğer söylendiği gibi, bazıları bu taĢın
ucunda (…) yatıyor ve ona tapınıyorsa, bu durum bu taĢı oradan kaldırmayı gerektiriyor. Bu
(…) batıl inancı yok etmek istiyorum. (…). Onun yaĢamasına ve güzelleĢmesine katkıda
bulunacaksınız.(…)24.

Ancak Charles-Albert‘e göre, mektupta sözü edilen taĢla ilgili bazı karanlık noktalar
vardır. Öncelikle Konstans ile Konstantin‘in birbiriyle karıĢtırılmıĢ olma olasılığı vardır.
Bununla birlikte mektubun yazıldığı tarihte (362) Konstans ölmüĢ ve taĢ çoktan Roma‘ya
nakledilmiĢtir. Yani yazar, Julianus‘un kastettiği taĢın büyük bir olasılıkla baĢka bir taĢ
olduğunu söyler.
Dolayısıyla, bugün Ġstanbul‘da Atmeydanı‘nda bulunan dikilitaĢ, ne Konstantin‘in ne
de Konstans‘ın taĢıdır. Büyük Ġstanbul depremi sırasında yıkılmıĢ (hangi tarihte olduğunu
belirtmiyor), Teodos tarafından yeniden dikilmiĢtir.
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Uzun bir Roma betimlemesi ve Roma‘yı güzelleĢtiren anıtların baĢında gelen
dikilitaĢların tarihçesinden sonra Charles-Albert, aniden sözü Mustafa Kemal Atatürk‘e
getirir. Osmanlı Ġmparatorluğu‘nun yıkılıĢından sonra yepyeni bir ülke yaratmayı baĢaran
Atatürk‘ü takdir etmekle birlikte, Ġstanbul‘un eski önemini yitirmesinden endiĢe duyar.
Çünkü bu kent bir yandan ailesinin ve kendisinin geçmiĢini, öte yandan Konstantinopolis
olarak hayranı olduğu Ortaçağ Bizans uygarlığını çağrıĢtırmaktadır. Bu bakımdan, kendi
Ġstanbul‘unu savunmak pahasına, yeni bazı uygulamaları eleĢtirmekten geri kalmaz.
―KeĢke Kemal bu taĢı ve onun Teodos‘un resmiyle süslü güzel sağlam kaidesini (…)
Ankara‘ya nakletse‖ der ve konuyu baĢkentin Ġstanbul‘dan Ankara‘ya taĢınmasına ve
Cumhuriyet ile birlikte benimsenen diğer uygulamalara getirir. Charles-Albert‘in, Latin
harflerinin kabulünü ve fesin yerine Ģapka giyilmesi zorunluluğunu anlamakta güçlük çektiği
anlaĢılır. ÇağdaĢ uygarlık yolunda atılan önemli bir adım olan Harf Devrimi, yazara göre bir
yandan Yunanlıların ve Slavların, yani Ortodoksların ―paraziter‖ niyetlerine son verirken,
diğer taraftan da Asya‘daki Yunanlıların Atina‘ya akın etmesini sağlamıĢ ve bu kenti
Akdeniz‘in en çekici merkezi haline getirmiĢtir, yani Yunanlıların lehine olmuĢtur. Fesin ise
zaten miyadını doldurduğunu, üstelik Ģapkanın daha Ģiirsel bir görüntüsü olduğunu –alaycı
bir tavırla- ifade eder25, çünkü yazar için fes, bir aksesuardan öte, çocukluğunu renklendiren
aile tablosunun bir parçasıdır.
Charles-Albert‘in bu konuya akılcı bir biçimde yaklaĢmadığı açıktır. Olayları bir
katılımcı olarak değil de, bir seyirci olarak izlediği yadsınamaz. Dolayısıyla, duygularıyla
hareket eder ve bir ulusun uyanıĢını kendi bakıĢ açısıyla değerlendirirken, tarih tutkunu bir
insan olarak yeni değerleri eskilerinin yerine koymayı ve gerçekleri görmeyi reddeder.
Aslında her ne kadar baĢka yazılarında bunun aksini savunsa da, yazarın bakıĢ açısı,
Türkiye‘nin yeni bir döneme geçiĢ sürecine tanıklık eden hemen hemen bütün Batılı yazar ve
gezginlerin sahip olduğu öznel ve bir o kadar da ―ben‖cil yaklaĢımını yansıtır: onlara göre,
Doğu Doğu olarak kalmalı ve uygar Batı‘ya karĢı daima bir seçenek oluĢturmalıdır.
Le Novellino ya da özgün Ġtalyanca adıyla Il Novellino, Dante‘nin Vita nuova‘sından
(1292) yaklaĢık olarak otuz yıl kadar önce kaleme alınmıĢ anonim bir yapıttır. Ġlki 1525
yılında olmak üzere birçok baskısı vardır. Charles-Albert Cingria tarafından hazırlanan
baskısı ise, yazarın ölümünden sonra 1955 yılında yayımlanmıĢtır.
Kitap, yüz kısa öykü içerir ve Charles-Albert‘in ifadesiyle, Decameron‘un, Antoine de
la Salle‘in Yüz Yeni Öykü‘sünün, Marguerite de Navarre‘ın Heptaméron‘unun, Sacchetti,
Bandello, Machiavelli, Cervantes, Chaucer, Mme de la Fayette, le Sage, l‘Abbé Prévost,
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Diderot ve daha nice yazarın öykülerinin prototipini oluĢturur26. Ġlk Ġtalyanca düzyazı metin
olarak kabul edilen Il Novellino‘da yer alan kısa öykülerin ilginç tarafı, kahraman olarak
önemli tarihsel kiĢiliklere yer vermesidir. Bu kiĢiliklerden bir tanesi de haçlılara karĢı büyük
bir zafer elde eden ve Doğu‘da olduğu kadar Batı‘da da efsaneleĢmiĢ olan Selahaddin
Eyyubi‘dir.
Selahaddin Eyyubi ile ilgili özellikle iki öykü veya anekdot dikkati çeker. Bunlardan
ilkinde bir savaĢ kahramanı, ikincisinde ise bir deli olarak betimlenir.
Ġlk öykü ―Sultanın Ġki Yüz Markı27 Nasıl Hediye Ettiği ve Hazinedarın Ödeme Emrini
Nasıl Yazdığı‖ (Comment le Soudan fit un cadeau de deux cents marcs, et comment le
trésorier inscrivit l‘ordre de payer) baĢlığını taĢır. Sultan kendisine bir sepet dolusu gül
hediye eden birine karĢılığında iki yüz mark (CC mark) vermek ister. Fakat hazinedar, tutarı
yazarken CC yerine CCC, yani üç yüz mark yazar. Selahaddin ―Ne yapıyorsun?‖ diye
sorunca: ―Efendimiz, az kalsın hata yapıyordum‖ deyip, fazladan yazdığı C‘yi silmek ister.
Bunun üzerine, Sultan hemen atılır ve ―Bırak, hiçbir Ģeyi düzeltme; hatta dört yüz yaz. Eğer
bir kalemin gönlü benden daha zengin olsaydı, bu çok gücüme giderdi‖ der.
Yine bir gün, Selahaddin Eyyubi Hıristiyanlarla ateĢkes yapılması emrini verir ve eğer
Hıristiyan âdetleri hoĢuna giderse, onların dinine geçeceğini söyler. AteĢkes ilan edilir.
Selahaddin bizzat gidip Hıristiyanların sofrasına misafir olur. Masalara bembeyaz örtülerin
serilmesi ve yemek düzeni çok hoĢuna gider. Fransa Kralı‘nın ayrı, diğer ileri gelenlerin ayrı
masalarda yediğini görünce daha da hoĢuna gider. Ancak, fakirlerin yerde, yani daha aĢağıda
ve daha kötü yemekler yediklerini görünce, bu durumdan hiç hoĢlanmaz. Derken, Sultan‘a
misafir olma ve Sarazenlerin âdetlerini tanıma sırası Hıristiyanlara gelir. Sarazenler yerde
yemek yemektedirler. Görüntü Hıristiyanların hoĢuna gitmez. Sultan, Hıristiyanlar için
hemen büyük bir çadır kurdurtur, yere ise haç figürlü halılar serdirir. Hıristiyanlar ĢaĢkın bir
halde içeri girerler, haçların üzerlerine basarlar ve kendilerinde âdet olduğu üzere yere
tükürürler. Bunun üzerine Sultan dayanamaz ve tepkisini gösterir: ―Haçı kabul ettirmeye
çalıĢırken, onu nasıl bu kadar aĢağılayabilirsiniz? Demek ki siz Tanrı‘nızı görünüĢte ve
sözde seviyorsunuz: asla davranıĢlarınızla değil. Tavırlarınız hoĢuma gitmedi‖ der ve
ateĢkesi bozar.28
Charles-Albert, öykünün sonunda yaptığı yorumda, Batı barbarlığının bu kadar nesnel
bir biçimde ifade ediliĢine daha önce rastlamadığını yazar.
Selahaddin‘in baĢkiĢi olduğu diğer öykü ise, ―Selahaddin adında Bir Saray Delisi
Hakkında‖ (D‘un fou de cour qui avait nom Saladin) baĢlığını taĢır. Bir saray delisi olan
26
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Selahaddin, bir gün, Sicilya‘da Ģövalyelerin yemek masasına konuk olur. Su ister. Bunun
üzerine Ģövalyelerden bir tanesi: ―Ağzını yıkayacaksın, ellerini değil‖ der. Cevap olarak
Selahaddin de: ―Efendim, bugün sizin hakkınızda konuĢmadım‖ der. BaĢka bir Ģövalye,
Selahaddin‘e seslenir: ―Söylesene Selahaddin, eğer baĢımdan geçen olaylardan bir tanesini,
aramızdaki en bilge kiĢiye anlatmak isteseydim, kime hitap etmem gerekirdi?‖. Selahaddin:
―Efendim, size en deli görünene anlatınız‖ diye cevaplar. Diğerleri Selahaddin‘i kıĢkırtmak
için, cevabını biraz daha açmasını isterler. Selahaddin de sözlerine devam eder:
Aralarındaki benzerlikten ötürü, deliye her deli bilge görünür. Öyle ki, eğer bir insan
bir deliye kendi olduğundan daha deli görünürse, o zaman o insan deliye göre daha da bilge
görünür, çünkü bilgeliğin zıttı deliliktir‖29.
Ortaçağ anlatı geleneğinin bir örneği olan Il Novellino‘da yer alan öyküler, CharlesAlbert‘e ait olmamakla birlikte, bu yapıtın içeriğinin yazarın üslubuyla ve düĢünme
biçimiyle tamamen örtüĢtüğünü söyleyebiliriz. Çevirinin aslına birebir uygun olup olmadığı
da ayrı bir tartıĢma konusu olmalıdır. Çünkü bildiğimiz kadarıyla, böyle bir karĢılaĢtırma
henüz yapılmamıĢtır. Bu nedenle, bu anonim yapıtta Charles-Albert‘in kalem darbelerinden
izler bulmak ĢaĢırtıcı olmayacaktır. Yazarın, din konusunda Katolikliğin üstünlüğünü hiçbir
zaman tartıĢmaya açmadığı halde, her fırsatta barbarlığın Batıcılığın bir ürünü olduğunu
söylemesi, görüĢümüzü destekler niteliktedir.
AnlaĢılacağı üzere Cingria, Tarih‘i soğuk yüzünden sıyıran ve canlılık kazandıran bir
anlayıĢa sahiptir. Bu bağlamda Tarih‘in ―eğlenceli‖ olması, yani insanların yüzünde bir
gülümseme yaratması gerektiğini düĢünmektedir. Aynı Rabelais‘nin söylediği gibi ―gülen
kitap yeğdir ağlayan kitaba‖.
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BATI BĠLĠMĠNĠN ARAP EDEBĠYATINA ETKĠSĠ BAĞLAMINDA
ORYANTALĠZM

ORIENTALISM: IN THE CONTEXT OF THE INFLUENCE OF
WESTERN SCIENCE ON ARABIC LITERATURE
Zafer Kızıklı1
Özet:
Oryantalizm; Batılılar tarafından, Doğu uygarlığının ve kültürünün bilimsel yöntemlerle
yorumlanmasıdır. Oryantalizmin en çok odaklandığı alan ise, Arap edebiyatıdır. Çünkü Arap
edebiyatı, hem bir çok yönü itibariyle orijinal bir edebiyattır, hem de eski kültürleri içinde barındıran
bir pota konumundadır. Dolayısıyla, oryantalizm ve Arap edebiyatı iliĢkisi, bilim ve edebiyat iliĢkisini
somut hâle getiren bir örnek niteliğindedir.
Anahtar Kelimeler: Oryantalizm, Arapça, edebiyat, bilim, kültür.
Abstract:
Orientalism is an explanation of the Eastern civilization and its culture that was carried out by
the Western scholars via the scientific methods. It is usually focused on Arabic literature. Because of
Arabic literature is original in the many ways and it also contains a lot of archaic cultures. Therefore,
the relation between orientalism and literature is a sample of the relation between science and
literature.
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GiriĢ
1798 yılında Napoléon Bonaparte‘nin ordusuyla birlikte Mısır‘ı iĢgal etmesi Arapların
tarihinde bir dönüm noktasıdır. Her ne kadar bu iĢgalin amacı Arap ülkelerinin siyasî ve
ekonomik açıdan sömürülmesi olsa da, sonuç itibariyle değerlendirildiğinde, Arap
toplumuna bilimsel, edebî, sosyal, kültürel anlamda pek çok artılar kazandırdığı inkar
edilemez bir gerçektir. Çünkü o zamana kadar Batı ile teması olmayan bir toplum, bir anda
Fransız kültürüyle yüzyüze gelmiĢtir.
Napoléon, beraberinde Fransa‘dan getirdiği 150 kadar ressama hiyeroglif yazısının
resimlerini yapmaları talimatı vermiĢ ve bunları incelenmek üzere Fransa‘ya göndermiĢtir.
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Ayrıca, Fransa‘dan getirttiği matbaa makineleriyle Arapça metinler bastırmıĢtır. elMatba‗atu‘l-ehliyye‖ (Yerli Matbaa) denilen bu matbaa 1821 yılında Bulak Matbaası adını
alarak zaman içinde Arapça binlerce eserin basıldığı bir yayın merkezi hâline dönüĢmüĢtür.
1848 yılında Lübnanlı Hıristiyan Arap rahiplerin Beyrut‘ta kurdukları ―el-Matba‗atu‘lKatûlikiyye‖ (Katolik Matbaası) ise, Arap dünyasında basın ve yayın faaliyetlerinin bir diğer
önemli merkezini oluĢturur.
Aslında Avrupalılar, matbaada ilk Arapça eseri çok daha önce Ġtalya‘da basmıĢlardır.
Zira 12 Eylül 1514 tarihinde Ġtalya‘da basımı yapılan es-Sevâ‘î‘nin Kitâbu‘s-salât2 adlı dua
kitabı matbaada basılan ilk Arapça eser unvanına sahiptir. Arap coğrafyasındaki ilk matbaa
ancak 1792 yılında Halep‘te kurulmuĢtur.
AnlaĢıldığı üzere; Batı insanı, Doğu‘ya özellikle de Arap

dünyasına ve Arap

literatürüne ilgi duymaya asırlar önce baĢlamıĢtır. Bu ilgi, belli bir süre sonra tanıma,
öğrenme ve inceleme sonucunu doğurmuĢtur. Böylece, Avrupa üniversitelerinde Arap dili ve
edebiyatı öğretimi veren kürsüler kurulmuĢ, Arap literatürünü incelemek amacıyla araĢtırma
merkezleri oluĢturulmuĢtur. BaĢka bir deyiĢle, Batı‘nın bilimsel yöntemleri, Ġslâm
dünyasının altın çağında, yani 8-13. yüzyıllar arasında telif edilmiĢ on binlerce Arapça
yazma eserin incelenmesinde bir araç olarak kullanılmıĢtır. Bu yolla, Araplar kendi kültür ve
edebiyatlarını tanıma imkanı elde etmiĢlerdir. ĠĢte bu sürecin en önemli aktörleri ise
oryantalistlerdir. Çünkü onlar, söz konusu bilimsel yöntemleri klâsik Arapça kaynaklara
uygulayan ve bu kaynakları gün ıĢığına çıkaran bilim adamlarıdır. Onları yaptıkları bu
faaliyet bilimsel terminolojide ―Oryantalistik araĢtırmalar‖ (Oriental Studies) olarak
adlandırılır.
Bu bildirinin amacı, oryantalistlerin ve onların oryantalistik araĢtırmalarının Arap
edebiyatına katkılarını ortaya koymaktır. Çünkü oryantalizm, tüm olumsuz yönlerine rağmen
olumlu tarafları da olan bir faaliyettir. Günümüzde baĢta Türkiye olmak üzere, Arap
ülkelerinde oryantalizmin sürekli olarak olumsuz eleĢtirileri yapılmıĢ ve pek çok gerçek
görmezden gelinmiĢtir. Bilimin hakkını teslim etmek adına, oryantalistik araĢtırmaların neler
olduğu ve bunların Arap kültürüne ne tür kazanımlar sağladığı bildiri metninde ana hatlarıyla
ele alınacaktır.
1. Oryantalizm
Oryantalizm ve orient sözcükleri Latincede ―güneĢin yükseldiği yön‖, yani ―doğu‖
anlamına gelen ―oriens‖ sözcüğünden türemiĢtir ve bu sözcük Yunancadaki ―he‘oros‖
sözcüğüyle eĢ anlamlıdır. Sözcüğün kökeni, Latincede ―yükselmek‖ anlamındaki ―orior‖
fiiline dayanır. Aslında orient sözcüğüyle Orta Doğu ülkeleri ve kültürleri kastedilir. BaĢka
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bir deyiĢle, orient kavramı Ġran, Anadolu, Mezopotamya ve Mısır‘ı içine alır. Çünkü diğer
Doğu ülkelerini tanımlamak için ―Güney Asya‖, ―Güneydoğu Asya‖, ―Doğu Asya‖ gibi
ifadeler kullanılır. Her ne kadar 19. yüzyılın sonlarına doğru orient sözcüğü Çin, Japonya,
Kore ve Hindistan için kullanılmıĢ olsa da, sonraki dönemlerde bu anlamını yitirmiĢtir.
Oriental ise, Doğu‘nun kültürlerini, ülkelerini, insanlarını ve nesnelerini tanımlamak için
Batılılar tarafından kullanılan bir terimdir ve biçimbilimsel olarak sıfattır. Dolayısıyla
oryantalizm sözcüğü, Doğu toplumlarının kültürel, dilsel, sanatsal, yazınsal, tarihsel,
inançsal yönlerden incelendiği Batı kökenli ve Batı merkezli araĢtırma alanlarının tümüne
verilen genel bir isimdir. Oryantalizm, Doğu bilimi ve Ģarkıyatçılık sözcükleriyle eĢ
anlamlıdır. Oryantalist sözcüğü ise, bu bilimle uğraĢan Batılılara verilen addır ve müsteĢrik
sözcüğüyle aynı anlama gelmektedir.
Batı dünyası rönösans ve reform aracılığıyla yeni bir açılım sağlayarak bilime ve
bilimsel düĢünceye dayalı bir uygarlık inĢa ederken, coğrafî olarak kendisinin doğusunda
kalan Ġslâm dünyasını, hem maddî açıdan sömürebilmek, hem de gizemlerini keĢfetmek
amacıyla kendine yeni bir araĢtırma alanı yaratmıĢtır. ĠĢte bu araĢtırma alanının adı, 19.
yüzyıldan itibaren oryantalizm olarak anılır. Aynı zamanda oryantalizm profesyonel bir
meslektir. Zira Edward Said, eski Ġngiltere baĢbakanı Benjamin Disraeli‘nin (1804-1881)
kaleme almıĢ olduğu Tancred adlı siyasî romanından aynen Ģu cümleyi aktarır: ―The East is
a career‖3. Türkçe karĢılığı, ―Doğu bir meslektir‖ anlamına gelen bu cümle, oryantalizmi en
özlü biçimde tanımlamaktadır.
Avrupada oryantalist araĢtırmaların baĢlangıcı 1245 yılına kadar uzanır. Çünkü bu
tarihte Venedik‘teki kilise meclisi Doğu dillerinin öğretimiyle ilgili bir karar almıĢtır. Fakat
sistematik ve bilimsel anlamdaki Doğu araĢtırmaları, XIX. yüzyılın sonlarında Batılıların
Arap ülkelerini istilası ile baĢlar. Böylece, Batı ülkelerinde Doğu dillerini ve kültürlerini
araĢtırmak amacıyla çeĢitli kurumlar, merkezler ve okullar açılmıĢtır. 1873 yılında ise,
Paris‘te ilk müsteĢrikler kongresi düzenlenerek bu faaliyetlere bilimsel bir zemin
oluĢturulmuĢtur4. Böylece, yapılan çalıĢmalar öncekilerden daha koordineli ve sistemli bir
nitelik kazanmıĢtır.
Oryantalizm, Doğu kültürüne ve değerlerine Batılı bir bakıĢ açısı sunar. BaĢka bir
ifadeyle, Batı‘nın, Doğu‘yu anlama gayretidir ve bu yoldaki aktivitelerinin tümüdür.
Oryantalizmi, Doğu‘ya veya Ġslam dünyasına karĢı açılmıĢ bir savaĢ Ģeklinde niteleyip,
yapılan bilimsel çalıĢmaları dikkate almamak bilim adına büyük bir haksızlık olur.
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2. Oryantalizme Özgü Yayınlar ve Kurumlar
2.1. Yayınlar
2.1.1. Bilimsel Dergiler
Oryantalislerin bilimsel makalelerini yayımlamak üzere Batı ülkelerinde çeĢitli
dergiler kurulmuĢtur. Bu dergilere örnek olarak Ģu isimleri verebiliriz:
- Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft (Almanya)5
- The Journal of the American Oriental Society (ABD)
- Middle East Journal (ABD)
- Middle Eastern Studies (Ġngiltere)
- Journal of Near Eastern Studies (ABD)
- Journal of Arabic Literature (Brill / Leiden)
- Islam-Zeitschrift Fur Geschichte Und Kultur Des Islamischen Orients (Almanya).
- Der Islam: 1910‘da Almanya‘da yayımlanmaya baĢlamıĢtır. Dili Almanca, Fransızca ve
Ġngilizcedir. ISI kapsamında çok saygın bir dergidir. Oryantalistik konularda yayın yapar.
- Oriente Moderno: 1921 yılında Roma‘da yayımlanmaya baĢlanmıĢtır. Derginin ismi,
Ġtalyancada ―ÇağdaĢ Doğu‖ anlamına gelmektedir. Bu dergide, özellikle Orta Doğu
ülkelerinin güncel problemleri üzerine bilimsel yazılar yayımlanmaktadır.
- Oriens: 1948‘de Hollanda‘da

yayımlanmaya baĢlamıĢtır. Yayıncısı Leiden‘deki Brill

Yayınevi‘dir. Dili Ġngilizcedir. Diğer ismi, Journal of the International Society for Oriental
Research (Uluslar arası Doğu araĢtırmaları derneği dergisi) olarak bilinir.
- Arabica: 1954‘de Hollanda‘da yayımlanmaya baĢlamıĢtır. Yayıncısı Leiden‘deki Brill
Yayınevi‘dir. Dili Ġngilizcedir. Derginin diğer bir ismi, Journal of Arabic and Islamic
Studies(Arap ve Ġslam AraĢtırmaları)‘dır.
- IJMES: Middle East Studies Association of North America (Kuzey Amerika Orta Doğu
AraĢtırmaları Derneği)‘nin himayesinde Cambridge University Pres tarafından dört ayda bir
Ġngilizce olarak yayımlanan ISI kapsamında saygın bir dergidir. Derginin isminin açılımı,
The International Journal of Middle East Studies (Orta Doğu araĢtırmalarının uluslar arası
dergisi) Ģeklindedir.
2.1.2. Sözlük ve Ansiklopediler
Günümüzde Arap dilinin en modern sözlüklerinden biri olan el-Mu‗cemu‘l‗Arabiyyu‘l-esâsî Fransız Larousse Yayınevi tarafından yayımlanmıĢtır 6. Hatta aynı
yayınevi, Lârûs ismiyle daha önce resimli bir Arapça sözlük de yayımlamıĢtır 7.
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The Encyclopaedia of Islam (Ġslâm Ansiklopedisi). Bu ansiklopedi ―A Dictionary of
Geography, Ethnography and Biography of The Muhammadan Peoples‖ Ģeklinde de
tanımlanır. 1892 yılında Londra‘da düzenlenen Uluslar arası Oryantalistler Kongresi‘nde
William Robertson‘ın Ġslamî kavramları ve literatürü açıklayan bir ansiklopedi hazırlanması
teklifi üzerine ilk çalıĢmalara baĢlandı. Söz konusu ansiklopedinin Ġngilizce, Almanca ve
Fransızca dillerinde yayımlanması kararlaĢtırıldı. Basım iĢi Leiden‘deki E.J. Birill
Yayınevi‘ne verildi. 1908 yılında ise bu ansiklopedinin ilk fasükülü yayımlandı. Bu tarihten
baĢlayarak günümüze kadar değiĢik periyodlarla yayımlanmaya devam etmiĢtir. The
Encyclopaedia of Islam‘da Arap edebiyatıyla ilgili yüzlerce madde bulunmaktadır.
Türkiye‘de, Pakistan‘da ve Arap ülkelerinde yayımlanmıĢ olan Ġslâm Ansiklopedileri için
The Encyclopaedia of Islam‘daki maddeler kaynaklık etmiĢ ve bu maddelerden çeviriler
yapılmıĢtır. Örneğin, 1940‘larda M.E.B.‘nın yayımladığı Ġslâm Ansiklopedisi pek çok madde
itibariyle The Encyclopaedia of Islam‘ın bir çevirisinden ibarettir.
2.2. Eğitim ve AraĢtırma Kurumları
2.2.1. Akademik Birimler
Batı kolej ve üniversitelerindeki Arap dili ve edebiyatı kürsüleri ve araĢtırma
kurumlarındaki ilgili bölümler. Örneğin bunlar arasında, Leiden Üniversitesi, Oxford
Üniversitesi, Camridge Üniversitesi, Paris‘teki Ecole Speciale des Langues Orientales
Vivantes (YaĢayan Doğu Dilleri Okulu) ve Collège de France‘ın8 çok önemli yeri vardır.
Bu kurumlar, Batı biliminin ve kültürünün Arap edebiyatına yansımasında çift yönlü
iĢlev görmüĢlerdir. Hem yetiĢtirdikleri oryantalistler aracılığıyla Arap literatürünü bilimsel
kriterlere göre analiz ettirmiĢler, hem de Arap ülkelerinden gelen öğrencilere bu bakıĢ açısını
kazandırmıĢlardır.
Sözünü ettiğimiz bu yüksek öğretim kurumları, lisans düzeyinde öğrencilerine
oryantalistik araĢtırmaların pratiğini sunarken, lisans üstü düzeyde ise tezler hazırlatıp
araĢtırmalar yaptırarak Arap dili ve edebiyatına yeni açılımlar sağlamıĢlardır.
2.2.2. Yayınevleri
Oryantalistik çalıĢmaların yayımlanmasında Avrupa‘daki belli baĢlı yayınevlerinin
çok büyük rolü vardır. Bu yayınevlerine örnek olarak 1683 yılında kurulan Hollanda‘nın
Leiden kentinde kurulan E.J. Brill‘i ve Almanya‘nın en büyük yayınevlerin biri olan OttoHarrassowitz‘i gösterebiliriz. Bunlar, geçmiĢte olduğu gibi günümüzde de hâlâ Batı
dünyasının en öncü Arapça eser basan yayınevleridir.
2.2.3. Dernekler
8
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ve felsefe branĢlarında yüksek öğretim veren, Fransa‘nın baĢkenti Paris‘te bulunan, uluslar arası bir
akademidir.
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Oryantalizme hizmet alanında öncülük yapan dernekleri Ģöyle sıralayabiliriz:
- Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen: 1778 yılında Hollanda‘da
kurulmuĢtur. Doğu‘nun bilim ve sanatını araĢtırmak ve incelemek amacıyla kurulan ilk Batılı
dernektir.
- Royal Asiatic Society of Bengal: 1784 yılında kurulmuĢtur.
- Société Asiatique: 1822 yılında Paris‘te kurulmuĢtur. Ġlk toplantısını 1 Nisan 1822‘de
yapmıĢtır ve bu toplantıda Shampolyon hiyeroglifin okunuĢunu ve yazılıĢını bilim dünyasına
ilk kez sunmuĢtur. Derneğin ilk baĢkanlığını Fransız oryantalist Silvestre de Sacy
üstlenmiĢtir. Derneğin çok zengin bir kütüphanesi vardır. Ayrıca, 1822‘den beri Journal
Asiatique, 1933‘den beri de Cahiers de la Société Asiatique adlı iki dergi yayımlamaktadır.
- Royal Asiatic Society: 1824 yılında Londra‘da kurulmuĢtur. Journal of Royal Asiatic
Society adlı bir dergi yayımlamaktadır.
- American Oriental Society: 1842‘de ABD‘de kurulmuĢtur.
- Deutsche Morgenländische Gesellschaft: 1845 yılında Alman oryantalistleri bir araya
getirmek amacıyla Dortmand‘da kurulmuĢtur. 1847‘de Zeitschrift der Deutschen
Morgenländischen Gesellschaft (ZDMG) dergisini yayımlamaya baĢlamıĢtır 9.
2.2.4. Uluslar Arası Oryantalistler Kongresi
Batı terminolojisinde The International Congress of Orientalists (Uluslar arası
Oryantalistler Kongresi) adını alan bu bilimsel aktivite, oryantalistik araĢtırmaları
özendirmek ve oryantalistler arasında koordinasyon kurmak amacıyla, ilki 1873 yılında
Paris‘te yapılmaya baĢlanmıĢ ve belli periyodlarla farklı kentlerde düzenlenmeye devam
ederek günümüze kadar süre gelmiĢtir.
1951 yılında Ġstanbul XXII. kongreye10 ve 2007 yılında da Ankara XXXVIII.
kongreye11 ev sahipliği yapmıĢtır.
3. Oryantalizmin Arap Edebiyatına Etkisi
3.1. Bilimsel Bilgi ve Bilimsel Yöntem AnlayıĢı
Oryantalistlerin akademik çalıĢmaları ve yetiĢtirdikleri Arap öğrenciler vasıtasıyla
Arap edebiyatına bilimsel bilgi egemen olmaya baĢlamıĢtır. Daha önce Araplar arasında
yaygın olan edebî metinlerin ezberlenmesi yöntemi terkedilerek, bu metinlerin farklı

9

Aslında bu dergi, ünlü Hindoloji uzmanı Christian Lassen‘in editörlüğünde 1838‘de Zeitschrift fur die Kunde
des Morgenlandes adıyla yayımlanmaya baĢlamıĢ, daha sonra söz konusu derneğe devredilerek ismi ZDMG
Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
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(Editör: Zeki Velidi Togan), Osman Yalçın Matbaası, Ġstanbul 1953. (Bildiri metinleri Ġngilizce, Fransızca ve
Almancadır, bildiri kitabı 233 sayfadan oluĢmaktadır.).
Bu kongre ―ICANAS 38‖ adıyla bilinir ve bildiri kitabı 2009 yılı içinde Ankara‘da yayımlanacaktır.
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nüshalarının edisyon kritiğinin (tahkîk) yapılması, analiz edilmesi, yorumlanması ve eleĢtiri
süzgecinden geçirilmesi gibi yeni metotlar Arap edebiyatında kullanılmaya baĢlamıĢtır.
Kahire, Beyrut, Ġskenderiye v.b. Arap kentlerinde konferanslar ve dersler veren
oryantalistler, genç Arapların geleneksel bakıĢ açısını değiĢtirmiĢ ve onlara yeni bir pencere
açmıĢtır. Ayrıca, Mısır, Lübnan, Suriye v.b. Arap ülkelerinden eğitim için Avrupa
üniversitelerine giden Arap öğrenciler, gittikleri eğitim kurumlarında oryantalistlerin
etkisinde kalarak, Arap edebiyatını Batılı normlara göre kavrama ve Arap edebiyatına Batı
edebiyatlarının sahip olduğu standardı kazandırma konusunda düĢünceler üretmeye
baĢlamıĢlardır. Örneğin, Mısırlı edebiyatçı ve yazar Tâhâ Huseyn 12 geleneksel edebiyat
anlayıĢını sorgulayan görüĢleriyle oryantalist etkinin kendisinde gözlemlenebileceği en
belirgin isimlerden biridir. Çünkü Tâhâ Huseyn kendi dönemine kadar Arap toplumunda
yüzyıllarca kabul görmüĢ ve geleneksel bir kültür öğesi hâline gelmiĢ olan Ġslâm öncesi Arap
Ģiirine Ģüpheyle yaklaĢmıĢ, hatta bu Ģiirin varlığını reddetmiĢtir. Özellikle el-Mu‗allaktu‘sseb‗ (Yedi askı) adı verilen ve Ġslâm öncesi dönemde Kabe duvarlarına asılarak yüceltilen bu
yedi Ģiirin, Emeviler döneminde yazılarak Ġslâm öncesi Ģairlere mal edildiğini iddia etmiĢ ve
bunu kanıtlamaya çalıĢmıĢtır13.
3.2. ÇağdaĢ Edebiyat AnlayıĢı
Arap edebiyatı, Batı kültürü ve edebiyatıyla tanıĢana kadar, kendi klâsik formları
içinde yazınsal ürün kotarmaya çalıĢan bir yapıya sahipti. Avrupa dili öğrenmiĢ, Batı
edebiyatı yapıtlarını okuyarak yetiĢmiĢ genç ve eğitimli Araplar, 19. yüzyıldan itibaren hem
biçim, hem de içerik yönünden Arap edebiyatını Batılı edebiyatlara uygun bir hâle getirmek
için uğraĢ vermeye baĢlamıĢlardır. Çünkü o zamana kadar, tiyatro, roman, öykü gibi edebî
türler Arap edebiyatının yabancı olduğu kavramlar arasındaydı. Bunların Arap dünyasına
girmesinde, yerleĢmesinde ve kök salmasında oryantalistik çalıĢmaların rolü yadsınamaz.
Genç Arap edebiyatçılar ve yazarlar, oryantalistlerin teĢvikiyle Batı edebiyatına
yönelmiĢler ve Batı‘yı inceleme gereği duymuĢlardır. Batı edebiyatlarında mevcut olan fakat
Arap edebiyatında bulunmayan edebî formları önce Arapçaya tercüme etmiĢler, daha sonraki
dönemlerde ise bunları kendi edebiyatlarına uyarlamıĢlardır. Söz konusu bu formları
kullanarak orijinal yapıtlar üretme aĢaması ise bu zincirin son halkası olmuĢtur.
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Tâhâ Huseyn (1889-1973), Mısırlı yazar, akademisyen, düĢünür ve devlet adamıdır. ÇağdaĢ Arap edebiyatının
duayen isimlerinden biridir. DoğuĢtan görme engelli olmasına rağmen Kahire‘de ve Paris‘te eğitimini
sürdürmüĢ, Arap edebiyatı üzerine doktora yapmıĢtır. Kahire Üniversitesi‘nde profesörlük ve Mısır
hükümetinde Eğitim Bakanlığı görevlerinde bulunmuĢtur. ÇeĢitli eserler kaleme almıĢtır. Hayatı ve eserleri
hakkında bkz. Brugman, J. (1984), An Introduction to the History of Modern Arabic Literature in Egypt,
Leiden: E.J. Brill, s. 273-276; Kehhâle, ‗Umer Ridâ (1414/1993), Mu‗cemu‘l-mu‘ellifîn, Beyrut:
Mu‘essesetu‘r-Risâle, II/16-17.
Konuyla ilgili ayrıca bkz. Er, Rahmi (1989). ―Tâhâ Husayn'in Fî'Ģ-ġi'ri'l-Câhilî Adlı Eserinden Dolayı
Muhakemesi ve Davaya Bakan Savcının Raporu‖, Ġslami AraĢtırmalar Dergisi, III, (3) s. 139-152.
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4. Bazı Oryantalistler ve Arap Literatürüne Katkıları
Arap dili ve edebiyatı üzerine araĢtırmaları olan baĢlıca oryantalistler ve onların bu
sahada yaptıkları katkılar ölüm tarihleri itibariyle kronolojik olarak Ģöyledir:
Pedrus Venerabilis (1092-1156)14: Fransız rahip ve teologdur. Kur‘ân‘ı Latinceye
tercüme ettirmek üzere Ġngiliz Robertus Rotenesis‘i, Alman Hermannus Dalmata‘yı ve üç
Ġspanyol ruhbanı tercüme iĢiyle görevlendirmiĢtir. Söz konusu tercüme için Araptan da
yararlanılmıĢtır ve tercüme 1143 yılında tamamlanmıĢtır. Bu tercüme dinî incelemeler
yapmak ve misyonerlik faaliyetlerinde kullanılmak üzere kilise mensuplarının yetkisine
bırakılmıĢtır. Söz konusu tercümenin gün ıĢığına çıkması ise II. Haçlı seferinden dört yıl
sonra olmuĢtur15. Ancak kilise yetkilileri bu tercümenin basımını ve insanlar arasında
yayılmasını yasaklamıĢlardır. Çünkü Kur‘ân tercümesinin Hristiyanlar arasında yayılması,
aslında kilisenin uğraĢtığı Ġslâm‘la mücadele etme amacına değil, aksine Ġslâm‘ın
yayılmasına yardım edecek bir durumdur. Tâ ki, Theodore Bibliander 16 1543 yılında bu el
yazma nüshayı matbaada bastırmıĢ, sonrasında Ġtalyanca, Almanca ve Flemenkçeye de
tercüme ettirmiĢtir. Fakat bu baskıyı tercüme olarak nitelemek doğru olmaz. Çünkü orijinal
Kur‘ân metniyle bağdaĢmayacak kadar çok yanlıĢlar, noksanlar, eklemeler, zor olan yerlerde
rastgele tasarruflar vardır. Bu konuda Blachère17 der ki: ―Bu Kur‘ân tercümesi metnin tam ve
güvenilir Ģeklini yansıtmamaktadır.‖ Böyle olmasına karĢın yine de bu tercüme Avrupa‘da
yapılan diğer bütün tercümelerin ilkini ve çekirdeğini oluĢturmuĢtur. Özellikle de, iĢi iktibas
derecesine ve aynı metodu kullanmaya vardıracak derecede, sonraki diğer tercümeler
üzerinde büyük bir etkiye sahip olmuĢtur 18.
Pedro de Alcal‟a (15. yy.)19: En eski Ġspanyol oryantalistidir. Ġspanyolca-Arapça bir
sözlük hazırlamıĢtır. Bu sözlük, ilk Avrupa dillerinde hazırlanmıĢ Arapça sözlük unvanını
taĢımaktadır. Vocabulista aravigo en letra castellana adıyla 1505 yılında Granada kentinde
yayımlanmıĢtır. Bu sözlükteki Arapça sözcükler Latin harfleriyle yazılmıĢtır. Çünkü o
dönemde henüz daha Arapça baskı yapabilen matbaa mevcut değildir. Arapça harfleri
orijinaline uygun seslendirmek amacıyla Latin harflerine özel iĢaretler eklenmiĢtir. Örneğin,
14

15
16

17

18

19

Bedevî, ‗Abdu‘r-Rahmân (1993). Mevsû‗atu‘l-musteĢrikîn, (3.bsk.), Beyrut: Dâru‘l-‗Ġlm li‘l-Melâyîn, s. 110111.
II. Haçlı seferi 1147-1149 yılları arasında gerçekleĢmiĢtir.
Theodore Bibliander Buchmann (1504-1564) Ġsviçreli müsteĢrik ve Sâmi dilleri uzmanıdır. Hayatı ve eserleri
hakkında bkz. Bedevî, a.g.e., s. 75.
Régis Blachère (1900-1973) Fransız müsteĢriktir. Orta öğrenimini Fas‘ta, yüksek öğrenimini de Cezayir‘de
tamamlamıĢtır. Sorbon Üniversitesi ve Paris Üniversitesi‘nde Arap dili ve edebiyatı profesörü olarak görev
yapmıĢtır. ġam Arap Dili Akademisi ve Fransız Bilimler Akademisi üyeliği yapmıĢtır. Hayatı ve eserleri
hakkında bkz. Bedevî, a.g.e., s. 127.
Daha geniĢ bilgi için bkz. er-Rabdâvî, Mahmûd (2008). ―Tarih Boyunca Kur‘ân Tercümelerinin Amaçları ve
ÇeĢitleri‖, Dinbilimleri Akademik AraĢtırma Dergisi, (çev.: Zafer Kızıklı) VIII (3) s. 283.
Bedevî, a.g.e., s. 77-78.
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Arapçadaki peltek sâ‘ harfi, Latincedeki c harfinin üzerine üç nokta konularak elde
edilmiĢtir. Fakat bu sözlükte, sîn ile sâd, kef ile kaf v.b. harfler arasındaki telaffuz farkları
ayırdedilememiĢtir. Bu eser, aynı tarihte ve aynı kentte Arte pare ligeramente saber la
lengua araviga adıyla biraz daha geliĢtirilerek tekrar basılmıĢtır. Ayrıca her iki eser, Paul de
Lagarde tarafından Hispani de Lingua Arabica adıyla 1883‘de Göttingen‘de tekrar
yayımlanmıĢtır.
Guillaume Postel (1510-1581)20: Fransız oryantalisttir. 1538 yılında Linguarum
Duodecim Characteribus Differentium Alphabetum Introductio (Oniki dilin alfabetik
karakterlerine giriĢ) adını verdiği bir kitap yayımlamıĢ ve bu kitapta Arapça da dahil olmak
üzere çeĢitli alfabeleri tanıtmıĢtır. 1539 yılında ise, Arabica Grammatica (Arapça Dilbilgisi)
adlı bir kitap yayımlamıĢtır. Kitabının giriĢinde Arapçaya uluslar arası bir iletiĢim aracı
nitelemesi yapan Postel, bu eserde Arap dilinin gramer kurallarını Latince olarak
anlatmaktadır. Postel, Fransa kralı I. François (1494-1547) tarafından Yakın Doğu‘da
bulunan Arapça el yazmalarını Fransız kraliyet kütüphanesi için satın almakla da
görevlendirilmiĢtir. Ayrıca, I. François‘in elçisi olarak Ġstanbul‘a gelmiĢ ve Kanûnî Sultan
Süleyman‘la görüĢmüĢtür. Avrupa Rönesansı‘nın önde gelen isimlerinden biri olan Postel,
dünyadaki bütün dinleri birleĢtirerek evrensel bir din kurma yolunda mücadele vermiĢtir.
Onun düĢünsel arka planını besleyen en önemli kaynak ise, farklı bilim alanlarıyla ilgili
yazılmıĢ Arapça el yazması eserlerdir.
Thomas Erpenius (1584-1624)21: Hollandalıdır. Leiden kentinde Arapça kitap basan
ünlü Brill Matabaasını kurmuĢtur. Leiden Üniversitesi‘nde Doğu dilleri dersleri vermiĢtir.
Erpenius, Arap belâgat (retorik) biliminin babası olarak kabul edilen ‗Abdu‘l-Kâhir elCurcânî‘nin çalıĢmalarını 1617 yılında Roma‘da yayımlamıĢtır.
André du Ryer (1580-1660)22: Fransız oryantalisttir. Mısır‘ın Ġskenderiye kentindeki
Fransız konsolosluğunda diplomat olarak çalıĢmıĢtır. Kur‘ân‘ı Fransızcaya tercüme etmiĢ ve
onun bu çalıĢması, Pedrus Venerabilis‘in Latince Kur‘ân tercümesinden sonra Avrupa
dillerindeki ikinci Kur‘ân tercümesi unvanını almıĢtır. Bu tercüme, bir çok kere basılmıĢ,
hatta çeĢitli Avrupa dillerine de çevrilmiĢtir. Örneğin, Alexander Ross‘un Ġngilizceye,
Galzmahr‘ın Felemenkçeye, Yestenkof Vefrifkin‘in Rusçaya ve Lanc‘ın Almancaya
yaptıkları Kur‘ân çevirilerin hepsi de ondan aktarmadır. Ayrıca, André du Ryer 1630 yılında
Türk dili gramerini Grammaire Turque (Türkçe gramer) adıyla Latince yazmıĢtır. 1634‘te de
Ġranlı Ģair Sa‗dî‘nin (öl. 1292) Gülistan‘ını Fransızcaya çevirip yayımlamıĢtır.
20
21

22

Bedevî, a.g.e., s. 135-138.
Hayatı hakkında bkz. Fück, Johann (1955). Die Arabischen Studien in Europa, Leibzig: Otto Harrassowitz, s.
59-73; Bedevî, a.g.e., s. 16-20.
Bedevî, a.g.e., s. 327.
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Louis Marracci (1612-1700)23: Ġtalyan asıllı Katolik bir papazdır. Ġsmi bazı
kaynaklarda Ludovico Marracci olarak da geçer. Arapçayı bir Türk‘ten öğrenmiĢtir.
Roma‘daki Sapienza Üniversitesi‘nde yıllarca Arapça hocalığı yapmıĢtır. Pedrus Venerabilis
tarafından yaptırılan Kur‘ân tercümesinin ardından, Marracci‘nin tercümesi Latincede
yapılan ikinci, Avrupa dillerindeki tercümeler arasında da üçüncü Kur‘ân çevirisidir.
Antoine Galland (1646-1715)24: Ġlk dönem Fransız oryantalistlerindendir. 1679
yılında Fransız kraliyeti adına el yazması kitap ve antik eserler satın almak için Orta Doğu
ülkelerine yolculuk yapmıĢtır. Arap madeni paraları üzerine uzmanlaĢmıĢtır. 1709 yılında
Collège de France‘a25 Arap dili ve edebiyatı profesörü olarak atanmıĢtır. Onu ünlü yapan
çalıĢması, klâsik Arap edebiyatında önemli bir yeri olan ―Binbir Gece Masalları‖nı
Arapçadan Fransızcaya serbest çeviri tekniğiyle aktarmasıdır 26.
Michael Casiri (1710-1791)27: Lübnan‘ın TrablusĢam kentinde doğmuĢ Mârûnî
papazıdır. Arapça yazma eser literatürünün dünyaca ünlü merkezlerinden biri olan
Ġspanya‘daki Escorial Kütüphanesi‘nin Arapça el yazması kitaplarını ilk kez tasnif ederek
bunlara fihrist hazırlayan kiĢidir. Bu fihrist Les Manuscrits arabes de l‘Escurial adıyla
yayımlanmıĢtır28.
Ellious Bocthor (1784-1821)29: Mısırlıdır, köken itibariyle Kıptî‘dir. Napoleon‘un
Mısır‘ı iĢgali döneminde Fransız ordusuna tercüman olarak katılmıĢtır. Fransızlar Mısır‘dan
ayrılırken Ellious Bocthor da onlarla birlikte Fransa‘ya gitmiĢ ve Paris‘te bulunan Ecole des
jeunes de langues‘de30 (Gençlere yönelik dil okulu) hoca olarak göreve baĢlamıĢtır. Bu
okuldaki Fransız gençlere yerel Arapça lehçeleri öğretmiĢtir.
Christian Friedrich von Schunurrer (1742-1822)31: Alman oryantalistidir. 1811
yılında Bibliotheca Arabica32 (Arapça kaynak eserler) adını verdiği yedi bölümden oluĢan

23
24
25

26

27
28

29
30
31
32

Bkz. er-Rabdâvî, a.g.m., s. 286.
Hayatı hakkında bkz. Bedevî, a.g.e., s. 166-167.
Collège de France, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, arkeoloji, edebiyat, dilbilim, oryantalizm ve
felsefe branĢlarında yüksek öğretim veren, Fransa‘nın baĢkenti Paris‘te bulunan, uluslar arası bir akademidir.
1530 yılında kurulmuĢtur.
Bkz. Galland, Antoine (1704-1717). Les Milles et une Nuits, Contes arabes traduits en français. Paris. (Bu
eser, 12 ciltten oluĢmaktadır).
Hayatı hakkında bkz. Bedevî, a.g.e., s. 385-386.
Bkz. Casiri, Michael (1760-1770). Bibliotheca arabico-Hispana Escurial, I-II, Matrid. (Bu eserin 2. baskısı
Hartwig Derenbourg tarafından 1884 yılında Les Manuscrits arabes de l‘Escurial adıyla Paris‘te
yayımlanmıĢtır.).
Hayatı hakkında bkz. Bedevî, a.g.e., s. 112.
Bu okulun amacı, Arap ülkelerindeki Fransız büyükelçiliklerine diplomat yetiĢtirmekti.
Hayatı hakkında bkz. Bedevî, a.g.e., s. 43-44.
Bu eserin faksimile baskısı için bkz. von Schunurrer, Christian Friedrich (1968). Bibliotheca Arabica,
Amsterdam: Oriental Press.
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Latince bir kitap yayımlamıĢtır. Bu kitap, farklı bilim alanlarındaki Arapça eserlerin bir
dökümünü sunmaktadır. Kitabın bölümlerinin ele aldığı alanlar ise Ģunlardır:
1. Bölüm: Arap dilinin grameri ile ilgili eserler ve Arapça sözlükler.
2. Bölüm: Tarih ve coğrafya eserleri.
3. Bölüm: ġiir ve nesir kitapları.
4. Bölüm: Hıristiyanlıkla ilgili eserler.
5. Bölüm: Ġncil‘le ilgili eserler.
6. Bölüm: Kur‘ân‘la ilgili eserler.
7. Bölüm: Yukarıda saydığımız konuların dıĢında kalan farklı alanlara ait eserler.
Antoine Isaac Silvestre De Sacy (1758-1838)33: Fransız oryantalistlerin en
büyüklerindendir. Arap nesrinin klâsik eserlerinden Kelîle ve Dimne‘yi, 1000 beyitten oluĢan
Arapçanın gramer kurallarını anlatan Elfiyyetu Ġbni Mâlik‘i, kısa hikâyelerden oluĢan
Mâkâmâtu‘l-Harîrî‘yi neĢretmiĢtir. ÇeĢitli Arapça edebî eserleri de Fransızcaya çevirmiĢtir.
Ayrıca, Paris‘teki YaĢayan Doğu Dilleri Okulu 34 öğrencileri için ders kitabı niteliğinde
Fransızca olarak Arap dilinin gramerini hazırlamıĢtır 35. Daha sonra ise Arapça dilbilgisi
antolojisi kaleme almıĢtır36.
George August Wallin (1811-1852) Finlandiyalı coğrafyacı ve oryantalisttir. 1841
yılında Mısır‘a gelerek Medresetu‘l-elsun‘de (Dil okulu) eĢ-ġeyh Muhammed ‗Ġyâd etTantâvî‘den bir yıl süreyle Arapça okumuĢtur. 1842‘den itibaren 1848‘e kadar «‗Abdu‘lVelî» takma adıyla Mısır, Arabistan Yarımadası, Bağdat, Ġsfahan, Basra ve ġam yörelerinde
altı yıl boyunca sırtında bir çanta olduğu hâlde dolaĢmıĢ ve özellikle Necid‘deki el-Cevf
çölünde ikamet eden bedevî Araplarla birlikte yaĢamıĢtır 37. Sırtındaki çantanın içinde Ģifalı
otlar vardı ve bu otları hasta olan çöl Araplarına veriyordu. Dolayısıyla, onların sevgisini
kazandı ve onlardan bedevîlerin dilini, edebiyatını, geleneklerini ve kültürünü öğrendi. 18491950 yıllarında Londra‘da kendisine Arap dili ve edebiyatı profesörü unvanı verildi ve
Ġngilizler tarafından Arap ülkelerinin haritalarını hazırlamakla görevlendirildi. Daha sonra
ülkesine dönerek Helsinki Üniversitesi‘nde Arap dili ve edebiyatı profesörü oldu ve ölümüne
kadar da bu görevini yürüttü. Çöl Araplarının, Ģiir, halk Ģarkıları, destanlar ve anlatılardan
oluĢan sözlü edebiyatını ilk inceleyen Batılı bilim adamıdır. ÇalıĢmalarını makale olarak

33
34
35
36
37

Hayatı hakkında bkz. Bedevî, a.g.e., s. 334-339.
Bu okulun Fransızca ismi Ecole Speciale des Langues Orientales Vivantes‘tir.
Bkz. de Sacy, Silvestre (1810). Grammaire arabe à l‘usage des élèves del‘Ecole, Paris.
Bkz. a.mlf. (1829). Anthologie grammaticale arabe, Paris.
Wallin, Arap ülkelerine yaptığı bu yolculuğu Travels in Arabia (1845-1848) adlı bir kitap yazarak dile
getirmiĢtir.
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Almanca yayımlamıĢtır38. Onun bu çalıĢmaları, XIX. yüzyılda Fin halk hikâyelerini epik bir
destan Ģeklinde ―Kalevala‖39 adıyla derleyen Elias Lönnrot‘a da esin kaynağı olmuĢtur.
Friedrich Rückert (1788-1866)40: Alman Ģair ve oryantalisttir. Arap ve Fars Ģiirinden
Almancaya çeviriler yapmıĢtır. Erlangen Üniversitesi‘nde Doğu dilleri ve edebiyatları
profesörü olarak görev almıĢtır. Arap ve Fars Ģiirinin etkisi altında kalarak rubâi, mesnevi ve
gazel tarzında Ģiirler yazmıĢtır. BaĢka bir deyiĢle, Rückert, Müslüman toplumların
edebiyatlarında kullanılan Ģiirsel formatı Alman edebiyatına uyarlamıĢtır. Bu tarz, Rückert
dıĢında baĢka hiçbir Alman Ģairi tarafından uygulanmamıĢtır. ġiirlerini ―Freimund Raimar‖
takma adıyla yayımlamıĢtır 41. Rückert, klâsik Arap nesrinin en önemli yapıtlarından biri olan
el-Harîrî‘nin el-Makâmât adlı hikâye kitabını Almancaya çevirerek Die Verwandlungen des
Abu Seid42 ismiyle yayımladı43. Rückert‘in bu çevirisi, metnin Arapça aslında olduğu gibi,
çok sayıda seci, lafız oyunları ve retorik öğeleri taĢımaktadır. Dolayısıyla, Arap
edebiyatından Almancaya yapılan bu çeviri, tüm Avrupa dillerine Arapçadan yapılan
çeviriler içinde eĢsiz bir konuma sahiptir. Çünkü metin, sadece sözel olarak çevirilmekle
yetinilmeyip, metnin üslûbu ve söz sanatları da Almanca çeviriye aynen yansıtılmıĢtır.
Rückert, Ġslâm öncesi dönemin en büyük Ģairi Ġmru‘il‘l-Kays‘ın ―mu‗allaka‖sını44 Amrilkais
der Dichter und König45 (Ġmru‘il‘l-Kays: ġair ve Kral) adıyla X+118 sayfa hâlinde ve Ebû
Temmâm(796-843)‘ın ünlü Arap Ģiiri antolojisi el-Hamâse‘yi de Hamasa, oder die ältesten
arabischen Volkslieder46 (Hamâse, veya en eski Arap halk Ģarkıları) ismiyle iki cilt (toplam
842 sayfa) olarak Almancaya çevirmiĢtir.
Gustav Leberecht Flüegel (1802-1870)47: Alman oryantalisttir. Özellikle Arapça
yazma eserler üzerine uzmanlaĢmıĢtır. 1827-1829 yılları arasında Viyana‘daki Avusturya
Ġmparatorluk Kütüphanesi‘nde ve Hammer-Purgstall‘da Arapça el yazmaları üzerine
çalıĢmıĢtır. Daha sonra Walssenbüttel Kütüphanesi‘nde ve Hannover, Göttingen, Frankfurt
kütüphanelerinde yazma eserleri incelemiĢtir. Collège de France‘de, De Sacy‘nin öğrencisi
38

39
40
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Bkz. Wallin, George August (1851-1852). ―Probe aus einer Anthology neuarabischer Gesang, in der Wuste
gesammelt‖, Zeitschrift der Deutschen morgenlandischen Gessellschaft (ZDMG), sayı: 5-6.
Bkz. Lönnrot, Elias (1849). Kalevala, Helsinki.
Hayatı hakkında bkz. Bedevî, a.g.e., s. 295-297.
Onun Ģiirleri için bkz. Rückert, Friedrich (1834-1838). Gesammelte Gedichte, I-VI, Erlangen.
Bu ifadeyi ―Ebû Zeyd‘in hâlleri‖ Ģeklinde Türkçeye çevirebiliriz. Ebû Zeyd, el-Makâmât adlı hikâye kitabının
baĢ kahramanın adıdır.
Bkz. Rückert, Friedrich (1826). Die Verwandlungen des Abu Seid, I-II, Stuttgart.

44

Mu‗allaka, bir Arap edebiyatı terimidir, Ġslâm öncesi dönemde Mekke‘de yapılan Ģiir yarıĢmalarında beğenilip,
―Ka‗be duvarına asılan Ģiir‖ anlamına gelir.
45
Bkz. Rückert, Friedrich (1924). Amrilkais der Dichter und König, Hannover.
46

47

Bkz. Rückert, Friedrich (1846). Hamasa, oder die ältesten arabischen Volkslieder, I-II, Stuttgart. Bu eser 2004
yılında faksimile olarak, Olms Verlag tarafından Hildesheim‘de ve Wallstein Verlag tarafından da
Göttingen‘de ikinci kez basılmıĢtır.
Hayatı hakkında bkz. Bedevî, a.g.e., s. 411-413.
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olmuĢtur. 1832 yılında ise, Dresden‘in Meissen kasabasında soyluların eğitim gördüğü
Fürstenschule Saint Afra adlı okulda profesörlüğe baĢlamıĢtır. 1839‘da Paris‘e ikinci kez
gelmiĢ ve Fransa Ġmparatorluk Kütüphanesi‘nde bulunan Arapça yazma eserleri, daha önce
görmüĢ olduğu diğer Avrupa kütüphanelerindeki yazmalar ile mukayeseli olarak
incelemiĢtir. 1850 yılında Fürstenschule Saint Afra ‗daki görevinden ayrılmıĢ ve aynı yıl
Avusturya‘ya giderek Türk tarihi uzmanı oryantalist Von Hammer(1774-1856)‘in
Hainfeld‘deki Ģatosunda onunla birlikte bir süre ikamet etmiĢtir. Bu arada Flüegel‘e,
Viyana‘daki Avusturya Ġmparatorluk Kütüphanesi‘nde mevcut Arapça yazma eserlerin
tasnifi ve fihristinin hazırlanması görevi verilmiĢtir. 1851-1854 yıllarının yaz mevsiminde bu
görevle meĢgul olmuĢtur. En üretken oryantalistlerden biridir, çok sayıda kitap ve makale
yayımlamıĢtır. Onun en önemli yayını ise, Arapça eser yazan Türk bilgini Kâtib
Çelebi(1609-1657)‘nin KeĢfu‘z-zunûn ‗an esâmi‘l-kutub ve‘l-funûn48 adlı eserini Latinceye
çevirerek 7 cilt hâlinde yayımlamıĢtır 49.
Flüegel, 1834 yılında Leipzig‘de Kur‘ân‘ın Arapça metnini, âyetleri farklı Ģekillerde
numaralandırarak yayımlamıĢtır. Daha sonraki dönemlerde Batılılar buna ―Flüegel baskısı‖
adını vermiĢtir ve 1893 yılında aynı metin ikinci kez Leipzig‘de de yayımlanmıĢtır. Ayrıca
Flüegel, Concordantiae Corani arabicae50 adını verdiği bir de Kur‘ân fihristi yayımlamıĢtır.
Flüegel‘in, Arap dili gramer ekolleri üzerine Die grammatischen Schulen der Araber 51
(Araplarda gramer ekolleri) adlı bir eseri de vardır.
Edward William Lane (1801-1876)52: Ġngiliz oryantalisttir. An Arabic-English
Lexicon53 adlı ansiklopedik Arapça-Ġngilizce sözlüğün yazarıdır. Lane bu eseri, elif harfinden
baĢlayıp, yâ‘ harfine kadar alfabetik olarak toplam sekiz cilt hâlinde hazırlamıĢtır. Bu sözlük,
sadece Arapça bir sözcüğün Ġngilizce karĢılığını vermekle yetinmez, aynı zamanda o
sözcüğü etimolojik yönden tüm detaylarına kadar inceler. Lane‘in Mısır üzerine araĢtırmaları
da vardır54. Örneğin, 1833-1835 yılları arasında Mısır‘daki ikameti süresince yaptığı
gözlemlere dayalı olarak modern Mısır toplumu ve gelenekleri üzerine An Account of the
48

49

50

51
52

53

54

Bu eser, ünlü Türk âlimi Kâtip Çelebi‘nin Arapça olarak yazdığı bibliyografik bir sözlüktür. Kâtip Çelebi,
alfabetik sıraya göre yaklaĢık 14.500 eseri ve bunların müellifini tanıtmaktadır.
Bkz. Hâdji Khâlifa (Katib Tchelebi/Haji Khalfa) (1835-1858). Découverte des pensées touchant les livres et
les genres, précieux traité de bibliographie, I-VII, (Latinceye çeviren ve yayımlayan Gustav Leberecht
Flüegel) Leipzig.
Flüegel, Gustav Leberecht (1842). Concordantiae Corani arabicae, Leipzig. (Bu eserin 2. baskısı 1898‘de
yine Leipzig‘de yapılmıĢtır.).
Flüegel, Gustav Leberecht (1862). Die grammatischen Schulen der Araber, Leipzig.
Hayatı hakkında bkz. Ahmed, Leila (1978). Edward W Lane, London: Longman; Lane-Poole, Stanley (1877).
Life of Edward William Lane. London: Williams and Norgate.
Lane, Edward William (1863). An Arabic-English Lexicon, I-VIII, London & Edinburg: Williams and
Norgate. (Bu eserin ofset baskısı ise, 1968 yılında Beyrut‘ta Offset Conrogravure tarafından yapılmıĢtır).
Bkz. Thompson, Jason (1996). ―Edward William Lane‘s ‗Description of Egypt‘‖, International Journal of
Middle East Studies, 28 (4), s. 565-583.
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Manners and Customs of the Modern Egyptians (Modern Mısırlıların töre ve geleneklerinin
bir anlatısı) adlı kitabı yazmıĢtır55.
Carl Johann Tornberg (1807-1877)56: Ġsveçli oryantalisttir. Nümismatik uzmanıdır.
Tarihî Arap madeni paraları ve bu paraların üzerindeki Arapça ibareler konusunda çalıĢmalar
yapmıĢtır. Aynı zamanda Ġslâm tarihi hakkında da araĢtırmaları vardır. Eserlerini Latince
yazmıĢtır 57.
Reinhart Dozy (1820-1883)58: Hollandalıdır. Özellikle Arap tarihi ve Endülüslü bazı
Ģairler üzerine yaptığı araĢtırmalarıyla ünlüdür 59. Arap kıyafatleriyle ilgili bir de sözlük
hazırlamıĢtır 60. Aynı zamanda, Arapçadan Ġspanyolcaya ve Portekizceye geçen sözcüklerin
etimolojisini anlattığı baĢka bir sözlüğü daha vardır 61. Bunların yanısıra, Arapça sözlüklere
ek (Supplément) de yazmıĢdır62. Dozy‘nin bundan amacı, tarihî ve coğrafî niteliği olan ve
klâsik Arapça sözlüklerde bulunmayan sözcükleri alfabetik sıraya göre açıklamak
istemesidir.
Ernest Renan (1823-1892)63: Fransa‘nın yetiĢtirdiği en meĢhur oryantalistlerden
biridir. Aynı zamanda fikir adamıdır. Hıristiyanlığın ve Yahudiliğin tarihi üzerine çalıĢmalar
yapmıĢtır. Arap edebiyatı alanında çalıĢmaları son derece azdır. Sadece el-Harîrî‘nin
Makâmât adlı yapıtıyla ilgili yorum niteliğinde bir makale yayımlamıĢtır. Arapçayı iyi
derecede bilmediği ve bu yüzden de Arap literatürünü tanımadığı Ģeklinde eleĢtirilmiĢtir.
Sâmî dillerinin karĢılaĢtırmalı tarihi hakkında Histoire générale et système comparé des
langues sémitiques adlı bir kitap yayımlamıĢtır64.
William Wright (1830-1899)65: Ġngiliz oryantalisttir. Leiden‘da Dozy‘nin öğrencisi
olmuĢ, Arapça yazma eserler üzerine çalıĢmıĢ ve Leiden Üniversitesi‘nden Arap edebiyatı
alanında
55

56
57

58
59

60
61
62
63
64

65

doktora

derecesi

almıĢtır.

Daha

sonra,

1855-1856

yıllarında

Londra

Bkz. Lane, Edward William (1860). An Account of the Manners and Customs of the Modern Egyptians,
Londra. (Ayrıca bu eser, John Manchip‘in sunuĢ yazısıyla birlikte 1973 yılında Dover Publications tarafından
New York‘ta da yayımlanmıĢtır.)
Hayatı hakkında bkz. Bedevî, a.g.e., s. 161-162.
Bkz. Tornberg, Carl Johann (1848). Numi cufici regii numophylachii holmiensis, quos omnes in terra sueciae
repertos, Lefler; a.mlf. (1988). Codices orientales Bibliothecae Regiae Universitatis Lundensis, Osnabrück:
Biblio Verlag.
Hayatı hakkında bkz. Bedevî, a.g.e., s. 259-263; ez-Ziriklî, a.g.e., III/68-69.
Bkz. Dozy, Reinhart Pieter Anne (1848). Ibn Badrun‘s Historical Commentary on the Poem of Ibn-Abdun,
Leiden; a.mlf. (1861). Histoire des Musulmans d'Espagne, I-IV, Leiden: E. J. Brill; a.mlf. (1846-1863).
Scriptorum Arabum loci de Abbaditis, I-III, Leiden.
Bkz. a.mlf. (1845). Dictionnaire détaillé des noms des vêtements chez les Arabes, Amsterdam.
Bkz. a.mlf. - W.H. Engelmann (1866). Glossaire des mots espagnols et portugois, dérivés de l'arabe, Leiden.
Bkz. a.mlf. (1877-1881). Supplément aux dictionnaires arabes, I-II, Leiden.
Hayatı hakkında bkz. Bedevî, a.g.e., s. 311-320.
Bkz. Renan, Ernest (1863). Histoire générale et système comparé des langues sémitiques, Michel Levy Freres,
Paris.
Hayatı hakkında bkz. Bedevî, a.g.e., s. 273-274.
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Üniversitesi‘nde, 1856-1861 yılları arasında Dublin Üniversitesi‘nde ve 1870-1889 yılları
arasında da Cambridge Üniversitesi‘nde Arap dili ve edebiyatı profesörü olarak çalıĢmıĢtır.
Arap

gramer

bilgini

el-Muberrid‘in

el-Kâmil

adlı

eserini

tahkik

etmiĢ

ve

yayımlamıĢtır(1864-1882). Arapça edebî mektup örneklerini bir araya getirerek 136 sayfa
hâlinde Opuscula arabica adıyla yayımlamıĢtır 66. Arapçanın gramerini A Grammar of the
Arabic Language67 adıyla Ġngilizce olarak yazmıĢtır. Bu eser, Avrupa dillerinde bu zamana
kadar yazılmıĢ en kapsamlı Arapça gramer kitabıdır.
Johann

Gottfried

Wetzstein

(1815-1905)68:

Alman

oryantalisttir.

Leipzig

Üniversitesi‘nde Doğu dilleri tahsili yapmıĢtır. Alman dıĢiĢleri bakanlığında konsolos olarak
görev almıĢtır. Dolayısıyla çeĢitli Arap ülkelerinde ikamet etmiĢtir. Bu süre zarfında,
kıymetli ve nadir olan bir çok Arapça yazma eseri Alman hükümeti hesabına Orta Doğu
ülkelerinden satın alarak Berlin, Leipzig ve Tübingen kentlerindeki kütüphanelere
götürmüĢtür. Arap dilini çok iyi derecede bilen Wetzstein, bir de Arapça-Farsça sözlük
hazırlamıĢtır 69.
Jean-Baptiste Belot (1822-1906)70: Fransız rahip ve teologdur. Beyrut‘ta uzun yıllar
yaĢamıĢ ve orada Katolik Matbaasını yönetmiĢtir. Bu matbaada Hıristiyanlık propagandası
yapan çeĢitli Arapça eserler basmıĢtır. Ancak onun en önemli eseri, 1890 yılında Beyrut‘ta
yayımladığı iki cilt hâlinde ve 1690 sayfadan oluĢan Dictionnaire français-arabe (FransızcaArapça Sözlük) adlı sözlüğüdür 71.
Leopoldo Eguílaz Yanguas (1829-1906)72: Ġspanyol oryantalisttir. Arap dili ve
edebiyatı profesörüdür. Endülüs Arap Ģiiri üzerine Madrid Üniversitesi‘nde doktora
yapmıĢtır. Granada Üniversitesi edebiyat Fakültesi dekanlığı görevinde bulunmuĢtur. Onun
en önemli çalıĢması Glosario de las palabras españolas de origen oriental73 adlı sözlüktür.
591 sayfadan oluĢan bu sözlük; Arapça, Ġbrabice, Malayca ve Türkçeden, Ġspanyol dilinin
lehçelerine (castellanas, catalanas, gallegas, mallorquinas, portuguesas, valencianas ve
bascongadas) geçmiĢ sözcüklerin etimolojilerini inceler.

66

Bkz. Wright, William (1859). Opuscula arabica, Leiden: E.J. Brill.

67

Bkz. Wright, William (1951). Grammar of the Arabic Language, I-II Cambridge: Cambridge

University Press.
68
69
70
71
72
73

Hayatı hakkında bkz. Bedevî, a.g.e., s. 392.
Bkz. Wetzstein, Johann Gottfried (1844-1850). Arabisch-Persisches Lexicon, Berlin.
Hayatı hakkında bkz. Bedevî, a.g.e., s. 153.
Bkz. Belot, Jean-Baptiste (1890). Dictionnaire francais-arabe, Imprimerie Catholique.
Hayatı hakkında bkz. Bedevî, a.g.e., s. 14-15.
Bu eserin orijinal ilk baskısı için Bkz. De Eguílaz Yanguas, Leopoldo (1886). Glosario de las palabras
españolas de origen oriental, Granada: La Lealtad; aynı eserin yeni baskısı (ikinci baskı) Editorial Atlas
yayınevi tarafından 1974 yılında Madrid‘de yapılmıĢtır.
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Hartwig Derenbourg (1844-1908) : Fransız oryantalisttir. Hem Paris Yahudi
Teolojisi Okulu‘nda, hem de YaĢayan Doğu Dilleri Okulu‘nda Arapça ve Sâmî dilleri
profesörlüğü yapmıĢtır. Fransız Kraliyet Kütüphanesi‘ndeki Arapça yazma eserlerin
katalogunu yapmıĢtır74, Arapça sözlük hazırlamıĢtır 75, Ġslâm öncesi Arap Ģairlerinin en
ünlülerinden biri olan ve aynı zamanda yaĢadığı dönemde Arap Ģiirinin otoritesi olarak kabul
gören en-Nâbiğatu‘z-Zubyânî‘nin antolojisini yayımlamıĢtır76, Arap dilinin en eski gramer
kitabı olan el-Kitâb‘ı yayımlamıĢtır 77, Arap dili grameri üzerine kendisi de Fransızca olarak
ayrı bir kitap yazmıĢtır 78 ve Arap kültürü ile ilgili daha baĢka eserleri de vardır 79.
Wilhelm Ahlwardt (1812-1909)80: Alman oryantalistidir. Ġslâm öncesi dönemde
yaĢamıĢ Arap Ģairlerin antolojileri üzerine çalıĢma yapmıĢ ve bu konuda The Divans of the
six ancient Arabic Poets 81 (Eski Arap Ģairlerinin antolojileri) adlı bir kitap yayımlamıĢtır.
Daha sonra ise, Ġslâm öncesi Arap Ģiirinin günümüze aktarımının ne derece doğru olduğu
konusunda Bemerkungen über der Aechtheit der altarabischen Gedichte adında bir eser
kaleme almıĢtır 82. Ayrıca, el-Asma‗iyyât adlı klâsik Arap Ģiiiri seçkisini (Berlin 1902),
‗Accâc‘ın divanını (Berlin 1903) ve Ru‘be‘nin (Berlin 1904) divanını yayımlamıĢtır. Hatta,
Ru‘be divanını nazım Ģeklinde Almancaya tercüme de etmiĢtir.
Michael Jan De Goeje (1836-1909)83: Hollandalı oryantalisttir. Ġslâm coğrafyası ve
tarihiyle ilgili bir çok eserin yayımını gerçekleĢtirmiĢtir. The Encyclopaedia of Islam‘ın
yayın kurulunda da etkin görevler almıĢtır ve bu ansiklopediye pek çok madde yazmıĢtır.
Victor Chauvin (1844-1913)84: Belçikalı oryantalisttir. Liège Üniversitesi‘nde
Arapça ve Ġbranice profesörlüğü yapmıĢtır. 1810-1885 yılları arasında Avrupa‘da
yayımlanan Arapça eserlerin fihristini hazırlamıĢtır 85. Bu eser, Tübingen Doğu Dilleri Okulu
profesörü Christian Friedrich von Schnurrer (1742-1822) tarafından hazırlanan Bibliotheca

74

75
76

77

78
79
80
81
82

83
84
85

Bkz. Derenbourg, Hartwig (1866-1870). Catalogue des manuscrits arabes de la Bibliothèque impèriale, I-IV,
Paris.
Bkz. a.mlf. (1867). De Pluralibus Linguæ Arabicæ, Göttingen.
Bkz. a.mlf. (1869) Le Dîwân de Nâbiga Dhobyânî, texte arabe, publié pour la 1re fois, suivi d'une traduction
française, et précédé d'une introduction historique, Paris.
Bkz. a.mlf. (1881-1889). Le Livre de Sîbawaihi, traité de grammaire arabe, I-II, Paris (Bu eserin 2. baskısı
için ayrıca bkz. New York: Hildesheim 1970.).
Bkz. a.mlf. (1869-71). Notes sur la Grammaire Arabe, Paris.
Örneğin bkz. a.mlf. (1905). Opuscules d'un arabisant, 1868-1905, Paris.
Hayatı hakkında bkz. Bedevî, a.g.e., s. 47-48.
Bkz. Ahlwardt, Wilhelm (1870). The Divans of the six ancient Arabic Poets, London.
Bkz. Ahlwardt, Wilhelm (1872). Bemerkungen über der Aechtheit der altarabischen Gedichte, Osnabrück:
Biblio-Verlag.
Hayatı hakkında bkz. Bedevî, a.g.e., s. 230-237; Dursun, Davut (1996). ―Goeje‖, DĠE, Ġstanbul, XIV/98-99.
Hayatı hakkında bkz. Bedevî, a.g.e., s. 378.
Bkz. Chauvin, Victor (1892-1922). Bibliographie des Ouvrages Arabes ou Relatifs aux Arabes, Publiès dans
I’Europe Chrétienne de 1810 à 1885, I-XII, Liege, Belgium: Vallamt-Carmanne.
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Arabica86 adlı eserin devamı niteliğindedir. Çünkü Schnurrer’in eseri matbaanın
icadından

1810

yılına

kadar

Avrupa’da

basılan

Arapça

eserlerin

tümünü

kapsamaktadır .
87

Ignaz Goldziher (1850-1921)88: Yahudi kökenli Macar oryantalisttir.

The

Encyclopaedia of Islam‘ın yayımlanmasında önemli katklıarı olmuĢtur. Arap kültürü
alanında çeĢitli eserler vemiĢtir. Arap literatürünü özet hâlinde anlattığı bir kitabı vardır ve
bu kitap Türkçeye de çevrilmiĢtir89.
Graf Von Landberg (1848-1924)90: Ġsveçli oryantlisttir. Suriye ve Lübnan‘da yaygın
olarak kullanılan deyimler ve atasözleri üzerine 1883‘de Leibzig Üniversitesi‘nde
doktorasını tamamlamıĢtır. Ebû Muhaccin es-Sekafî‘nin ve Zuheyr b. Ebî Sulmâ‘nın Ģiir
antolojilerini Primeurs Arabes (Arabların ilk ürünleri) adıyla 1886 ve 1889 yıllarında
yayımlamıĢtır. Güney Arabistan lehçeleri üzerine çalıĢmaları vardır. Ayrıca, Sâmi dilleri,
Hint dilleri ve German dilleri arasında bir yakınlık olduğu Ģeklinde de bir görüĢ ileri
sürmüĢtür.
Theodor Nöldeke (1836-1930)91: Alman oryantalisttir. Eski ve yaĢayan Sâmî dilleri,
bunların değiĢik lehçeleri, dil bilimi ve Kur‘ân üzerine çeĢitli eserler vermiĢtir. Arap dili ve
kültürü ile ilgili çeĢitli eserleri vardır. Örneğin, Ġslâm öncesi Arap toplumunu dil, kültür,
edebiyat ve tarih yönüyle ele aldığı Reste Arabischen Heidentums92 (Cahiliye Araplarının
Kalıntıları) adlı kitabı ile klâsik Arap dilinin gramerini anlattığı Zur Grammatik des
klassischen Arabisch93 adlı kitabı ünlüdür.
Gotthelf Bergsträsser (1886-1933)94: Alman oryantalisttir. Sâmi dilleri uzmanıdır 95.
Orta Çağ‘da Yunancadan Arapçaya yapılan tercüme faaliyetlerinin en önde gelen
isimlerinden biri olan Huneyn b. Ġshâk (öl. 873) üzerine Hunain ibn Ishak und seine Schule 96

86

von Schnurrer, Christian Friedrich (1968). Bibliotheca Arabica, Amsterdam: Oriental Press. (Bu eserin ilk
baskısı 1811‘de yapılmıĢtır).

87

Matbaanın icadından itibaren 1810 yılına kadar Avrupa‘da basılan Arapça eser sayısı yaklaĢık olarak
500‘dür.
Hayatı hakkında bkz. Bedevî, a.g.e., s. 197-203; Simon, Robert (1986). Ignac Goldziher, Leiden: Brill;
Görgün Tahsin (1996). ―Goldziher‖, DĠE, XIV/102-111.
Bkz. Goldziher, Ignace (1993), Klasik Arap Literatürü, (çev.: Azmi Yüksel - Rahmi Er) Ankara: Ġmaj
Yayınları.
Hayatı hakkında bkz. Bedevî, a.g.e., s. 508-509.
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90
91

Hayatı hakkında bkz. Bedevî, a.g.e., s. 595-598; Görgün, Hilal (2007). ―Nöldeke‖, DĠE, Ġstanbul,
XXXIII/217-218.

92

Bkz. Nöldeke, Theodor (1887). Reste Arabischen Heidentums, Berlin.
Bkz. a.mlf. (1896). Zur Grammatik des klassischen Arabisch, Wien.
Hayatı hakkında bkz. Bedevî, a.g.e., s. 85-87.
Bu konudaki çalıĢması Türkçede de yayımlanmıĢtır, bkz. Bergsträsser, Gotthelf (2006). Sâmî Dilleri Tarihi,
(çev.: Hulusi Kılıç - Eyyüp Tanrıverdi) Ġstanbul: Anka Yayınları.
Kitabın Almanca isminin Türkçesi ―Huneyn b. Ġshâk ve onun ekolü‖ Ģeklindedir.
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(Leiden 1913) adlı bir kitap yazmıĢtır. Kur‘ân ve Arap lehçeleri hakkında da çalıĢmaları
vardır97.
Ignazio Guidi (1844-1935)98: Ġtalyan oryantalisttir. Roma Üniversitesi‘nde Sâmi
dilleri profesörü olarak görev yapmıĢtır. Roma‘da Venedik Meydanı yakınındaki Via delle
botteghe oscure‘de bulunan evi âdeta oryantalistlerin Ka‗besi olarak kabul edilir. Çünkü pek
çok oryantalist onu evinde ziyaret etmek için gelir giderdi. Arapçayı Roma‘daki Mârûnî
papazlardan öğrenmiĢ, aynı zamanda Malta, Mısır, Filistin, ġam ve Ġstanbul‘da araĢtırmalar
yapmıĢtır. 1908-1909 eğitim-öğretim yılında Ģu anki ismi Kahire Üniversitesi olan Eski
Mısır Üniversitesi‘nde Arap dili ve edebiyatı üzerine dersler ve konferanslar vermiĢtir. Onun
bu ders ve konferanslarına katılanlardan biri de modern Arap edebiyatının en önemli
isimlerinden biri olan Tâhâ Husyn‘dir. Bu dönem zarfında, Tâhâ Huseyn onun en seçkin
öğrencisi olmuĢ ve Arap edebiyatı konusunda ondan çok Ģey öğrenmiĢtir. Bu gerçeği Tâhâ
Huseyn eserlerinde dile getirir99. Aynı zamanda Guidi, 1909 yılında Kahire‘de ―Arap
Yarımadası‘nın Ġslâm öncesi tarihi, coğrafyası, sosyal ve edebî durumu‖ hakkında Fransızca
olarak dört ayrı konferans daha vermiĢtir. Onun bu konferansları, kitap hâline getirilerek
L‘Arabie antéislamique adıyla 89 sayfalık bir kitap hâlinde Paris‘te yayımlanmıĢtır 100.
Guidi‘nin oryantalistik çalıĢmaları beĢ kategoriye ayrılır:
1- Arap edebiyatı
2- Doğu‘daki Hıristiyan edebiyatı
3- HabeĢ dili ve edebiyatı
4- Ġbrani dili ve Tevrat
5- Güney Arap dili lehçeleri
Guidi‘nin Arap dili ve edebiayatına iliĢkin yayınlarını ise Ģöyle sıralayabiliriz:
1- 1871-1874 yıllarında Leipzig‘de, ―Bânet Su‗âd‖101 kasîdesinin Cemâlu‘d-dîn Ġbn HiĢâm
(öl.1359) tarafından yapılan Ģerhini XXXIV+230 sayfa hâlinde yayımlamıĢtır.
2- 1873 yılında Roma‘da, Ġbnu‘l-Mukaffa‗ın (öl.759) Kelîle ve Dimne‘sini102 Ġtalyancaya
tercüme ederek LXI+101 sayfa Ģeklinde yayımlamıĢtır103.
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Bkz. Bergsträsser, Gotthelf (1911). Die Negationen im Koran, Leipzig; a.mlf. (1915). Sprachatlas von Syrien
und Palästine, Leipzig; a.mlf. (1924). Zum Arabischen Dialekt von Damaskus, Hannover.
Hayatı hakkında bkz. Bedevî, a.g.e., s. 212-217.
Bkz. Huseyn, Tâhâ (1927). Fi‘l-edebi‘l-câhiliyy, Kahire, I. Bölüm.
Bkz. Guidi, Ignazio (1921). L‘Arabie antéislamique, Paris.
Bu kasîde, Ka‗b b. Zuheyr‘in (öl.645) Hz. Muhammed için, onun huzurunda söylediği bir övgü Ģiiridir.
Bu eserin Türkçe çevirisi için bkz. Beydeba (1990). Kelile ve Dimne, (Arapçaya çev.: Abdullah b. elMukaffa‗ / Türkçe çev.: Hayreddin Karaman – Bekir Topaloğlu) Ġstanbul: Nesil Yayınları.
Guidi, bu yayını, eserin Ġtalya kütüphanelerinde bulunan yazma nüshalarını inceleyerek yapmıĢtır.
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3- 1894 yılında Leiden‘da, Ebû Bekr Muhammed b. ‗Umer Ġbnu‘l-Kûtiyye‘nin (öl.977)
Kitâbu‘l-ef‗âl104 adlı eserini XV+379 sayfa olarak yayımlamıĢtır.
Ayrıca, Arapça ile Yunanca ve Latince arasında karĢılaĢtırmalı incelemeleri vardır.
Ġtalyan kütüphanelerindeki Arapça yazma eserlerin dökümünü çıkarmıĢ ve bazı edebî
kaynaklara fihrist düzenlemiĢtir. Örneğin, Ebu‘l-Farac el-Ġsfahânî(öl.967)‘nin Kitâbu‘lağânî105 adlı Arap Ģiiri ve müzik teorisi alanındaki eĢsiz eseri için bir grup oryantalist
araĢtırmacıyla birlikte fihrist hazırlamıĢtır 106.
Guidi, Patrologia Orientalis‘e107 de katkıda bulunmuĢtur.
Ġgnazio Guidi‘nin oğlu Michelangelo Guidi (1886-1940)108 de Sâmî dilleri ve Arap
kültürü üzerine uzmanlaĢmıĢ bir oryantalisttir. Onun da çeĢitli araĢtırmaları vardır 109. Kahire
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi‘nde 1926-1929 yılları arasında Arap edebiyatı dersleri
vermiĢtir. Oriente Moderno dergisinde Arap kültürü ile ilgili çok sayıda makalesi
yayımlanmıĢtır.
Carlo Alfonso Nallino (1872-1938)110: Ġtalyandır ve en önde gelen oryantalistlerden
biridir.. Mısırlı ünlü edebiyatçı ve yazar Tâhâ Huseyn‘in hocasıdır. 1933 yılında Kahire Arap
Dili Akademisine üye seçilmiĢtir. Kızı Maria Nallino (1908-1974) da oryantalisttir. Arap dili
ve kültürü alanında baĢta The Encyclopaedia of Islam için yazdığı maddeler olmak üzere çok
sayıda bilimsel çalıĢması vardır.
Arent

Jean

Wensinck

(1882-1939)111:

Hollandalı

oryantalisttir.

Leiden

Üniversitesi‘nde Ġbranice ve Arapça profesörü olarak görev yapmıĢtır. Oryantalizme onun en
önemli katkısı, Hz. Muhammed‘in sözleri anlamına gelen ve Arap literatüründe önemli bir
yeri olan hadisleri Concordance et Indices De La Tradition Musulmane112 adlı bir kitapta
indeksli olarak bir araya getirmiĢ olmasıdır. Bu eser, hadis araĢtırmalarında büyük bir çığır
açmıĢ ve aranan hadise, söz konusu hadiste geçen bir sözcükten yola çıkarak ulaĢma imkanı
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Bu eser, Arap dilinin biçimbiliminden söz eden en kapsamlı çalıĢmalardan biridir.
Bkz. el-Ġsfahânî, Ebu‘l-Ferac (1990), Kitâbu‘l-ağânî, I-XXIII, (thk. ‗Abdu‘s-Settâr Ahmed Ferrâc) (8.bsk.)
Beyrut: Dâru‘s-Sekâfe.
Bkz. Guidi, Ignazio, Rudolf-Ernst Brünnow v.diğ.( 1900). Tables alphabétiques du Kitâb al-aġânî, Leiden:
E.J. Brill.
Patrologia Orientalis; Süryani, Ermeni, Arap, Kıptî, Gürcü, Slovak ve HabeĢ kilise önderlerinin ( Church
Fathers) yaĢamlarını anlatan ve pek çok ciltten oluĢan eser koleksiyonudur.
Hayatı hakkında bkz. Bedevî, a.g.e., s. 218-221.
Örneğin bkz. Guidi, Michelangelo (1951). Storia e culture degli Arabi fino alla morte di Maometto, Floransa.
(Ġtalyanca olan bu kitabın ismini Türkçeye ―Muhammed‘in vefatına kadar Arap tarihi ve uygarlığı‖ Ģeklinde
çevirebiliriz.).
Hayatı hakkında bkz. Bedevî, a.g.e., s. 583-587; ġakiroğlu, mahmut H. (2006). ―Nallino, Carlo Alfonso‖,
DĠE, Ġstanbul, XXXII/349.
Hayatı hakkında bkz. Bedevî, a.g.e., s. 417-418.
Bkz. Wensinck, A.J. (1936-1969). Concordance Et Indices De La Tradition Musulmane, I-VII, Leiden: E.J.
Brill.
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sağlamıĢtır. Ayrıca, The Encyclopaedia of Islam‘da yayın kurulunda yer almıĢ ve bu
ansiklopedi için çok sayıda madde yazmıĢdır.
Otto Pretzl (1893-1941)113: Alman oryantalistidir. Sami dillerinin tümünde de otorite
olarak kabul edilir. Özellikle Arap dilinin lehçeleri ve Kur‘ân‘ın okunuĢ kuralları üzerine
çalıĢmaları vardır. Bu konuda Ġstanbul kütüphanelerindeki yazmalardan yararlanmıĢ ve bu
çalıĢmalarını Bibliotheca Islamica adıyla bir araya getirmiĢtir114.
August Fischer (1865-1949)115: Alman oryantalizminde ―Leipzig Ekolü‖ olarak
bilinen oryantalistlerin öncüsüdür. Fischer, Arap dilini;
1) Cahiliye Ģiiri dili, 2) Kur‘ân dili, 3) Siyer ve Megâzî 116 kitaplarındaki nesir dili, 4)
Hadis dili olmak üzere dört ayrı kategoriye ayırmaktadır.
Arap edebiyatı alanında en önemli çalıĢmalarından biri, Erich Bräunlich ile birlikte
hazırladıkları Schawâhid-Indices adlı eserdir. Bu eser, Arap Ģiirinde Ģevâhid (tanık) olarak
gösterilen Ģiirleri kafiye sırasına göre Ģairleriyle birlikte verir 117. ZDMG‘de çeĢitli makaleleri
yayımlanmıĢtır.
1932 yılında Kahire‘de kurulan Arap Dil Kurumu‘na üye seçilmiĢ ve bu görevi 1945
yılına kadar sürdürmüĢtür.
Joseph Hell (1875-1950)118: Alman oryantalisttir. Ġslâm öncesi ve Ġslâm‘ın ilk
dönemlerindeki Arap Ģiirleri üzerine uzmanlaĢmıĢtır. el-Farazdak(öl.732)‘ın Ģiir antolojisini
yayımlamıĢtır 119. Ġbn Sellâm el-Cumahî(öl.845)‘nin, Arap Ģairlerin biyografilerinden söz
ettiği Tabâkâtu‘Ģ-Ģu‗arâ‘ adlı eserini el yazma nüshalarından edisyon kritik yaparak
yayımlamıĢtır 120. Ayrıca, Arap uygarlığı hakkında da eser kaleme almıĢtır 121.
Ignatij Julianovic Krackovskij (1883-1951)122: Rus oryantalisttir. Arapça yazma
eserler uzmanıdır. Saint Petersburg Üniversitesi‘nde Arapça profesörlüğü yapmıĢtır. el-Ahtal
(640-710), Ebu‘l-‗Atahiyye (748-828), el-Mutenebbî (915-955), Ebû ‗Alâ‘i‘l-Me‗arrî (973-
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Hayatı hakkında bkz. Bedevî, a.g.e., s. 82-83.
Örneğin bkz. Pretzl, von Otto (1930). Das Lehrbuch der sieben Koranlesungen von Abu ‗Amr ‗Utman ibn
Sa‗id ad-Dani, Istanbul (= Bibliotheca Islamica. Bd. II).
Hayatı hakkında bkz. Fuck, J.W. (1950). ―August Fischer (1865-1949)‖, ZDMG, Cilt: 100, s. 1-18; Bedevî,
a.g.e., s. 403-407.
Siyer ve megâzî, Hz. Muhammed‘in yaĢam öyküsünü ve yaptığı savaĢları konu alan Arapça eselerdir. Aynı
zamanda, bu eserler Ġslâm tarihinin de temel kaynaklarıdır.
Fischer, August ve Erich Bräunlich (1945). Schawâhid-Indices, Berlin & Leipzig: Otto-Harrassowitz.
Hayatı hakkında bkz. Bedevî, a.g.e., s. 611-612.
Bkz. Hell, Joseph (1900). Divan des Farazdak, München.
Bkz. a.mlf. (1916). Die Klassen der Dichter [von] Muhammad ibn Sallâm al-Gumahî, Leiden: E.J. Brill.
Bu eser Ġngilizceye de tercüme edilmiĢtir. Eserin Ġngilizce çevirisi için bkz. a.mlf. (1925). The Arab
Civilization, (Almancadan Ġngilizceye çev.: S. Khuda Bakhsh) Delhi: Idarah-i Adabiyat-i Delli.
Hayatı hakkında bkz. Bedevî, a.g.e., s. 468-471.
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1057), v.b. klâsik Arap Ģairlerinin el yazması divanları üzerine çalıĢmaları vardır 123. Saint
Petersburg‘daki Asya Müzesi‘nde de görev yapmıĢ ve burada bulunan yaklaĢık 1000 kadar
Arapça yazma eseri incelemiĢtir.
Karl Vilhelm Zetterstéen (1866-1953)124: Ġsveçli oryantalisttir. Yahyâ b. ‗Abdi‘lMu‗tî ez-Zevâvî‘nin Elfiye adlı gramer eseri üzerine doktora tezi hazırlamıĢ ve tezini
yayımlamıĢtır 125. Ayrıca, bu eserin Berlin, Eskoryal ve Leiden kütüphanelerindeki
yazmalarını incelemiĢtir.
Fritz Krenkow (1872-1953)126: Alman kökenli oryantalisttir. Ġngiltere‘de yaĢamıĢ ve
çalıĢmalarını Ġngilizce kaleme almıĢtır. Hz. Muhammed‘in Ģairi Ka‗b b. Zuheyr(öl.645)‘in
―Burde Kasîdesi‖ni el-Hatîb et-Tebrîzî‘nin Ģerhiyle birlikte eleĢtirel bir bakıĢ açısıyla
yayımlamıĢtır 127. Bedî‗u‘z-Zemân el-Hemedânî(968-1007)‘nin makâmelerini (hikâyelerini),
klâsik Arap Ģiiri antolojileri olan el-Esma‗î(740-828)‘nin el-Asma‗iyyât‘ını ve Ġbn
Dureyd(837-933)‘in Cemheratu‘l-luğa‘nı da yayımlamıĢ, ayrıca bazı Arapça Ģiir
antolojilerini Ġngilizceye tercüme ederek neĢr etmiĢtir 128.
Carl Brockelmann (1868-1956)129: Dünyanın çeĢitli kütüphanelerinde bulunan
Arapça el yazması eserlerin künyelerini, ait oldukları bilim dallarına göre sınıflandırarak
sunduğu Geschichte der Arabischen Litteratur130 (kısa adıyla GAL) adlı yapıtıyla ünlü
Alman oryantalisttir. Bu eser, Arap literatürü tarihi bakımından son derece büyük bir önem
taĢımaktadır. Çünkü ilk Arapça eserlerin yazılmaya baĢladığı tarihten itibaren XX. yüzyıla
kadar Arap diliyle yazılmıĢ eserlerin büyük bir kısmını tanıtmaktadır. Eserin dili Almancadır
ve Arapçaya da tercümesi yapılmıĢtır. Frankfurt Üniversitesi‘nde bilim tarihi profesörü olan
ünlü Türk bilgini Fuat Sezgin (doğ. 1924) ise, Brockelmann‘ın eserinde yer vermediği
Arapça el yazmalarını da kapsayan Geschichte des arabischen Schrifttums131 (kısa adıyla
GAS) adlı bir kitap kaleme almıĢtır. Fuat Sezgin‘in bu eseri, GAL‘ın eki niteliğindedir.
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Bkz. Krackovskaya, V. A. ve Krackovskij, I. J., ―Le plus ancient document arabe de l'Asie Centrale‖,
Sogdiiskii Sbornik, Leningrad 1934, s. 52-90.
Hayatı hakkında bkz. Bedevî, a.g.e., s. 328-329.
Zetterstéen, Karl Vilhelm (1895), Ur Jahjâ ‗Abd al-Mu‗ti ez-Zauuvâui‘s dikt ed-Durra el-Alfige fi ‗ilm el‗arabiyye akademisk afhanding, Leipzig.
Hayatı hakkında bkz. Bedevî, a.g.e., s. 473-474.
Bkz. ZDMG (Alman Doğu Derneği Dergisi), Cilt: LXV (1911) s. 241-279.
Örneğin, bkz. The Poems of Tufail ibn, Auf al-Ghanawi, and al-Tirimmah ibn Hakim at-Ta‘yi. (Arapça metin
ve çeviri: F. Krenkow), Gibb Memorial Series, London: 1977.
Hayatı hakkında bkz. Bedevî, a.g.e., s. 97-105.
―Arap literatürü tarihi‖ anlamındadır.
Bu isim, ―Arap bibliyografyası tarihi‖ Ģeklinde Türkçeye çevrilebilir. Fuat Sezgin bu eserini 1967-2000
yılları arasında 13 cilt olarak yayımlamıĢtır. Bu eserin 1-9. ciltleri Leiden‘de, 10-13. ciltleri ise Frankfurt‘ta
basılmıĢtır.
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Franz Babinger (1891-1967)132: Alman oryantalisttir. Hindoloji ve Sâmî dilleri
üzerine doktora yapmıĢtır. Bir süre Ġstanbul ve Çanakkale‘de bulunmuĢtur. Berlin
Üniversitesi‘nde Ġslâmî bilimler profesörü olarak görev yapmıĢtır. Türk dili ve Osmanlı
tarihi alanlarında pek çok eseri vardır. Osmanlı tarihi sahasında eser yazan müelliflerin
hayatlarını, eserlerini, bu eserlerin el yazmalarının bulunduğu kütüphaneleri, eğer varsa baskı
ve tercümelerini kısaca anlattığı Die Geschichtsschreiber Der Osmanen Und Ihre Werke 133
adlı eseri meĢhurdur. Türk kültürüyle ilgili çalıĢmaları için, 18. yüzyılda Ġstanbul‘da
kitapçılık konusunu anlattığı Stambuler Buchwesen im 18. Jahrhundert134 adlı kitabını da
burada baĢka bir örnek olarak verebiliriz.
Hamilton Alexander Roskeen Gibb (1895-1971)135: Ġngiliz oryantalisttir. Oxford
Üniversitesi‘nde Arap dili ve edebiyatı profesörlüğü yapmıĢtır. The Encyclopaedia of
Islam‘ın yayın kurulunda görev yapmıĢ ve bir çok madde kaleme almıĢtır. Ġslâm tarihi ve
kültürü üzerine çok önemli araĢtırmaları olan bir bilim adamıdır. Oryantalistlerin en
büyüklerinden biri olarak kabul edilir.
Hellmut Ritter (1892-1971)136: Arapça ve Farsça eserlerin edisyon kritiğini (tahkîk)
yaparak ünlenmiĢ Alman oryantalisttir. Nöldeke ve Brockelmann‘ın öğrecisidir. Türkiye‘de
Batılı anlamda Doğu dilleri filolojisinin ve Türkolojinin kurucusudur. 1926 yılında
Ġstanbul‘a geldi ve 1935-1949 yılları arasında Ġstanbul Üniversitesi‘nde profesör olarak
görev yaptı137. Bu süre içinde pek çok öğrenci yetiĢtirdi. Bu öğrencilerden biri de dünyaca
ünlü bilim tarihçimiz Prof. Dr. Fuat Sezgin‘dir. Ritter; Ġstanbul kütüphanelerindeki Arapça,
Farsça ve Osmanlıca Arap harfli yazma eserlerin edisyon kritik (tahkîk) yapılması yöntemini
Türkiye‘de ilk uygulayan ve Türk akademisyenlere öğreten ilk oryantalisttir138. Ritter,
―Philologika‖ adı altında çeĢitli yazma eserleri ayrıntılı biçimde tanıtıp tahlil ettiği on altı
makale yazdı; bunlardan XII-XVI. makaleler Oriens, diğerleri Der Islam dergisinde basıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan Türkçe Ġslâm Ansiklopedisi‘nde de katkıları
vardır.
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Hayatı hakkında bkz. Eyice, Semavi (1991). ―Babinger‖, DĠE, Ġstanbul, IV/390-392.
Babinger, Franz (1927). Die Geschichtsschreiber Der Osmanen Und Ihre Werke, Leipzig: Otto Harrassowitz.
Babinger, Franz (1919). Stambuler Buchwesen im 18. Jahrhundert, Leipzig.
Hayatı hakkında bkz. Bedevî, a.g.e., s. 174-175; Landau, Jakob M. (1996). ―Gibb‖, DĠE, Ġsanbul, XIV/66-67.
Hayatı hakkında bkz. Bedevî, a.g.e., s. 277-280; TaĢçı, Özcan (2008). ―Ritter, Hellmut‖, DĠE, Ġstanbul,
XXXV/133-134.
Bkz. Lier, Thomas (1998). ―Hellmut Ritter in Istanbul 1926-1949‖, Die Welt des Islams, XXXVIII (3) s. 334385.
H. Ritter‘in edisyon kritik (tahkîk) yöntemine örnek olması açısından bkz. el-Curcânî, ‗Abdu‘l-Kâhir
(1403/1983). Esrâru‘l-belâga, (thk. H. Ritter) (3. bsk.) Beyrut: Dâru‘l-Mesîra.
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Régis Blachère (1900-1973)139: Fransız oryantalisttir. Orta öğrenimini Fas‘ta, yüksek
öğrenimini de Cezayir‘de tamamlamıĢtır. Sorbon Üniversitesi ve Paris Üniversitesi‘nde Arap
dili ve edebiyatı profesörü olarak görev yapmıĢtır. ġam Arap Dili Akademisi ve Fransız
Bilimler Akademisi üyesidir.
Hans Wehr (1909-1981)140: Alman oryantalisttir. Daha çok Arapça-Almanca
sözlüğüyle tanınmaktadır141. Bu sözlük Ġngilizceye tercüme edilmiĢ ve yeniden gözden
geçirilerek J. Milton Cowan‘ın editörlüğünde Arapça-Ġngilizce olarak yayımlanmıĢtır 142.
Ayrıca, Hans Wehr‘in sözlüğü Türkiye‘de yayımlanan bazı sözlüklere de kaynaklık
etmiĢtir143. Hans Wehr, Münster Üniversitesi‘nde 1957-1974 yılları arasında Arapça
profesörü olarak görev yapmıĢtır. ZDMG‘de Arap dili üzerine bazı makaleler de
yayımlamıĢtır.
Rudi Paret (1901-1983)144: Alman oryantalisttir. 1951-1968 yılları arasında Tübingen
Üniversitesi‘nde Sâmi dilleri ve Ġslâm teolojisi profesörü olarak görev yapmıĢtır. En önemli
çalıĢması, Almanca Kur‘ân çevirisidir 145. Ġki ciltten meydana gelen bu eserin birinci cildi
çeviri, ikinci cildi ise açıklama ve yorum Ģeklindedir. Bu tercümenin temel özelliği filolojik
analizlere dayanmasıdır. Almanya‘daki Kur‘ân tercümelerinin en önemlisi belki de Rudi
Paret‘in çevirisidir. Bu tercüme, Kur‘ân-Kerim‘in hem Almancadaki, hem de tüm Avrupa
dillerindeki en güzel çevirisi olarak kabul edilir. Çünkü mütercim, öylesine titizlik ve
bilimsel güvenilirlik göstermiĢtir ki, anlamını kavrayamadığı, ya da ifade etmekte zorlandığı
bir sözcükle karĢılaĢtığında o ifadeyi âyette geçtiği Ģekliyle ve Arapça metniyle birlikte ispat
yoluna gider, ancak okuyucunun bizzat bağlama uygun olan anlamı görebilmesi için de
bunları Latin harfleriyle sunar. ġunu da belirtmekte yarar var ki, Rudi Paret, Kur‘ân‘ı
tercüme etmeden önce sadece Arapça orijinal metni incelemekle yetinmemiĢ, ayrıca
Kur‘ân‘ın Ġngilizce ve Fransızcaya yapılan güvenilir tercümeleri üzerinde de araĢtırma
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Hayatı hakkında bkz. Bedevî, a.g.e., s. 127; er-Rabdâvî, a.g.m., s. 284-285.
Hayatı hakkında bkz. Bedevî, a.g.e., s. 431-432.
Bkz. Wehr, Hans (1952). Arabisches Wörterbuch Für Die Schriftsprache Der Gegenwart, Wiesbaden: Otto
Harrassowitz.

Bkz. Wehr, Hans (1961). The Dictionary of Modern Written Arabic (Editör: J. Milton Cowan), (1. bsk.)
Wiesbaden: Otto Harrassowitz. (Bu sözlüğün daha sonraki yıllarda pek çok kez baskısı yapılmıĢtır.).

143

Örneğin, Türkiye‘de son zamanlarda yayımlanan Ģu üç sözlük de, Hans Wehr sözlüğünün
Türkçeye tercümesi Ģeklindedir: Bkz. Mutçalı, Serdar (1995). Arapça-Türkçe Sözlük, Ġstanbul:
Dağarcık Yayınları; a.mlf. (2001). Ġngilizce-Türkçe-Arapça Sözlük, Ġstanbul: Dağarcık Yayınları;
a.mlf. (2004). Türkçe-Arapça Sözlük, Ġstanbul: Dağarcık Yayınları.
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Hayatı hakkında bkz. Bedevî, a.g.e., s. 62-63; Ess, J. van (1984). ―Rudi Paret (1901-1983)‖, Der Islam, LXI
(1) s. 1-7.
Bkz. Der Koran; Stuttgart: Kohlhammer, 1966. Paret‘in diğer bir kayda değer çalıĢması da ―Muhammed ve
Kur‘ân‖ adlı eseridir, bkz. Paret, Rudi, Mohammed und der Koran, Stuttgart: Kohlhammer, 1957.
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yapmıĢtır. Aynı zamanda Taberî, ZemahĢerî ve Beydâvî tefsirleri gibi Kur‘ân‘ı tercüme
etmeye yardım edecek kaynaklara da yönelmiĢtir.
Charles Pellat (1914-1992)146: Fransız oryantalisttir. Pellat, klâsik Arap nesrinin ve
Arap retoriğinin hem ilk, hem de en önemli isimlerinden biri olan el-Câhiz (öl.869) üzerine
bilimsel çalıĢmalar yapmıĢtır147.
Jacques Berque (1910-1995): Fransız oryantalist ve sosyologdur. Cezâyir ve Fas
üzerine araĢtırmalar yapmıĢtır. UNESCO‘da Orta Doğu uzmanı (1947), Collège de France
‘de ÇağdaĢ Ġslam sosyoloji tarihi profesörü (1956-1981) olarak çalıĢmıĢtır. Ġslâm toplumları
hakkında çeĢitli makaleleri ve kitapları vardır.
Franz Rosenthal (1914-2003): Berlin doğumlu ve Yahudi kökenlidir. A.B.D.‘de
yaĢamıĢ ve Yale Üniversitesi‘nde 1967-1985 yılları arasında Arap edebiyatı profesörü
(sterling professor) olarak görev yapmıĢtır. Ġslâm tarihi ve Arap edebiyatı alanlarında
Almanca ve Ġngilizce çeĢitli yayınlar yapmıĢtır. Onun en önemli çalıĢması, Ġngilizceye
çevirerek yayımladığı Ġbn Haldûn‘un Mukaddime adlı eseridir148.
Sonuç
Oryantalizm siyasî koĢulların ortaya çıkardığı bir bilimdir ve bu bilimin temeli
ekonomik çıkar elde etmeye dayanır. Fakat bu gerekçe öne sürülerek, oryantalizm sadece bir
sömürü aracı olarak da tanımlanamaz. Çünkü kullandığı yöntemler, yetiĢtirdiği kiĢiler ve
ortaya koyduğu ürünler itibariyle değerlendirildiğinde, oryantalizmin, bilimsel ve edebî
anlamda çok sayıda artı değer ürettiği gözlemlenir.
Oryantalizm, Batı uygarlığının, kendi kriterleri ve değer yargılarını kullanarak, Ġslâm
uygarlığını yorumlaması eylemidir. Nedeni her ne olursa olsun, oryantalizmin temelinde
Doğu kültürünü tüm yönleriyle tanımak ve öğrenmek yatmaktadır. Müslüman milletlerin
bilimsel yöntemlerle araĢtırılması Ģeklinde de özetleyebileceğimiz bu faaliyetlerin odak
noktasını ise, Arap dili ve edebiyatı alanında yapılan çalıĢmalar oluĢturmaktadır.
Oryantalizm, Arap literatürü ile Batı bilimi arasında bir köprü iĢlevi üstlenmiĢtir. Arap
literatürüne, yeni bir bakıĢ açısı, yeni bir yorum ve yeni bir ivme kazandırmıĢtır. Aynı
zamanda, Arap literatürünün bilinmeyen yönlerini gün ıĢığına çıkarmıĢtır. Böylece, pek çok
dilsel ve edebî eser, bilimsel yöntemlerle araĢtırılıp sonraki kuĢaklara aktarılmıĢtır. Ġslâm
kültürünün yetiĢtirdiği büyük edebiyatçılar ve bilim adamları, oryantalistler aracılığıyla
Batı‘da daha iyi tanınmıĢ ve evrensel birer değer olarak görülmeye baĢlanmıĢtır. Yine
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oryantalizm sayesinde, Arap dili ve edebiyatı, Batı üniversitelerinde adına kürsüler kurulan
bir bilimsel alan kimliği elde etmiĢtir.
Oryantalistlerin, Arap dili ve edebiyatı üzerine yaptıkları araĢtırmalar, onların, diğer
Doğu milletlerinin dil ve edebiyatları üzerine yapmıĢ oldukları araĢtırmalarından kat kat
daha fazladır. BaĢka bir deyiĢle, oryantalizmin bilimsel çalıĢma alanının odak noktası, Arap
dili ve edebiyatı olmuĢtur.
Hiç kuĢkusuz ki, görüĢ ve düĢünce bakımından oryantalizmin ve oryantalistlerin
eleĢtirdiğimiz yönleri olabilir. Oryantalistler arasında Ġslâm‘a ve Doğu milletlerine
düĢmanlık yapmıĢ kiĢiler de bulunabilir. Ancak bu ve benzeri durumlar, oryantalistlerin
geneli tarafından ortaya konulan bilimsel çalıĢmaları görmezden gelmeyi veya bu çalıĢmaları
yok saymayı gerektirmez. Çünkü bilim ve edebiyat evrenseldir ve bütün insanlığın ortak
değeridir. Bu nedenle, oryantalizmin artı ve eksileriyle ele alınıp incelenmesi daha isabetli
olacaktır.
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CERVANTES‟ĠN DON KİŞOT ADLI ESERĠNDE ULUÇ ÂLĠ
(KILIÇ ÂLĠ PAġA) FĠGÜRÜ VE TARĠHÎ GERÇEKLĠK
Ertuğrul Önalp1

Özet:
XVI. yüzyılın birbirine rakip iki önemli gücü Osmanlı Devleti ile Ġspanya arasında Akdeniz‘de
ve Kuzey Afrika‘da hâkimiyet kurmak amacıyla cereyan eden uzun ve kanlı savaĢlar, Ġspanya‘da XVI.
ve XVII. yüzyıllarda ―Esaret edebiyatı‖ adı verilen yeni bir edebî türün doğmasına yol açtı. Bu türün
eserlerinde olaylar genellikle Cezayir, Tunus ve Trablusgarp gibi Kuzey Afrika Ģehirlerinde ya da
Osmanlı Devleti‘nin payitahtı Ġstanbul‘da geçmekteydi. Türk hâkimiyeti altındaki topraklarda uzun
süre yaĢayan ve esaretten bir Ģekilde kurtulup memleketlerine dönen bu esirlerin naklettikleri
genellikle gerçeğe yakındır. Bununla birlikte, esaret hayatı yaĢamadıkları halde bazı Ġspanyol
yazarları da esaret temalı eserler meydana getirmiĢlerdir. Bu yazarlar, olay kurgusunu baĢkalarından
duyduklarına ya da tamamen hayalgücüne dayandırmıĢ olduklarından en büyük düĢman Türkler
hakkında gerçeklerden ziyade teorik bilgiler sunmuĢlardır.
Yazılarında kendi yaĢantısından kesitler sunan, genel olarak gerçek olayları yansıtan Ġspanyol
yazarlarının en ünlüsü, Ġspanyol ve dünya edebiyatının Ģaheseri Don Quijote‘nin (Don KiĢot)
yaratıcısı Miguel de Cervantes Saavedra‘dır. 1575 yılında Ġtalya‘dan Ġspanya‘ya dönüĢü sırasında
gemisi Türk deniz gazileri tarafından ele geçirilen bu edebî Ģahsiyet esir edilerek Cezayir‘e
götürülmüĢ ve orada aĢağı yukarı beĢ yıl süren bir esaret hayatı yaĢamıĢtır. Bu Kuzey Afrika Ģehrinde
yaĢadıkları Cervantes üzerinde derin izler bırakmıĢ ve ileride yazacağı eserlerine malzeme
sağlamıĢtır.
Gerçekten de, Cervantes‘in eserlerini incelediğimizde bazı eserlerinin tamamen esaret teması
üzerine kurulmuĢ olduğunu görürüz. Mesela, Los baños de Argel, Los tratos de Argel, El gallardo
español, La gran sultana doña Catalina de Oviedo ve El amante liberal adlı eserlerinde tema
doğrudan doğruya esarettir. Öte yandan Don Quijote, La Galatea, Persiles y Sigismunda ve La
española inglesa adlı eserlerinde de zaman zaman esaretle ilgili bölümler araya sıkıĢtırılmıĢtır.
Cervantes bütün bu eserlerinde Osmanlı Devleti‘nin idarî ve adlî yapısı, ceza infaz sistemi, elçilerin
kabulü, padiĢahın Cuma selamlığına gidiĢi, harem, esirler, korsanlar, yeniçeriler ve diğer bazı
toplumsal konular hakkında genel hatlarla bilgiler vermiĢ, ayrıca Türkler ve Osmanlı Devleti
hakkında Ģahsî görüĢlerini ifade etmiĢtir, Ama biz araĢtırmamızda bu görüĢlere değinmeyip, sadece
Cervantes‘in Ģaheseri Don Quijote‘de Uluç Âli (Kılıç Âli PaĢa) hakkında yazdıklarının tarihî
gerçeklere ne ölçüde uyduğunu tespit etmeye çalıĢacağız.

1

Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Ġspanyol
Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.
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Cervantes, Don KiĢot‘ta romanın olay örgüsü arasına, hepsi baĢlı baĢına birer kısa
roman olabilecek bazı hikâyeler sıkıĢtırmıĢtır. Bunlardan en önemlisi birinci cildin 39, 40. ve
41. bölümlerinde okura sunulan ve o zamanlar Osmanlı hâkimiyetinde bulunan Cezayir
kentinde esaret hayatı yaĢayan bir Ġspanyol askerinin ağzından anlatılan hikâyedir. Hikâyeye
göre, Ġspanya‘nın kuzeyindeki Leon dağlarında yaĢayan yaĢlı bir adam üç oğlunu yanına
çağırır ve artık kocaman birer adam olduklarını, evden ayrılarak bir iĢ tutmalarının zamanı
geldiğini söyler. Büyük oğul (hikâyedeki tutsaktır) asker olmaya ve Ģansını uzaklarda
aramaya karar verir. Ortanca oğul Güney Amerika‘ya giderek ticaretle uğraĢmayı tercih eder.
En küçük oğul ise ileride devlet hizmetine girmeyi düĢündüğünden Salamanca
Üniversitesi‘nde tahsil görmek ister. Asker olmaya karar veren, adı Ruy de Viedma olan
büyük oğul Ġtalya‘daki Ġspanyol birliklerine katılır ve yüzbaĢı rütbesiyle Türklere karĢı
savaĢtığı Ġnebahtı (Lepanto) deniz savaĢında yaralanarak esir düĢer. Daha sonra Ġstanbul‘a
götürülen bu Ģahıs, efendisinin Cezayir beylerbeyi olması üzerine onunla birlikte Cezayir‘e
gider. Burada bir süre esir olarak yaĢadıktan sonra, Hıristiyan olmak isteyen bir Müslüman
kadınla birlikte bir yolunu bularak Ġspanya‘ya kaçar. Ruy de Viedma karısı ile bir hana
geldiğinde orada Don KiĢot ve uĢağı Sancho Panza ile karĢılaĢırlar. Eski esir onlara ve diğer
Ģahıslara askere yazılıĢını, esir düĢüĢünü ve Cezayir‘deki esaret hayatını ayrıntılı olarak
anlatır.
Cervantes, bu hikâyeyi büyük bir ustalıkla romanın bütünlüğünü bozmaksızın
anlatının arasına sıkıĢtırmıĢ ve sonunda da olayı romanın kurgusuna bağlamıĢtır. Ünlü
Ġspanyol yazar, 7 Ekim 1571 tarihinde gerçekleĢen ve Osmanlı donanmasının yenilgisiyle
sonuçlanan, tarihimizde adı Sıngın donanma muharebesi olarak geçen Ġnebahtı (Lepanto)
deniz savaĢından ve onu takip eden diğer önemli hadiselerden eski esir Ruy de Viedma
aracılığıyla Ģöyle bahsetmektedir:
―...o gün dediğim gibi, Osmanlı gurur ve kibri kırılmıĢ oldu, ama o kadar talihli kiĢi arasında
(çünkü o savaĢta ölen Hıristiyanlar, yaĢayanlar ve galip gelmenin zevkini tadanlardan daha
bahtiyardılar) tek bahtsız bendim; bilindiği gibi Romalıların zamanında olsaydı bu zaferden
dolayı baĢıma defne yapraklarından bir taç yerleĢtirirlerdi, ama gel gelelim o ünlü günü takip
eden gece kendimi prangalara vurulmuĢ olarak buldum. Bunun nasıl olduğunu size anlatayım:
Cesur ve talihli bir korsan olan Cezayir beylerbeyi Uluç Âli, Malta kaputanesine (amiral
gemisi) çatıp onu zapt etmiĢti, gemide ağır Ģekilde yaralanmıĢ üç Ģövalyeden baĢka hayatta
kimse kalmamıĢtı. Juan Andrea‘nın kaptan gemisi onun yardımına koĢtu, bu gemide ben de
birliğimle birlikte bulunuyordum, üzerime düĢeni yaparak, düĢman kadırgasına atladım; fakat
daha sonra düĢman gemisi, bordalamıĢ olduğu gemiden ayrıldı ve bu Ģekilde askerlerimin
peĢimden gelmesini önledi; böylece düĢman arasında ben tek baĢıma kalmıĢtım, çok kalabalık
olduklarından onlara direnmem mümkün değildi; sonunda beni yara bere içinde teslim aldılar.
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Uluç Âli‘nin bütün filosuyla kaçıp kurtulduğunu sanırım duymuĢsunuzdur, ben de esir olarak
onun eline düĢtüğümden o kadar mutlu kiĢi arasında tek mutsuz insandım; Türk donanmasında
kürek çekmekte olan 15.000 Hıristiyan forsa o gün hayallerini kurdukları özgürlüğe kavuĢmuĢ
olmalarına rağmen ben esir düĢmüĢtüm …‖2

Yukarıdaki anlatıda da görüldüğü gibi Cervantes‘in Don KiĢot‘ta Türkler arasında ön
plana çıkarıp methettiği tek Ģahıs Türk denizcilik tarihinin tanınmıĢ Ģahsiyetlerinden Uluç
Âli, yani Kılıç Âli PaĢa‘dır. Yazar ondan gözü pek ve talihli bir korsan olarak bahseder.
Cezayir‘de bir süre esir olarak yaĢayan Antonio de Sosa adlı bir Ġspanyol, esareti
sırasında kaleme aldığı ve sonradan Ġspanyol papazı Diego de Haedo tarafından yayınlanan
Topografía e Historia General de Argel adlı eserinde bu ünlü denizcinin kökeni hakkında Ģu
bilgileri vermektedir: ―Ġsmi Âli olup lakabı Arapçada ‗yeni Müslüman ya da ‗Hıristiyandan
dönme‘ anlamına gelen ‗Uluç‘tur. Bugün ona Âli PaĢa demektedirler. Napoli Krallığı‘nın
Calabria bölgesinde bulunan Colonas burnuna yakın bir yerdeki Licastelli köyündendir.
Anne ve babası çok fakirdiler. Delikanlılık çağında balıkçılık yaparken uzun seneler
Cezayir‘de kaptanlık yapan Ahmet adlı aslen Rum olan bir mühtedi korsan tarafından
yakalanıp tutsak edilmiĢti. Denizcilikten anladığından ve sağlam bir bünyesi olduğundan
Ahmet onu kalitasında küreğe koydu. O da uzun yıllar kürek çekti, saçkıran hastalığına duçar
olduğundan tamamen keldi. Bu nedenle kürek çeken diğer Hıristiyan esirlerin devamlı
hakaretlerine maruz kalıyordu. Öyle ki hepsi ona Türkçede kel anlamına gelen ‗fartaĢ‘
diyorlardı. Ayrıca onunla aynı oturakta yemek yemek istemiyorlardı. Günün birinde
leventlerden birisi ona tokat atınca, ondan öcünü alabilmek için Müslüman oldu. Zira
Hıristiyan olarak kaldığı sürece bunu yapamazdı. Müslüman ve Türk olunca, onun çok iyi
denizci olduğunu bilen efendisi onu forsa gözcülüğüne getirdi. Bu görev sayesinde kısa
sürede iyi para kazandı. Bu parayla baĢkalarıyla birlikte Cezayir‘de bir kalita ya da perkende
donatıp, denizlerde korsanlık yapmaya baĢladı ve Cezayir‘in en ünlü reislerinden biri olup
çıktı‖.3
Kılıç Âli PaĢa büyük bir Ģöhrete ulaĢtıktan sonra bazı devletler, baĢta Ġspanya olmak
üzere onun kökenini araĢtırmaya baĢladılar. Ġspanya kralı II. Felipe casusları aracılığıyla onu
kendi safına çekmek için uğraĢtı. Bu konuya daha ileride değineceğiz, biz yine Don
KiĢot‘taki tutsağın anlatısını takip ederek, Kılıç Âli PaĢa‘nın bundan sonraki faaliyetlerine
bir göz atalım. Ruy de Viedma, 1572 yılında kaptan paĢanın üç fenerli gemisinde forsa
olarak Navarin‘de bulunduğunu belirtmekte ve Osmanlı donanmasının limanda sıkıĢtırılıp
teslim alınma ya da imha edilme fırsatının kaçtığından yakınmaktadır:
2

Miguel de Cervantes, Saavedra, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la la Mancha, Editorial Pueyo, 1977,
Madrid. s. 318.
3
Diego de Haedo / Antonio de Sosa, Topografía e historia general de Argel, Sociedad de Bibliófilos Españoles,
1927-1929, s. 346-347.
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―Beni Ġstanbul‘a götürdüler, orada padiĢah Selim savaĢtaki yararlılığından ve Malta
sancağını da getirmesinden ötürü tutsağı olduğum Uluç Âli‘yi kaptan-ı deryalığa getirdi.
Ertesi yıl, 1572 yılında, üç fenerli amiral gemisinde forsa olarak Navarin‘de bulundum; orada
Türk donanmasının limanda sıkıĢtırılma fırsatının kaçırıldığına tanık oldum, çünkü bütün
leventler ile yeniçeriler düĢman kuvvetlerinin kendilerini limanda kuĢatacaklarına emin
olduklarından ‗baĢmak‘ adı verilen ayakkabıları ve eĢyaları elde hazır, karadan tabanları
yağlamak için bekliyorlardı: ĠĢte bizim donanmadan böyle korkuyorlardı. Ama Takdir-i Ġlahi
olayların baĢka türlü geliĢmesini istedi. Bizim kuvvetlere kumanda eden amiralin kusuru yoktu,
olayların bu Ģekilde sonuçlanması Hıristiyanların iĢledikleri günahlardan ileri geliyordu,
Tanrı bizleri cezalandırmak için cellâtları baĢımızdan eksik etmiyordu. Daha sonra Uluç Âli,
Navarin yakınlarındaki Modon adasına çekildi, karaya asker çıkararak limanın giriĢini tuttu
ve Don Juan geri çekilinceye kadar orada kaldı. Bu askerî seferde bizimkiler ünlü korsan
Barbaros‘un oğlunun kaptanlığını yaptığı ‗ġikâr‘ (La Presa) adındaki kadırgayı ele geçirdiler,
onu zapt eden ‗DiĢi Kurt‘ (La loba) adlı Napoli amiral gemisiydi, gemiye komuta eden Yıldırım
Kaptan lakaplı, asker babası olarak bilinen muzaffer ve bahtiyar kumandan Santa Cruz
Markisi Don Alvaro de Bazan idi. ‗ġikâr‘ın zapt ediliĢi sırasında olanları anlatmadan geçmek
istemiyorum. Barbaros‘un oğlu o kadar zalim biriymiĢ ve esirlerine o kadar kötü
davranıyormuĢ ki, kürek çekmekte olan esirler ‗DiĢi Kurt‘ adlı kadırganın kendilerine
yanaĢmakta olduğunu görünce kürekleri bırakmıĢlar ve o anda vardiyan köprüsünde tentenin
üzerine yerleĢtirildiği kütüğün üstüne çıkmıĢ olan ve sıkı kürek çekmeleri için esirlere bağırıp
çağıran kaptanı yakalamıĢlar ve kıç taraftan pruvaya kadar onu bir oturaktan diğerine
geçirirlerken bir yandan da esirlerden her biri ısırarak adamdan birer parça koparmıĢlar, öyle
ki pruva direğini geçtiğinde cehennemi çoktan boylamıĢ: Daha önce dediğim gibi, adam
kendilerine çok kötü davrandığından esirler ona büyük bir kin duyuyorlarmıĢ.‖4

Ġspanyol esirin Barbaros Hayreddin PaĢa‘nın oğlu ile ilgili olarak anlattıkları gerçeğe
uymamaktadır. Gerçi bu Ģekilde öldürülen bir Türk reisi varsa da, o Hasan PaĢa değildir. Her
neyse biz yine tutsağın hikâyesine dönelim: Cervantes, onun vasıtasıyla Uluç Âli PaĢa
hakkında Ģu bilgiyi vermektedir:
―Sonuçta, donanma muzaffer bir Ģekilde Ġstanbul‘a döndü. (Goleta, Halkulvad seferinden
sonra) Efendim Uluç Ali de birkaç ay sonra öldü. Ona Türkçede ‗kel mühtedi‘ anlamına gelen
‗fartaĢ Uluç‘ derlerdi, çünkü saçkıran hastalığından ötürü tamamen keldi: Türkler bir insana
bir kusurundan ya da bir meziyetinden dolayı ad takarlardı; çünkü yalnız dört ayrı soyadından
baĢka soyadı bulunmazdı. Bunlar da Osmanlı hanedanına mensup olanların soyadlarıydı.
Diğerleri ise söylediğim gibi ad ve soyadlarını vücutlarındaki bir kusurdan ya da herhangi bir
manevi vasıflarından alırlardı. Bu Uluç Âli padiĢahın esiri olarak 34 yaĢına kadar 14 yıl kürek
çektikten sonra kendisine tokat atan bir Türkten öç alabilmek için din değiĢtirmiĢti ve öyle
cesur ve faziletliymiĢ ki, padiĢahın diğer gözde adamlarının kullandığı utanç verici yollara
4
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tenezzül etmeksizin yükselmiĢ, önce Cezayir beylerbeyi, sonra da kaptan-ı derya olmuĢtu; bu
devletin en önemli üçüncü makamıydı. Aslen Calabrialıydı ve temiz bir ahlâkı vardı. Esirlerine
merhametli davranırdı, öldüğünde 3.000 esiri bulunuyordu, vasiyetnamesi uyarınca padiĢah
ile himayesi altında bulunan mühtediler arasında paylaĢtırıldı; (padiĢah da töreleri gereği
ölenin mirasçıları arasında sayılır) ben Venedik asıllı bir mühtedinin payına düĢtüm. Kendisi
bir gemide miçoluk ederken Uluç Âli tarafından esir edilmiĢti, ama sonradan Uluç Ali‘nin en
sevdiği adamları arasına girdi. Sonunda dünyanın en katı yürekli mühtedilerinden biri olup
çıktı. Adı Hasan Ağa idi. Çok zengin oldu, Cezayir beylerbeyiliğine atanınca ben de onunla
Ġstanbul‘dan kalkıp buralara geldim. Ġspanya‘ya nispeten yakın olduğumdan dolayı
seviniyordum, baĢıma gelen talihsizliği birisine yazarak haber vermek istediğimden değil,
aksine kaçma imkânımın Ġstanbul‘a göre Cezayir‘de daha kolay olmasındandı; Ġstanbul‘dan
kaçmanın bin bir yolunu denediysem de bunu bir türlü baĢaramadım, o kadar özlediğim
özgürlüğe kavuĢmanın bir yolunu Cezayir‘de bulacağımı umuyordum.‖5

Görüldüğü gibi Cevantes‘in Uluç Âli ile ilgili olarak verdiği bilgilerle Antonio de
Sosa‘nın ‘nun yazdıkları bazı noktalarda örtüĢmektedir. Uluç Âli cesareti, bilgi ve tecrübesi
sayesinde Barbaros Hayreddin PaĢa‘nın oğlu, Cezayir beylerbeyi Hasan PaĢa‘nın en sadık
kaptanlarından birisiydi. Daha sonraları Cerbe adasını üs edinen Turgut PaĢa‘nın en
güvendiği adamlardan biri haline gelen Uluç Âli bu ünlü Türk denizcisinin yanından
ölünceye kadar ayrılmadı. Özellikle 1560 yılında Tunus‘un açıklarındaki Cerbe adası önünde
cereyan eden Cerbe deniz ve kara savaĢında büyük baĢarılar göstermiĢtir. Uluç Ali, Cerbe
deniz savaĢı öncesinde Türk donanmasının kaptan-ı deryası Piyale PaĢa‘nın, haçlı
donanmasına hücum etmekte kararsız olduğunu görünce, hücum emrini vermesi için onu
ikna etmiĢ ve Cerbe zaferinin kazanılmasında büyük rol oynamıĢtır. 6 Bu konuda bir Ġspanyol
tarihçisi Ģu bilgiyi vermektedir: ―Kaptan gemisinde divan toplandı, bu toplantıda Piyale PaĢa
Hıristiyan donanmasına hücum etmek taraftarı olmadığına dair görüĢünü belirtmiĢti; sadece
Trablusgarb‘a bir miktar takviye kuvveti bırakmak istiyordu. Fakat Uluç Âli Hıristiyanların
Cerbe adasındaki faaliyetlerini gözlemlemek üzere bir firkate göndermesi için onu ikna etti,
donanmalarındaki gemilerin sayısının düĢmanınkinden daha fazla olması, askerin zinde olup,
birlik içinde bulunması sebebiyle zaferin kesin olduğuna dair teminat verdi.‖7
Cerbe savaĢında sivrilen Uluç Âli, Malta seferinde de gösterdiği maharet ve Ģecaati ile
herkesin takdirini toplamıĢtır. Turgut PaĢa‘nın bu kuĢatmada Ģehit olmasından sonra, onun
yerine Trablusgarb beylerbeyi olmuĢ ve bu görevde iki buçuk yıl kadar bulunduktan sonra
ünlü denizcilerden Salih Reis‘in oğlu Mehmet PaĢa‘nın yerine 1568 yılının mart ayında
Cezayir beylerbeyiliğine atanmıĢtır. Uluç Âli Cezayir‘de asayiĢi sağlamıĢ, surların harap
5
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yerlerini tamir ederek, Ġspanya‘nın muhtemel saldırısına karĢı tedbir almıĢtır. Ayrıca kendisi
Endülüs Müslümanlarına silah ve asker yardımında da bulunmuĢtur. Uluç Âli PaĢa
Cezayir‘de bulunduğu sıralarda devamlı huzursuzluk yaratan yeniçerilere karĢı çok sert
davranmıĢ ve asayiĢi tesis etmiĢtir. Cervantes‘in de ifade ettiği gibi, Uluç Âli daha sonra
Ġnebahtı savaĢına katılmıĢ ve bu savaĢta düĢmana verdiği zarardan dolayı büyük takdir
toplamıĢtır. Malta sancağını ele geçirmiĢ ve filosundaki gemilerin geri çekilme iĢlemini
baĢarıyla gerçekleĢtirmiĢtir. Söz Ġnebahtı‘dan açılmıĢken Cervantes‘in de katılmıĢ olduğu ve
Uluç Ali PaĢa‘nın büyük bir kahramanlık örneği gösterdiği bu savaĢtan bahsetmekte yarar
görüyoruz.
Papa‘nın teĢvikiyle Ġspanya, Venedik, Ceneviz, Papalık ve Malta kuvvetlerinden
oluĢan haçlı donanmasına karĢı, 7 Ekim 1571 tarihinde yapılan deniz savaĢında Türk
donanmasının yarım ay Ģeklindeki savaĢ düzenine göre kaptan-ı derya Müezzinzade Âli PaĢa
ortada, sol cenahta Pertev PaĢa, sağ kanatta da Uluç Âli PaĢa yer almıĢlardı. Müezzinzade
Âli PaĢa yeniçeri ağalığından bu göreve getirilmiĢti. Cesur ve gayretli bir insan olmasına
rağmen, deniz savaĢları usullerini bilmeyen ve korsanlıktan anlamayan, kendi düĢüncesine
göre hareket eden, inatçı ve sert tabiatlı bir kimseydi. Kendisine PadiĢah tarafından ―elbette
kâfirin donanması her neredeyse üzerine varup, karĢılaĢasın, yoksa öfkeme uğrar, azar
yersin‖8 diye ferman buyurulduğu için, tecrübeli korsan reislerinin fikirlerine aldırıĢ etmemiĢ
ve özellikle kendisini her konuda uyaran Uluç Âli‘nin tavsiye ve düĢüncelerini hiçe sayarak
kendi kafasına göre savaĢa karar vermiĢtir. Bu yüzden de Osmanlı donanmasının tarihinde
ilk kez yenilmesine neden olmuĢ ve kendisi de bu savaĢta Ģehit düĢmüĢtür. Uluç Âli PaĢa, sol
cenahla merkezin kırılıp çekildiğini görünce, Ģehit olan Âli PaĢa‘nın yerine geçti, yıldırım
hızıyla haçlı hattına ilerleyerek yardı ve dağıttı, karĢısına çıkan Malta kaptanının üzerine
giderek kaptanı bizzat öldürdükten sonra Malta tarikatının sancağını ele geçirdi ve gemiyi
zapt etti. Birkaç düĢman gemisini de batırdıktan sonra, Cezayir gemileriyle birlikte, savaĢ
alanından ayrılarak Modon tarafına çekildi. Uluç Âli PaĢa, savaĢtan çekildikten sonra derhal
Ġstanbul‘a dönmedi. PadiĢah tarafından kendisine verilen emir gereği, yanındaki gemilerle
Pertev PaĢa ile birleĢip, gemilerin levazımını tamamladıktan sonra, düĢmanın muhtemel bir
ilerleyiĢine engel olmak üzere Ağrıboz ile Sakız adaları arasındaki alanı muhafaza altına
aldı.9
Daha sonra Ġstanbul‘a dönen Uluç Âli PaĢa, Ġnebahtı‘da ölen Müezzinzade Âli
PaĢa‘dan önce kaptan-ı deryalık görevinde bulunan vezir Piyale PaĢa‘nın tavsiyesi ve
sadrazam Sokullu Mehmet PaĢa‘nın da uygun görmesi üzerine padiĢah II. Selim tarafından
8
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Uluç olan lakabı Kılıç‘a çevrilerek kaptan paĢalığa atandı. Cezayir beylerbeyiliğine ise onun
yerine Kocaeli sancak beyi Arap Ahmet PaĢa getirildi. 10 Uluç Ali diğer görevlerinde olduğu
gibi kaptan paĢalıkta da büyük kumandanlara yakıĢır bir dirayet gösterdi. Özellikle Ġnebahtı
yenilgisinin telafisi için büyük bir çaba sarf etti. Kendi yetiĢtirdiği bütün reisleri Ġstanbul‘a
getirtti. Bunları inĢaat tehgâhlarına ve gemilerin baĢına koydu. Hem gemi yaptı hem de
gemici yetiĢtirdi. Donanmadan oku kaldırarak bütün askerlere arkebüz tüfeği verdi. Kılıç Âli
PaĢa ve arkadaĢlarının gayreti ve Sokullu Mehmet PaĢa‘nın yardımıyla, iki yıl içinde
evvelkinden daha kuvvetli ve daha iyi donatılmıĢ, silahlanmıĢ 240 adet kadırgayı denize
indirerek padiĢaha arz etti. Osmanlı donanmasının bu kadar kısa süre içinde eski gücüne
kavuĢması, Avrupa devletlerinin sefirlerini hayretler içinde bıraktı. 11
Tutsak Ruy de Viedma kendi hayat hikâyesini anlatırken forsa olarak gözlemlediği
tarihî olaylardan da bahsetmektedir. Ġnebahtı savaĢında sol elinden ve göğsünden yaralanan
Cervantes nekahet dönemini geçirdikten sonra birliğine katılmıĢ ve Korfu, Navarin, Tunus
ve Goleta seferlerinde bulunmuĢtur. Bu yüzden, olayları doğru bir Ģekilde gözlemlediği ve
değerlendirdiği varsayılabilir. Anlattıklarının bir kısmında hiç kuĢkusuz gerçek payı
bulunmaktadır. Gerçekten de Osmanlı donanmasının Ġnebahtı bozgunundan cesaret alan
Hıristiyanlar 1572 yılında Mora yarımadasındaki Navarin limanına kadar yanaĢmıĢlardı,
Ġnebahtı savaĢından sonra bir yıl gibi kısa bir süre içinde Kılıç Âli PaĢa‘nın 230 gemiyle
sefere çıkması bu yenilginin hiçbir tesir icra etmediğini Hıristiyanlara gösteren bir mesaj
niteliğindeydi. Kılıç Âli, Navarin limanındayken don Juan de Austria kumandasındaki bir
haçlı donanması üzerlerine gelmiĢse de Hıristiyanlar saldırmaya cesaret edememiĢlerdir.
Sosa/Haedo bu konuya eserinde Ģöyle değinmektedir: ―1572 yılının temmuz ayında 230
kadırgadan oluĢan bir donanmayla Ġstanbul‘dan ayrılarak Mora‘ya vardı ve Hıristiyan
donanmasıyla burun buruna geldi, onlarla dövüĢmek istiyor gibiydi, ama kutsal ittifakın
donanmasında bulunanların kusuru yüzünden bu çarpıĢma gerçekleĢmedi; eğer saldırsalardı
(Uluç Ali ile birlikte bulunan Türklerden iĢittiğime göre) Türk donanmasını teslim
alabilirlerdi, çünkü hepsi kaçıp bütün donanmayı terk etmeye hazırlanıyorlardı. Bu kez Uluç
Âli sadece yenilgiden ucuz kurtulmakla kalmadı, ayrıca padiĢahın nezdindeki itibarı da son
derece arttı.‖12
Görüldüğü gibi Cervantes ile Haedo‘nun görüĢleri birbirine çok yakındır. Don
KiĢot‘taki tutsağın anlatısına uygun olarak don Juan ertesi yıl 1573‘te bir sefer düzenleyerek
Tunus‘u Türklerden geri almıĢtı. Biraz daha gerilere giderek Tunus‘un nasıl Türklerin eline
geçmiĢ olduğunu açıklamakta yarar görüyoruz. Tunus, Barbaros Hayrettin PaĢa‘nın
10
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elindeyken Avusturya imparatoru ve Ġspanya kralı V. Carlos tarafından 1535 yılında zapt
edilmiĢ ve Ģehrin idaresi Mevlay Hasan‘a verilmiĢti. 1535 yılından beri Ġspanyollar Tunus
sultanlarını kollamayı, Türklere karĢı olan siyasetlerine uygun buluyorlardı. Tunus sultanının
Humeyde ya da Ahmed adındaki oğlu, imparator ile görüĢmek üzere Napoli‘ye giden
babasının yokluğunu fırsat bilerek, Hıristiyan himayesinden memnun olmayan birçok
Tunuslunun da yardımıyla ayaklanarak babasını devirip iktidarı ele geçirmeye muvaffak
oldu. Babası iktidarını geri almak amacıyla topladığı kalabalık bir orduyla geldiyse de
baĢarılı olamayıp oğlunun eline esir düĢtü. Oğlu da babasının gözlerine mil çektirdi. Bu kez
de Humeyde‘nin kötü ve zalim idaresinden yaka silkmeye baĢlayan halk, o dönemde Cezayir
beylerbeyi olan Uluç Âli PaĢa‘ya müracaat ederek, kendilerini kurtarmasını istemiĢti. O da
kâhyası Korsikalı Memi Reis‘i yerine vekil bırakarak 10 adet topla takviye edilmiĢ, 5.000
Türk, 6.000 Berberî‘den oluĢan ordusuyla karadan Tunus üzerine yürüdü. Tunus Ģehrine iki
günlük bir mesafede Humeyde‘nin 30.000 kiĢilik ordusuyla karĢılaĢtı. SavaĢ baĢlar baĢlamaz
Tunus askerlerinin büyük bir kısmı Cezayir askerî saflarına katılınca Tunus ordusu dağıldı.
Halk tarafından büyük sevinç gösterileriyle karĢılanan Uluç Âli PaĢa 1569 yılının aralık ayı
sonlarında Ģehre girince, Humeyde, yanına iki karısını, çocuklarını ve hazinesini alarak
Ġspanyolların elinde bulunan Goleta kalesine sığındı. 13
Uluç Âli, adamlarından Kaid Ramazan kumandasındaki 3.000 kiĢilik bir birliği Ģehre
yerleĢtirdikten sonra memleketin iç kısımlarını ve sahil Ģehirlerini itaat altına aldı ve bu
Ģekilde çoktandır kaybolmuĢ olan asayiĢ ve düzeni yeniden sağladı. Uluç Âli bu iĢler için
dört ay kadar burada kaldı, ama Ġspanya‘nın bir saldırı hazırlığı içinde olduğunu biliyordu.
Cezayir‘in savunulması gerekli olduğundan alelacele oraya döndü. Uluç Âli PaĢa Cezayir‘e
döndükten sonra, Ġstanbul‘dan gelmesini umduğu yardımı beklerken, bir yandan da kendi
donanmasının he türlü ihtiyacını sağlamakta ve gereken tedbirleri almaktaydı. 14
Uluç Âli PaĢa, Tunus limanının giriĢinde bulunan ve önemli bir stratejik konuma sahip
olan Goleta kalesi Ġspanyolların elinde kaldığı sürece Tunus‘un katiyen emniyette
olmayacağının farkındaydı. Bu nedenle Goleta‘nın alınması için Ġstanbul‘dan defalarca
yardım talebinde bulunmuĢ, ama gereken ilgiyi görmemiĢti. Bu kez kaptan-ı derya olması
nedeniyle Tunus‘u kesin olarak almaya yönelik bir askerî sefer düzenlenmesi için padiĢah II.
Selim‘i ikna etmesi zor olmadı. Ertesi yıl, 1574 yazı ortalarında 300 parça gemiden oluĢan
bir donanma ile sefere çıktı ve Tunus‘u ve Goleta‘yı fethederek bu toprakları kesin bir
Ģekilde Osmanlı hâkimiyetine dâhil etti. Bu askerî sefere Kayravan‘a (Kirvan) çekilmiĢ olan
Türk kuvvetleri ve Berberiler ile Cezayir‘den gelen ve daha sonra Kıbrıs beylerbeyiliğine
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atanacak olan Cezayir beylerbeyi Arap Ahmet PaĢa da kuvvetleriyle iĢtirak etmiĢti,
kendisinden sonra Cezayir beylerbeyiliğini devir alacak olan Ramazan PaĢa da yanında
2.000 yeniçeri, 2.000 Morisko (Endülüslü Müslüman) ve Sosa/Haedo‘nun tabiriyle ―yeniden
saf değiĢtirmiĢ olan, iyi gün dostu Arap kabileleri‖ olduğu halde katılmıĢtı. Cervantes bu
tarihî olayı bir görgü tanığı olarak yakından müĢahede etmiĢ ve yapılan askerî hataları
eserinde tutsağın ağzından belirtmiĢtir.
Her ne kadar Cervantes tutsağın hikâyesinin devamında olay kahramanının Goleta
seferinden sonra Ġstanbul‘a döndüğünü ve birkaç ay sonra da efendisi Uluç Âli‘nin öldüğünü
ifade ediyorsa da, kaptan-ı deryanın Tunus seferinden birkaç ay sonra ölmesi gerçeği
yansıtmamaktadır. Kılıç Âli çok daha sonraları, 27 Haziran 1587 yılında, (1508 yılında
doğduğu tahmin edilmektedir, bu durumda öldüğünde yetmiĢ dokuz yaĢında olmalıdır)
Ġstanbul‘da vefat edecektir. Cervantes burada edebî zorunluluk nedeniyle romanın akıĢı
içerisinde tutsağın yeni efendisiyle Cezayir‘e gelebilmesi için Kılıç Ali‘nin ölümünü
çabuklaĢtırmıĢtır. Tutsağın bahsettiği, yeni efendisi Venedikli Hasan PaĢa da gerçekte çok
daha sonraları, ancak 1577 yılında Ramazan PaĢa‘nın yerine Cezayir beylerbeyi olmuĢtur.
Cervantes esir düĢtüğünde bu görevde Sardunyalı bir mühtedi olan Ramazan PaĢa
bulunmaktaydı. Tekrar Kılıç Âli PaĢa‘ya ve dönemine dönerek, Batı âleminin onu kendi
saflarına çekme çabalarının nasıl geliĢtiğini görelim.
Daha önce bahsettiğimiz gibi, Uluç Âli, Turgut PaĢa‘nın en yakın adamı olarak 1560
yılında Cerbe savaĢında gösterdiği baĢarıyla dikkatleri üzerinde toplamıĢtı. Turgut PaĢa,
1565 yılında Malta kuĢatması sırasında kaleden atılan bir güllenin bir kayaya çarpmasıyla
kopan bir taĢ parçasının alnına isabet etmesi sonucu yaralanmıĢ ve birkaç gün sonra da Ģehit
olmuĢtu. Turgut PaĢa‘nın yerine Trablusgarb beylerbeyi olarak atanan Uluç Âli bu görevde
iki buçuk yıl kaldıktan sonra Cezayir beylerbeyiliğine getirilmiĢti. Bu önemli görevin
baĢında bulunan kiĢinin kim olduğu elbette Batı dünyasının merakını uyandıracaktı. Emilio
Sola ve José F. de la Peña‘nın ortak eseri, Cervantes y la Berbería da Türk denizcilik
tarihinde Barbaros ve Turgut Reis‘ten sonra en önemli yeri iĢgal eden bu ünlü denizcinin
kökeni hakkında Ģöyle bilgi verilmektedir: ―Uluç Âli, Berberistan‘da önemli bir siyasî
Ģahsiyet haline geldikten sonra Ġspanyol Morisko‘larının tehlikeli ve dramatik ayaklanmaları
sonucunda Alpujarras savaĢı patlak verdi ve bu kel Calabrialı Cezayir beyi olunca Ġtalya‘da
onunla ilgili araĢtırmalar yapılmaya baĢlandı. Bu araĢtırmalar baĢarıyla sonuçlandı, adının
Dionisio Galea olduğu öğrenildi, 28 Ağustos 1536‘da, belki de 1537‘de 18 yaĢındayken esir
edildi. 15 Esir edilirken yanında dul bir kadın olan annesi Pippa de Chicco ile 7 yaĢındaki
erkek kardeĢi de bulunuyordu. Yedi yıl sonra Ġtalya‘ya dönen annesi Uluç Âli‘nin Cezayir‘in
15

Eldeki tüm bilgiler Uluç Âli‘nin 10 yıldan fazla forsa olarak kürek çektiğini teyit etmektedir.
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baĢına geçmesinden önce 1567 yılında öldü. Erkek kardeĢi ise Müslüman olup Ġstanbul‘da
evlendi. Calabrialı mühtedi ile doğrudan temas sağlayabilecek baĢka akrabaları da vardı,
araĢtırmanın yapıldığı 1568 ya da 1569 yıllarında Santa Severina‘da noterlik mesleğini icra
etmekte olan Enrique de Rassis bunlardan biriydi ve Pippa de Chicco‘nun kız kardeĢlerinden
biriyle evliydi. Uluç Âli‘nin teyzelerinden bir tanesi de Leticia de Chicco adlı bir kadındı. O
da yetmiĢ yaĢındaki Paolo Belhomo ile evliydi. Uluç Âli‘nin yirmi yaĢlarındaki iki kuzeni,
Gaspar de Chicco ile Ruger Belhomo baĢlangıçta Uluç Âli‘ye yaklaĢmada muhtemelen aracı
olmuĢlardır. Belki de on yıl sonra Sicilya‘dan ulaĢan ve Uluç Âli‘nin casus olan bir
yeğeninden söz edildiği haber, bu Ģahıslarla ilgili olabilir.‖16
Bütün bu çabalarına rağmen Batı dünyasının Kılıç Âli PaĢa‘yı kendi saflarına çekme
politikası baĢarılı olamamıĢtır. Daha önce de bu tür giriĢimler, Ġspanya kralı V. Carlos
tarafından Barbaros Hayreddin PaĢa ile daha sonra onun vekili olarak Cezayir beylerbeyiliği
makamında bulunan evlatlığı Hasan Ağa‘ya yönelik olarak yapılmıĢsa da, baĢarısızlığa
uğramıĢtır. Kral tarafından Kılıç Âli PaĢa‘ya yapılan teklif, Napoli‘de ya da Ġspanya‘nın
herhangi bir yerinde 10.000 duka altını gibi basit bir yıllık gelirle, bir markilik ya da
dukalıktan ibaretti. Kılıç Âli‘yi kandıramayacağını anlayan Ġspanya kralı II. Felipe, daha
sonra muhtemelen casusları vasıtasıyla paĢaya karĢı baĢarısız bir suikast teĢebbüsünde
bulunmuĢtur.
O dönemde Ġspanya kralı, Osmanlı Ġmparatorluğu‘nun baĢkentinde olup bitenden
casusları aracılığıyla haberdar oluyordu. Siyasî, askerî ve sosyal olayları genellikle Venedikli
casuslar Ģifreli mektuplar halinde Napoli‘ye ulaĢtırmayı baĢarıyorlardı. Emilio Sola‘nın
Simancas arĢivlerinden elde ettiği bilgilere göre Ġstanbul‘da Uluç Âli ile ilgili olarak
yürütülen casusluk faaliyetleri onun kethüdası ve evlatlığı olan Murat Ağa adlı biri üzerinde
yoğunlaĢmaktadır. Ġspanyol ajanları, Hıristiyanlığa meyilli olan bu Ģahısla iĢbirliği yaptıkları
gibi, ayrıca kaptan-ı deryanın konağına mensup beĢ mühtedi ile de bağlantı kuruyorlardı.
Bunlar Süleyman Ağa ya da diğer adıyla Antonio de Vale, Ġngiliz asıllı Comorot Ağa ya da
Carlo Daniel, Sen Jean tarikatına mensup iki Fransız ve Goleta‘da yüzbaĢı olarak bulunmuĢ
birinin oğlu olan bir Ġspanyol‘du. Her ne kadar zor görünse de, bu Ģahıslar Kılıç Âli‘nin
Hıristiyanların saflarında yer alması için çaba sarf etmiĢ olabilirler. Murat Ağa, Kılıç Âli‘nin
en çok sevdiği mühtediler arasındaydı ve iyi huylu biri olarak tanınırdı. Kılıç Âli‘nin 2.500
civarındaki Hıristiyan esiri arasında 15 ya da 16 kadarı kadırga reisi olan 150 civarında
Ġspanyol ya da Ġtalyan asıllı mühtedinin de bulunduğu bilinmektedir.17

16

Emilio Sola ve José F. de la Peña, Cervantes y la Berbería, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1995, s.7475.
17
Ibid., s. 81.
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Sonuç olarak diyebiliriz ki, Kılıç Âli PaĢa‘yı Hıristiyan saflarına çekme çabalarının bir
yararı olmamıĢ, Osmanlı donanmasının kaptan-ı deryası, vatanına ve dinine bağlı bir insan
olduğunu, hayatı boyunca sergilediği kahramanca davranıĢlarıyla ve Batı‘ya karĢı izlediği
hasmane politikasıyla göstermiĢtir. Nitekim Kılıç Âli PaĢa‘nın daha sonraki politikası da
Ġspanya ile sulh yapılmaması doğrultusunda olmuĢtur.
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AHMED EMĠN‟ĠN MEKTUPLARINDA SOSYOLOJĠK TEMALAR
(KUġAK ÇATIġMASI ÖRNEĞĠ)

Nevin Karabela1

Özet:
Ahmed Emîn 1886‘da Kahire‘de doğdu. 1926‘da Mısır Üniversitesi Edebiyat
Fakültesine hoca olarak atandı. 1939‘da aynı fakülteye dekan oldu. 1947‘de Arap Birliği
kültür iĢleri müdürlüğüne getirildi ve ölümüne kadar bu görevde kaldı. 1948‘de Kahire
Üniversitesi tarafından kendisine fahrî doktora unvanı verildi. Mısır edebiyatına birçok eser
kazandıran Ahmed Emin‘in oğluna yazdığı mektuplarında sosyal olgular, sosyal problemlere
sunulan çözümler ve toplumun ıslahı gibi sosyolojik temalar öne çıkarmaktadır. Ahmed
Emin‘in mektuplarında kiĢisel tecrübeleri ve gözlemleri doğrultusunda toplumun değerleri,
ideal insan anlayıĢı, gelenekleri, kuĢak çatıĢması vb. sosyolojik unsurlar dikkat çekmektedir.
Bildirimizde Ahmed Emin‘in mektuplarındaki sosyal temalar arasında yer alan kuĢak
çatıĢması ele alınacaktır. Mektuplarında oğluna öğütler vererek kuĢak çatıĢmasını kendi
yöntemleriyle çözümleyen yazar, nasihati önemli bir eğitim aracı olarak görmektedir.
Bildirimizde önce Ahmed Emin‘in kısaca hayatından ve mektuplarından bahsedilecek,
ardından mektuplarında kuĢak çatıĢmasını öne çıkaran konular ele alınacaktır.

a-Ahmed Emîn ve Mektuplarında KuĢak ÇatıĢması
Ahmed Emîn, 1886‘da Kahire‘de doğdu. Ġlk tahsilini babası ve o dönemdeki eğitimin
ilk basamağı sayılan mahalle mektebinde aldı. Ardından kısa bir süre Ezher‘de okuduktan
sonra, 1907‘den 1911‘e kadar Medresetu‘l-Kadâi‘Ģ-ġer‗î‘de2 eğitim aldı. Bazı mahkemelerde
kadılık yaptıktan sonra 1926‘da Mısır Üniversitesi Edebiyat Fakültesine hoca olarak atandı.
1939‘da aynı fakülteye dekan oldu. 1947‘de Arap Birliği kültür iĢleri müdürlüğüne getirildi
ve ölümüne kadar bu görevde kaldı. 1948‘de Kahire Üniversitesi tarafından kendisine fahrî
doktora unvanı verildi. 3
1
2

Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı.
Bu okul 1907 yılında kadı yetiĢtirmek üzere açılmıĢtır. Bundan önce kadılar Ezher‘de yetiĢmekteydi. Bkz.
Ahmed Emîn, Hayâtî, Beyrut, 1985, 114.

3

Kehhâle, ‗Umar Rızâ, Mu‗cemu‘l-Mu‘ellifîn, Beyrût, 1993, I, 107; ez-Ziriklî, Hayruddîn, el-A‗lâm,
Beyrût, 1995, I, 101; Muhammed Mehdî ‗Allâm, el-Mecma‗iyyûn fî Hamsîn ‗Âmen, 30-32; ‗Âmiru‘l-

393

Ahmed Emîn‘in eserleri arasında Fecru‘l-Ġslâm4, Duhâ‘l-Ġslâm, Zuhru‘l-Ġslâm,
Yevmu‘l-Ġslâm5, en-Nakdu‘l-Edebî, Ġlâ Veledî, el-Ahlâk, eĢ-ġark ve‘l-Ğarb, Kâmûsu‘l-‗Âdât
ve‘t-Tekâlîd ve‘t-Te‗âbîri‘l-Misriyye, Zu‗amâ‘u‘l-Ġslâh fi‘l-‗Asri‘l-Hadîs6 ve makalelerini
topladığı Feydu‘l-Hâtir ve kendi hayatını anlattığı otobiyografisi Hayâtî sayılabilir.7
Ahmed Emin‘in Oğluma Mektuplar (Ġlâ Veledî) adlı eseri kurgusal mektuplardan
oluĢmaktadır. Yazar, her mektupta belirli bir konu seçerek onunla ilgili düĢüncelerini,
gözlemlerini, tecrübe ve tavsiyelerini, problemleri ve çözümlerini oğluna aktarmaktadır. Bu
sırada zaman zaman toplumda yaĢanmıĢ örneklerden bahseder. Mahallede gözlemlenen bir
olay, komĢunun çocuğunun baĢına gelen bir problem çoğu zaman örnekleme amacıyla
kullanılmaktadır. Toplumdaki her türlü probleme karĢı duyarlı olan ve kendini sorumlu
hisseden yazar bunların düzeltilmesi ile ilgili öneriler getirmektedir.
Ġlâ Veledî adlı eserin önsözünde belirttiği gibi, Ahmed Emîn, insanlara nasihat
etmenin etkisine inanmaktadır. Bu yüzden her mektubunda ele aldığı konuyla ilgili
önerilerini, isteklerini ve öğütlerini oğluna aktarmaktadır. Halbuki oğlu nasihatten çok
çevrenin etkili olduğunu düĢünmektedir. Yazar ise nasihatin de etkili olduğunu, bu yüzden
oğlu hoĢlansa da hoĢlanmasa da öğüt vermeye devam edeceğini söyler. Nasihatin Doğu
kültüründeki önemine iĢaret etmek üzere Kur‘an‘daki Lokman Hakîm‘in nasihatlerini,
Kur‘ân‘ın ve peygamberin inananlara nasihatlerini ve Ġran krallarının nasihatlerini örnek
vererek kendinden önce de nasihat üslubunun kullanıldığını ve günümüze kadar
kullanılmaya devam edildiğini belirtir.
Yazar, mektuplarında oğlu ve kızını muhatap alarak onların Ģahsında Arap gençlerine
faydalı olmayı hedeflemiĢtir. Bu mektuplardan birisi oğuldan babaya yazılmıĢ olup genç

‗Akkâd, Ahmed Emîn Hayâtuhû ve Edebuhû, Beyrut, 1987, 17-84; el-Fâhûrî, Hannâ,

el-Câmi‗ fî

Târîhi‘l-Edebi‘l-‗Arabî el-Edebu‘l-Hadîs, Beyrut, 1986, 307; Hulusi Kılıç, ―Ahmed Emîn‖, TDVĠA,
Ġstanbul, 1989, II, 62-63.
4

Bu eser Ġslam‘ın DoğuĢu adıyla Ahmet Serdaroğlu tarafından Türkçeye çevrilmiĢ ve Kılıç Kitabevi
tarafından Ankara‘da 1976‘da yayımlanmıĢtır.

5

Bu eser Ġslamın Bugünü adıyla Abdulvehhap Öztürk tarafından Türkçeye çevrilmiĢ olup Ġslâm Kitabevi
tarafından Ankara‘da 1997 de yayımlanmıĢtır.

6

Yazarın yaĢadığı dönem, gelenekçilikle Batı medeniyeti arasında bir tereddüt devresidir. Onun Kâmûsu‘l‗Âdât ve‘t-Tekâlîd ve‘t-Te‗âbîri‘l-Misriyye, (Mısır Adetleri, Gelenekleri ve Deyimleri Sözlüğü),
Zu‗amâ‘u‘l-Islâh fi‘l-‗Asri‘l-Hadîs (Modern Çağda Reformun Öncüleri) adlı iki eseri bu dönemin
göstergesi olan iki tipik eserdir. Mısır gelenekleri adetleri ve deyimleri sözlüğü, türünde yazılan ilk eser
olması dolayısıyla da önemlidir. Bkz. ‗Âmiru‘l-‗Akkâd, Ahmed Emîn, 80.

7

Ahmed Emîn‘in hayatı ve eserleri hakkında bkz. Ahmed Emîn, Hayâtî; Kehhâle, Mu‗cemu‘l-Mu‘ellifîn, I,
107; ez-Ziriklî, el-A‗lâm, I, 101; Mehdî ‗Allâm, el-Mecme‗iyyûn, 30-32; ‗Âmiru‘l-‗Akkâd, Ahmed Emîn,
17-84; el-Fâhûrî, el-Câmi‗, 307; Kılıç, ―Ahmed Emin‖, II, 62-63.
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neslin büyüklerin nasihatlerine ve gençleri terbiyeleri ile ilgili düĢüncelerine eleĢtirel bir
yaklaĢım getirmektedir. Yazar bunun dıĢındaki mektuplardan sadece birisinde kızına, diğer
on yedi mektupta ise oğluna seslenmektedir.
Yazar, mektuplarında yeni yetiĢen neslin eksikliklerinden bahsederek kendine göre
hatalı gördüğü hususları nasihatler, öğütler ve yönlendirmelerle çözmeye çalıĢmaktadır.
Nasihat vermeyi bir eğitim metodu olarak gören yazar her mektubunda oğluna öğütler
vermektedir.
b-Mektuplarda KuĢak ÇatıĢmasının Alanları
KuĢak çatıĢması her toplumda görülebilecek sosyolojik bir olgudur. Toplumsal
değiĢimin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan bu olgu aralarında kuĢak farkı olan insanlar
arasında gözlemlenebilir. Çoğunlukla eski kuĢağın gençleri kendi kuĢağıyla kıyaslayarak
onları eleĢtirme, öğütler verme, problem olarak gördükleri hususları kendi tecrübeleri
çerçevesinde çözümleme çabaları Ģeklinde kendini göstermektedir. Tabi ki bütün bunlara
genç kuĢağın göstermesi muhtemel karĢıt tepkiler de kuĢak çatıĢmasının gençler tarafından
bakıldığında görülecek diğer yüzüdür. KuĢak çatıĢması, eski neslin yeni nesli baskı altına
alma çabası biçiminde görülürse istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Ancak büyüklerin yeni
nesle kendi tecrübelerini aktararak onlardan yararlanmalarını istemeleri, bu sırada söz
konusu tecrübeleri vazgeçilmez görüĢler olarak sunmamaları Ģartıyla faydalı hale
dönüĢtürülebilir. Anne-baba ve çocuk arasında kuĢak çatıĢması önlenmesi mümkün olmayan,
ancak bazen olumlu sonuçlara dönüĢtürülebilecek bir olgudur. Anne-babalar gençlerin farklı
bir çevre ve ortamda, farklı imkanlarla yetiĢtiklerini göz önüne aldığı ve onları anlamaya
çalıĢtığı takdirde, çatıĢma asgari düzeye indirgenebilir.
Ahmed Emin‘in mektuplarında kuĢak çatıĢmasına gelince, genellikle bir babanın
çocuklarına ve gençlere bazı hususlarda kendi tecrübelerinden yararlanmaları ve kendi
görüĢleri doğrultusunda yanlıĢ tecrübeleri tekrarlamamaları amacıyla ortaya çıktığı
gözlemlenmektedir. Ahmed Emîn, mektuplarında oğlunun neslini muhatap almıĢtır. Ġki nesil
arasındaki çatıĢmayı öne çıkaran konular arasında iki neslin ahlak anlayıĢındaki fark, iki
neslin dine ve geleneklere yaklaĢımı, genç neslin eski kuĢaktan beklentileri, yeni nesille eski
nesil arasındaki farkların nedenleri bulunmaktadır.

1-Ahlâkî Değerlere YaklaĢım
Yazarın oğluna ve onun Ģahsında tüm Arap gençliğine tavsiyelerinde öne çıkardığı
husus ahlâkî değerlerdir. O, yapılan hiçbir iĢte menfaat arzusu olmayan, sadece kendisini
değil, insanlığı ve insanlığın mutluluğunu da düĢünen ve ona göre çalıĢan gençler
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beklemektedir. Bu hususta çoğu zaman genç nesilde beklediğini bulamayan yazar bazen oğlu
ve neslini mazur görse de onların bencilliğini ve zayıf oldukları noktaları

her fırsatta

tekrarlar.
Ödev ve hak dengesine önem veren yazar oğlu ve akranı olan gençlerin görevlerini
yerine getirmeyip haklarının peĢine düĢmesinden ve her türlü yolla haklarını almaya
çalıĢmak istemelerinden Ģikayetçidir. Ġnsanın hakkını aradığı gibi görevini de yerine
getirmesi gerekli olduğunu vurgulayan yazara göre insan bu dünyada sadece kendisi
yaĢamamalıdır. Kendisi ve insanlar için, kendi mutluluğu ve insanların mutluluğu için
yaĢamalıdır. Zira görevini yapan herkesin hem kendini hem de çevresindekileri mutlu
edeceğine inanmaktadır.8
2-Dine ve Geleneklere YaklaĢım
Yazar, oğluyla kendi dönemini dinin konumu ve sosyal hayata etkisi açısından
kıyaslayarak her iki dönemdeki dinin vaziyetinden de hoĢnut olmadığını belirtir. Çünkü ona
göre kendi zamanında din çok katı ve hoĢgörüsüz, oğlunun zamanında ise değersiz ve
önemsenmeyen bir konuma sahiptir.9
Yazar, kendisinin dinin her ortamda hâkim olduğu, baskısının hissedildiği,
özgürlüklerin sınırlı olduğu bir çevrede yetiĢtiği, oğlunun ise dinin kayda değer etkisinin
olmadığı bir ortamda büyüdüğü ve sınırsız hürriyete sahip olduğu görüĢündedir. 10 Oğlunun
neslinde her bireyin sadece kendisi için yaĢadığını, hatta elinden gelse en büyük menfaatleri
kendine ayıracağını, baĢkası için fedakârlık yapmayacağını söyler. 11
Yazar kendi döneminde insanların en büyük tesellisinin din olduğunu ve insanların iyi
ve kötü zamanlarında Allah‘a güvendiklerini, bir terslik veya talihsizlik olduğunda da yine
Allah‘a sığındıklarını belirtir. Din duyusu adında altıncı bir duyunun bulunduğunu ve bu
kaybedildiğinde insanın temel bir unsurunu ve dayanağını kaybettiğini söyler. Bu nedenle de
inançlı insanın huzurlu, inançsız insanın da huzursuz olduğunu belirtir. 12 Yazar oğlunun
neslinin ahireti gözardı ederek yaĢadığını ve sadece dünyayı düĢündükleri için de aĢırı bencil
bir tavır sergilediklerini düĢünür.13
3-Yeni Neslin Eski KuĢaktan Beklentileri
8

Ahmed Emîn, Ġlâ Veledî, 56, 167,168.

9

Ahmed Emîn, Ġlâ Veledî, 20.

10

Ahmed Emîn, Ġlâ Veledî, 14-15.

11

Ahmed Emîn, Ġlâ Veledî, 70-71.

12

Ahmed Emîn, Ġlâ Veledî, 68-69.

13

Ahmed Emîn, Ġlâ Veledî, 68-70.
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Oğuldan babaya yazılan mektupta yazar yeni neslin büyüklerden beklentilerini onların
ağzından aktarmaya çalıĢır. Oğlu kendisinin babasının mektuplarına kulak verdiği gibi
babasının da kendi yazdıklarına kulak vermesini istemektedir. 14 Zira bu mektupta büyüklerin
genç kuĢağın düĢüncelerini göz ardı ettikleri vurgulanmaktadır. Dolayısıyla burada da kuĢak
çatıĢmasının izleri görülmektedir.
Babasının kendisinin genç olduğunu unutarak emirler, talimatlar yağdırmasından
Ģikayetçidir. Çünkü babası onun genç olduğunu, babasından farklı bir Ģekilde yaĢama ve
hayatı tecrübe etme hakkı olduğunu unutarak kendisi gibi olmasını ümit etmektedir. Halbuki
gençler hayatı tecrübe etmek için özgür bırakılmalıdır. Hata edip kendi hatasını kendi
düzeltmelidir.15 Gençlerin kendi yolunu kendileri çizmelerine izin verilmeli ve bu yol
büyüklerin nasihatleri ve yönlendirmeleri ile dolu olmamalıdır. 16
Gençlere nasihatler vermek ve hatalarını söylemek faydalı bir değiĢime yol
açmamaktadır. Babaların evlatlara karĢı görevi; yanlıĢların kaynağına inerek bunları
oluĢturan Ģartları ortadan kaldırmaktır. Buna bağlı olarak çocukların iyi eğitilip
eğitilemeyeceği, uygun bir ortam sağlanıp sağlanamayacağı düĢünülmeksizin dünyaya
getirilmelerinin büyük bir cehalet ve bencillik olduğunu düĢünmektedir. 17
4-Ġki Nesil Arasındaki Farkların Nedenleri
Yazar eserinde sık sık oğlu ile kendi yaĢadığı çağı kıyaslamaktadır. Yazar, kendi
neslini huzurlu ve sakin, oğlununkini ise endiĢeli ve kaygılı bulmaktadır. Halbuki maddi
imkanların ve insanın hayatını kolaylaĢtıran her Ģeyin oğlunun neslinde bulunduğunu ve
dolayısıyla daha mutlu, daha huzurlu olmalarının beklendiğini düĢünür.18
Bütün bunlara rağmen oğlunun neslinin mutlu olamayıĢını birtakım sebeplere bağlar:
bunlardan biri yazarın neslinin tam anlamıyla inandıkları inançlar, prensipler ve geleneklere
sahip olmasıdır. Oğlunun nesli ise bu prensipler, inançlar ve gelenekleri kaybederek yerine
telafi edecek bir Ģey koyamadıkları için ĢaĢkınlık, endiĢe ve huzursuzluğun ortaya çıktığı
düĢüncesindedir.19
Oğlunun neslinden her birinin sadece kendisi için yaĢadığını, hatta elinden gelse en
büyük menfaatleri kendine ayıran ve baĢkası için fedakârlık yapmayan insanlarla dolu
14
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Ahmed Emîn, Ġlâ Veledî, 106.

16
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olduğunu, bir Ģeye ulaĢmak için meĢru veya gayrı meĢru her türlü yolu denediklerini
söyler.20 Kanaatimizce yazar burada yeni nesille ilgili değerlendirmelerinde biraz aĢırıya
kaçmıĢ gözükmektedir.
Yazar oğlunun neslinin bencilliğini biraz da olsa mazur görmektedir. Çünkü onların
idealist ve fedakâr insanlar tanımadıklarını ve bu yüzden bazı ahlaki ilkeleri ve erdemleri
çiğnediklerini düĢünür.21
Yazara göre oğlunun nesli eğlencede, kendi nesli ise ciddiyette aĢırı gitmiĢtir. Her iki
neslin aĢırılığından da hoĢlanmayan yazar oğlunun neslinin sınırsız hürriyete sahip olduğu,
sorumluluk bilincine sahip olmadığı ve maddî zevkleri nihâî gaye olarak gördüklerini söyler.
Kitap, ders ve hocaları önemsemediklerini, bir Ģey okuduklarında da değersiz Ģeylerle vakit
geçirmelerini eleĢtirir. Her gün sinema, tiyatroya gitme ve telefonla konuĢma gibi
imkanlarının bulunduğunu söylerken bunları biraz lüks gördüğünü ifade eder. 22
Oğlunun neslinin eğlencede aĢırı gitmeleri sonucu baĢlarına ciddi bir Ģey geldiğinde
sabırsız, dayanıksız ve zayıf bir hale geldiklerinden Ģikayetçidir. Zira zevklere, rahatlığa ve
bolluğa alıĢık oldukları için dayanma güçleri kalmamıĢtır.23
Yazar oğluna zevklerde dengeli olmasını öğütlemektedir. Çünkü zevki sınırsızca
yaĢayan, çok mutlu insan anlamına gelmemektedir. Sadece bedenin zevklerini değil, aklın
zevklerini de karĢılamasını tavsiye eder. Bütün bunlardan sonra oğluna akıl, beden ve ruhun
gıdası ve zevki olduğuna ve bunları dengelemesini önerir.24
Oğlunun yetiĢtiği dönemle ilgili endiĢeleri bulunan yazar oğlunun dönemini tedirgin,
kaygılı bir dönem olarak nitelendirir. Kendi yaĢadığı dönemde ise huzurlu olduklarını ve
iĢlerin düzenli bir biçimde yürüdüğünü söyler.25
Yazar kendi kuĢağında yaĢayan insanların geleneklere bağlı olmasından dolayı pek
çok yanlıĢ davranıĢtan uzak durduklarını, yani geleneğin baskısının onları koruduğunu
belirtir. Çünkü insanlar eleĢtirilme korkusuyla da olsa toplumun hoĢ karĢılamadığı yanlıĢ
davranıĢlardan kaçınmaktadırlar.26
Oğlunun zamanında iyi ahlakı korumanın kendi zamanındakine göre daha zor olduğu
kanaatindedir. Çünkü oğlunun döneminde eğlence imkanları fazla ve kolay ulaĢılabilir
Ģekildedir. Ayrıca kendi zamanındaki gibi dinin ve geleneklerin engelleyici bir etkisi yoktur.
20
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Eğlence imkanlarının çokluğu ve dinin etkisinin olmayıĢından dolayı bunlara karĢı direnmek
oldukça zordur.27 Yazarın yaĢadığı dönemde insanların davranıĢlarında dinin ve geleneklerin
etkin ve baskıcı bir rol oynadığı açıkça gözlemlenmektedir.
Yazar, yeni neslin kendi neslinden farkını Ģu sözleriyle özetlemektedir: ―Küçükken en
basit bir Ģeyden dolayı dövülüp buna tahammül ederdim, isyan edip, kızmazdım. Benim
çocuklarım ise hafif bir kelime, terbiye etme amaçlı bir azarlamadan dolayı bana kızıyorlar.
Beni zaruri Ģeylerden mahrum ettiği için babamı suçlamıyorum. Onlar ise lükste aĢırı
gitmediğim için beni hesaba çekiyorlar‖.28
Sonuç
Yazar Ahmed Emîn Ġlâ Veledî adlı eserinde kendi nesli ile oğlunun nesli arasında
mukayeseler yapmaktadır. Zaman zaman yeni nesli acımasız bir biçimde eleĢtiren, hatta bu
konuda bazen ileri giden yazar birtakım tavsiyelerde bulunarak onların hatalı ve yanlıĢ
davranıĢları ve düĢüncelerini düzeltmeye çalıĢmaktadır. Oğluna istese de istemese de nasihat
edeceğini söyleyen yazarın zaman zaman ona

dilediğini seçme hakkı tanıdığı

gözlemlenmektedir. Ancak yine de büyüklerin kendinden küçüklere tecrübeleri çerçevesinde
çözümler bulma yöntemini her mektupta kullanmaktadır. Mektuplarda kuĢak çatıĢmasının
alanları iki neslin ahlak anlayıĢındaki fark, iki neslin dine ve geleneklere yaklaĢımı, genç
neslin eski kuĢaktan beklentileri, yeni nesille eski nesil arasındaki farkların nedenleri
konularında görülmektedir.
DeğiĢim yaĢandıkça farklı zaman diliminde yetiĢen nesillerin bu değiĢimi
kabullenmedeki tepkilerinin de farklı olduğu bir gerçektir. Anne-babanın kuĢağı ile
çocukların kuĢağının aynı olaylar karĢısında farklı yaklaĢımlar göstermesi doğaldır.
YetiĢkinler eğer değiĢime açık olmayan bir dünyada yaĢar ve çocuklara bu dünyayı
vazgeçilmez gösterip orada yaĢamaları için baskı kurarsalar olumsuz sonuçlar ortaya
çıkabilir. Ancak gençlerle aynı dünyada yaĢadıklarını, sadece aralarında toplumsal
değiĢimleri ve geliĢmeleri kabullenme, algılama ve ayak uydurma hızında bir fark olduğunu
kavrayabilirseler kendileriyle gençler arasında uzlaĢmazlıklar veya anlaĢmazlıklar tolere
edilemeyecek düzeye ulaĢmaz. Zira, kuĢak çatıĢmaları insanlar birbirleriyle iletiĢim ve
etkileĢim halinde bulundukları sürece devam edecektir.
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BEDEN SOSYOLOJĠSĠNĠN EDEBĠ ĠZDÜġÜMÜ: WILLIAM GOLDING VE
SĠNEKLERĠN TANRISI

LITERARY ENUNCIATION OF THE SOCIOLOGY OF THE BODY:
WILLIAM GOLDING AND LORD OF THE FLIES
Zeynep Z. Atayurt1

Özet:
Nobel ödüllü Ġngiliz yazar, William Golding‘in popüler romanı Sineklerin Tanrısı‘nın (1954)
özellikle gençlik romanları arasında en çok okunan kitaplardan biri olduğu söylenebilir. Romanın bu
denli ün kazanmıĢ olduğu düĢünüldüğünde bu romanın hangi parametreler etrafında ele alındığı bir
merak konusudur. Roman üzerine yazılmıĢ eleĢtiriler romanı ahlaki değerler çerçevesinde iyilik ve
kötülük temalarının çatıĢması olarak konumlandırarak romandaki öykünün ahlaki ve dini içeriğini ön
plana çıkartmıĢtır. Örneğin, edebi eleĢtirilerin büyük bir kısmı romandaki Ralph ve Jack adlı
karakterleri incelemiĢ ve bu karakterlerin iyilik ve kötülüğü temsil ettiklerini vurgulamıĢlardır. Oysa,
romanın belki de en önemli karakteri, aklın ve vicdanın sesi olan ‗ĢiĢman‘ Piggy, edebi eleĢtirilerde
yeteri kadar ilgi görmemiĢtir. Bu bildirinin irdeleyeceği konular iĢte bu saptama ile ilgilidir:
EleĢtirmenlerin Piggy karakterine karĢı kayıtsızlıkları altında ne gibi nedenler olabilir? Piggy‘nin
romandaki diğer karakterlerden bedensel olarak farklı oluĢunun, yeterince önemsenmemiĢ olmasında
bir rolü var mıdır? Romanın basım tarihinin ĢiĢmanlık karĢıtı söylemlerin yavaĢ yavaĢ Ġngiliz
medyasında yerini almasıyla bir iliĢkisi olmuĢ mudur? Golding, Sineklerin Tanrısı‘nda dönemin insan
bedeniyle ilgili görüĢlerini tüm gerçekliği ve hatta vahĢetiyle ele alırken, Piggy‘yi ĢiĢman (itici)
insanlara yapıĢtırılmıĢ tüm olumsuz etiketleri çürüten bir karakter olarak tasvir eder. Ayrıca, yarım
asrı geçkin bir süre önce ĢiĢmanlığı bireysel bir sorun ya da ‗hastalık‘ değil toplumun hastalıklı değer
yargılarının bir eleĢtirisi olarak irdelemiĢ olması, Golding‘in eserinin sosyolojik yönünü öne
çıkartarak edebiyatla sosyoloji arasındaki güçlü bağları vurgular. Roman bu açıdan ele alındığında,
yazarın Ģekilciliği ve yüzeyselliği gittikçe ön plana çıkaran çağdaĢ Batı toplumuna bir eleĢtirisi ve
uyarısı olarak düĢünülebilir.

Abstract:
William Golding‘s highly popular novel Lord of the Flies (1954) has been amongst the most
read classical young adult. Given the popularity of the book among youngsters as well as college
students, one might wonder how this text has been read and in what parameters. Most of the critical
writing on the book has situated the text as a social novel within a religious context that engages with
1
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the dichotomy between good and evil critiquing man‘s capacity for inhumanity. Of all the characters
in the book, Ralph and Jack, symbolic representations of good and evil respectively, have been given
a lot of attention. However, Piggy who represents the voice of wisdom, has often been considered one
of the least likeable characters, and has not been given enough credit. More importantly, Piggy is not
even permitted full existence in the world of the fiction, as he is brutally murdered towards the end of
the book. The fat boy‘s position as an ‗outcast‘ because of his physicality is later to be theorised
through the publication of Stephen A. Richardson et al‘s study in which children were shown
drawings of other children, some fat, some with crutches or in a wheelchair, some with an amputated
hand, some with a facial disfigurement. They were asked to rank them in terms of whom they would
most like for a friend. School children ranked the fat children last. It may well be argued that dislike
and fear of fat is the outcome of a social and cultural conditioning which starts at a young age. In
many ways, Golding‘s novel overlaps with this emerging fat phobia as represented through the other
characters‘ attitudes towards Piggy. This study, thus, aims to reclaim Piggy‘s legitimacy to explore
and argue the emerging hatred and dislike of fat in a society that is in the act of victimizing the fat.
The novel‘s publication date is significant, as it coincided with a period when debates around fatness
has started to become increasingly prevalent in the popular daily press, which considered fatness as a
‗disease‘ best dealt with through medical intervention. However, a re-examination of the character
Piggy in Lord of the Flies not only inverts the anti-fat bias, but also enables us to explore the rise of a
‗diseased‘ society that is full of cruelty and malice towards individuals who are different than the
mainstream norms. In this sense, the boys‘ ‗rational‘ society modelled on ‗what grown ups would do‘,
symbolises the futuristic model that Golding might be stepping into. Despite all the negativity, the
construction of Piggy as a highly intelligent and rational character, in fact, demythologizes the
derogatory remarks that associated fatness with ‗stupidity‘, and ‗moral weakness‘. Piggy
accommodates a new and a more positive appropriation of fatness, and his story speaks back to
Western society‘s current preoccupation with weight issues which has recently started to target fat
children.

Weiss ve Haber‘ın tanımına göre, beden sosyolojisi, insan bedeninin farklı toplumsal
ve kültürel bağlamlarda ne Ģekilde kullanıldığını ve ne tür anlamlar ifade ettiğini inceler 2.
Nobel ödüllü Ġngiliz yazar William Golding‘in 1954‘te yayımlanan romanı Sineklerin
Tanrısı da iĢte bu noktadan hareketle romanın çıktığı toplumun bedene ve özellikle bedensel
farklılıklara nasıl baktığını irdeleyen, bu bağlamda sosyolojik değerleri yadsınamaz bir
eserdir.

Ancak, roman ile ilgili bakıĢ açıları ve eleĢtiriler romanı ahlaki değerler

çerçevesinde iyilik ve kötülük temalarının çatıĢması olarak konumlandırarak romandaki
öykünün ahlaki ve dini içeriğini ön plana çıkartmıĢtır. Tabii ki, Golding‘in II. Dünya SavaĢı
sırasında Ġngiliz Donanmasında hizmet etmiĢ olması ve insanın ulaĢabileceği gaddarlık
2

Gail Weiss, Honi Fern Haber, ed. ‗Introduction,‘ Perspectives on Embodiment (New York: Routledge, 1999),
ss. x-xiii (xi)
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boyutunu bizzat kendisi de savaĢ esnasında Ģahit olmuĢtur. ġüphesiz, Sineklerin Tanrısı da
‗vahĢet ve kötülük‘ temalarını ahlaki açıdan ön plana çıkarır: roman, 6-14 yaĢlarındaki bir
grup okul çağındaki Ġngiliz oğlan çocuklarının bir uçak kazası sonucunda ıssız bir adaya
düĢmeleri ve bu adada yaratmaya çalıĢtıkları uygarlık sınavının aslında iyi ve kötü arasındaki
çatıĢmaya dönüĢmesini ele alır. Bu bağlamda edebi eleĢtirilerin büyük bir kısmı Ralph ve
Jack adlı karakterleri incelemiĢ ve bu karakterlerin iyilik ve kötülüğü temsil ettiklerini
vurgulamıĢtır. Oysa, romanın belki de en önemli karakteri, aklın ve vicdanın sesi olan
‗ĢiĢman‘ Piggy, genç okuyucu kitlelerince genelde ‗ikincil‘ 3 bir karakter olarak düĢünülmüĢ
ve Golding‘in bu romanında 1950‘li yılların Britanya‘sında ĢiĢman çocuğun toplum içindeki
yeri ve daha da önemlisi Golding‘in Piggy karakteriyle toplumsal düzlemde ĢiĢmanlığa karĢı
süregelen önyargı ve kliĢelere karĢıtlık sunması göz ardı edilmiĢtir. Bu bildirinin
irdeleyeceği konular iĢte bu saptama ile ilgilidir: Piggy‘nin romandaki diğer karakterlerden
bedensel olarak farklı oluĢunun, yeterince önemsenmemiĢ olmasında bir rolü var mıdır?
Romanın basım tarihinin ĢiĢmanlık karĢıtı söylemlerin yavaĢ yavaĢ Ġngiliz medyasında yerini
almaya baĢladığı bir döneme denk gelmesinin romanı etkilemiĢ midir? Bu sebeple bildirimde
öncelikle ‗ĢiĢmanlık‘ korkusunun ve ĢiĢmanlık karĢıtı söylemlerin özellikle Batı toplumunda
oluĢturduğu toplumsal panik ve buna karĢıt olarak Golding‘in Piggy karakteriyle bu sosyal
duruĢa getirdiği eleĢtirel bakıĢa değineceğim.
ġiĢmanlık karĢıtı söylemler
ġiĢmanlık, Batı toplumlarında, 20. yüzyılın baĢlarından itibaren hoĢ görülmemeye ve
Ģiddetle eleĢtirilmeye baĢlamıĢtır. Tarihçi Peter Stearns‘e göre tüketim ekonomine geçiĢle
orta sınıfta ‗değiĢen bireysel davranıĢları dengeleme ihtiyacı‘4 ortaya çıkmıĢtır. Buna göre:
ġiĢmanlığın yaygın bir Ģekilde tembellikle özdeĢleĢtirilmesi, toplumda giderek artan
bir tüketim eğilimine rağmen, disiplinli yeme alıĢkanlığını, bir baĢka deyiĢle az tüketmeyi,
bir çeĢit ahlak ölçüsü haline dönüĢtürmüĢtür. Böylece ince beden, tüketim çağında bir
çalıĢanda aranacak güçlü karakter göstergesi ve öz denetim/iradeyi simgeler hale gelmiĢtir.
Böylece, atletik ve kaslı beden, ahlaki ve fiziksel aĢırılığa karĢıt ölçütler olarak görülmeye
baĢlanmıĢtır.5
‗Atletik ve kaslı‘ vücut, sağlam bir karakter göstergesi olarak düĢünülürken,
‗ĢiĢmanlık‘ çoğunlukla ‗itici, gülünç, çirkin, kirli, düzensiz, tembel‘ 6 gibi insanın özgüvenini

3

The Literature Network Forums <http://www.online-literature.com/forums/showthread.php?t=4002> (10 Mart
2009)
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Peter N. Stearns, Fat History: Bodies and Beauty in the Modern West (New York and London: New York
University Press, 2002), s. 59.
5
Ibid., ss. 59-60.
6
Sander L. Gilman, Fat Boys: A Slim Book (Lincoln:: University of Nebraska Press, 2004), s. 9.
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zedeleyen sıfatlarla tanımlanmıĢtır. 1999‘da Amerika‘da 115 ortaokul ve lisede yapılmıĢ bir
araĢtırmaya göre okul öğretmenlerinin %20‘si ĢiĢman insanların düzensiz, daha duygusal ve
daha az baĢarı eğilimi gösterdiklerine inandıklarını söylemiĢtir.7 Günümüzde özellikle
Ġngiltere‘de okullarda abur-cubur kategorisine giren yiyeceklerin yasaklanması gibi, ünlü
Ġngiliz Ģef Jamie Oliver‘in öncülük ettiği ĢiĢmanlık karĢıtı giriĢimler tabii ki sağlıklı
beslenme için önemli bir teĢviktir. Ancak, ĢiĢman çocukları damgalayarak bu mesajın
iletilmesi ĢiĢmanlıkla ilgili gittikçe artmakta olan sağlık kapsamı dıĢındaki önyargıları da
perçinlemektedir.
ġiĢmanlık korkusunu tetikleyen ve özellikle zayıf ve kaslı bedeni ayrıcalıklı kılan
söylemler 20. yüzyılda ortaya çıkmaya baĢlamıĢtır. 19. yy Ġngiltere‘sinde ĢiĢmanlık, ‗sağlık,
refah ve zenginlik‘8 göstergesi iken özellikle I. ve II. Dünya SavaĢlarını kapsayan dönemde,
Ġngiltere‘de bu görüĢün yerini ĢiĢmanlık korkusu almıĢ ve kilo artıĢı ‗vatanseverliğe karĢı bir
tutum‘9, ulusal güvenliği tehdit eden bir tehlike olarak görülmüĢtür. Özellikle 20. yüzyılın
baĢlarında fiziksel anlamda formda olma emperyalist gücü korumada önemli bir unsur haline
gelmiĢtir. J. M. Winter, I. Dünya SavaĢı sırasında Ġngiliz ordusunda uygulanan beden
ölçüleriyle ilgili araĢtırmasında, ‗Britanya ordusuna baĢvuranların, yüzde 40 ila 60‘ının
hizmet için yeterince formda olmadıkları için geri çevrildiğini‘ 10 yazar. Britanya‘nın askeri
gücünü zayıflatacağı düĢüncesiyle ‗fazla kilolu‘ asker adayları II. Dünya SavaĢı sırasında da
benzer önyargılarla karĢılaĢmıĢtır. Milli bir tutuma iĢaret eden bu eğilim, savaĢ sonrası
dönemde bireysel bir boyuta geçmiĢtir. Mike Featherstone, savaĢ sonrası Britanya‘da kilo
verme fikrinin bireysel hayatı iyileĢtiren bir unsur olarak ortaya çıkıĢını yazar ve Ģöyle
devam eder: ‗1950‘lerde ortaya çıkan diyet kitapları, ―iyi görün, iyi hisset ve hayatından
daha çok keyif al‖ Ģeklindeki mesajların dönemin popüler basınında yer almaya baĢlaması,
insanların sahip oldukları beden ölçüsüne sağlık dıĢında farklı anlamlar yüklemesine yol açtı.
Bu bağlamda ĢiĢmanlık, Ġngiliz toplumu için artan bir korkuya dönüĢtü.‘ 11
Ünlü antropolog Mary Douglas‘a göre,

‗toplum‘ kavramı, kurallara uyumu

ödüllendirme, uyumsuzluğu ise Ģiddetle eleĢtirme gücüne muktedir, belli bir biçimi, sınırları,
ve bir iç yapısı olan güçlü bir imgedir‘.

12

Douglas, kavramsallaĢtırdığı ‗kirlilik‘ olgusunu,

sıklıkla insan bedeni ile ilintili olarak açıklamıĢ, ve toplumun yerleĢik kurallarını ihlal eden
7

John Christofferson, ‗Overweight Kids Face Widespread Stigma‘, USA Today, 12 Temmuz 2007,
http://www.usatoday.com/news/health/2007-07-12-obese-children_N.htm (15 Ağustos 2007)
8
Bkz. Stearns.
9
Dinitia Smith, ‗Demonizing Fat in the War on Weight‘, The New York Times, 1 Mayıs 2004,
<http://www.nytimes.com/2004/05/01/arts/demonizing-fat-in-the-war-on-weight.html (21 Mart 2009)
10
J. M. Winter, ‗Military Fitness and Civillian Health in Britain during the First World War‘, Journal of
Contemporary History 15 (1980), 211-44, (211).
11
Mike Featherstone, ‗The Body in Consumer Culture‘, The Body: Social Process and Cultural Theory, ed. Mike
Featherstone, Mike Hepworth ve Bryan S. Turner (London: Newbury Park, New Delhi: Sage, 1991), s. 183.
12
Mary Douglas, Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo (1966; London and New
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bir tehlike olarak ifade etmiĢtir. Günümüz Ġngiliz toplumunda, ‗ĢiĢmanlık‘ iĢte Douglas‘ın
belirttiği bu kirlilik kavramına iĢaret ederek, ĢiĢmanlığın toplumda hüküm süren düzeni
yıkacak potansiyel bir tehdit olarak görüldüğü düĢünülebilir. O zaman ĢiĢmanlık korkusunun
fizyolojik nedenlere bağlı bir endiĢeden çok, kültürel bir endiĢeyi kapsamakta olduğunu
söyleyebiliriz. Bu açıdan bakıldığında, günümüzde ĢiĢman insanların küresel ısınmayı
arttırdığından tutun da, ĢiĢmanlığın ‗bulaĢıcı bir hastalık‘ olduğuna varan bilimsel bir temele
dayanmayan çıkarımlar Batı toplumlarında hızla artmakta olan bu endiĢeyi etkili bir biçimde
gözler önüne sermektedir. Bu bağlamda,

ĢiĢmanlığın özellikle Ġngiliz toplumunda

mütemadiyen damgalanan bir olgu olduğunu inkâr etmek pek güçtür. William Golding yarım
asırdan daha uzun bir süre önce kaleme aldığı Sineklerin Tanrısı (1954) adlı romanında iĢte
bu eğilimi tüm vahĢetiyle, ĢiĢman Piggy karakterinin arkadaĢları tarafından önce dıĢlanması
sonra da acımasızca öldürülmesini anlatan olay örgüsü çerçevesinde çarpıcı bir Ģekilde tasvir
eder.
Golding‘in ĢiĢmanlıkla ilgili önyargılara Piggy karakteriyle eleĢtirel bakıĢı
Piggy karakterinin bu bağlamda yeniden incelenmesi iĢte ilk kısımda ele aldığımız
ulusal güvenliği koruyacak askeri ölçüt olarak düĢünülen ve toplumca teĢvik edilen zayıf
bedenin aslında Piggy gibi akıllı, sağduyulu ve insancıl bireyleri ne Ģekilde baskıladığı ve
yok ettiğini tartıĢmak bakımından önemlidir. Piggy karakteriyle Golding, ĢiĢman bireye
yöneltilen aĢağılayıcı sıfatları tersine çevirir: kirliliğin ve karmaĢanın aksine Piggy, aklın,
vicdanın ve demokratik düzenin sesidir. Ancak, çocukların adada yarattığı mikro toplum
düzeninde, Piggy ‗sevimsiz‘, ‗itici‘, ‗gülünç‘ olarak görülen ‗aykırı tiptir‘ 13. YaĢları 6 ila 14
arasında değiĢen çocukların Piggy‘e bu nitelikleri yükleyerek onu dıĢlamalarıyla, Golding,
bedene dair sosyal ve kültürel önyargıların çok küçük yaĢlarda edinildiğine iĢaret eder.
1961‘de, çocukların ĢiĢmanlığa karĢı toplumsal tutumları incelemek için gerçekleĢtirilen ve
sıklıkla alıntılanan bir çalıĢma bu kültürel etkileĢimi etkili bir Ģekilde gözler önüne serer.
ÇalıĢmaya göre yaĢları 10 ila 11 arasında değiĢen çocuklara bir dizi resim gösterilmiĢtir.
Resimler, ĢiĢman çocuklar, koltuk değnekli çocuklar, tekerlekli sandalyede olan çocuklar,
elleri ampute edilmiĢ çocuklar ve yüz bozukluğu olan çocukların resimlerini içermiĢtir.
Denek çocuklara gördükleri resimler arasından en çok hangileriyle arkadaĢlık etmek
istediklerini sıralamaları istenmiĢtir ve çocukların büyük bir kısmı ĢiĢman çocuğu
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James Gindin, ‗―Gimmick‖ and Metaphor in the Novels of William Golding,‘ William Golding: Novels 195467, ed. Norman Page (Houndmills, Basingstoke, Hampshire, London: Macmillan, 1985), s. 68; John S. Whitley,
Golding: Lord of the Flies (London: Edward Arnold, 1970), s. 22; Carl Niemeyer, ‗The Coral Islan Revisited,‘
William Golding‘s ‗Lord of the Flies‘, ed. William Nelson (New York: Odyssey Press, 1963), s. 92; Claire
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tercihlerinin arasında en sonuncu olarak göstermiĢtir.14

ÇalıĢmanın sonucundan da

görülüyor ki, çocuklar bir kaza ya da doğuĢtan gelen rahatsızlıklara sempati ile yaklaĢırken,
toplum içindeki ĢiĢmanlığa karĢı bireysel bakıĢ genelde ĢiĢman bireyi durumundan sorumlu
tutar nitelikte olduğu için, çocuklar da bu sosyal ve kültürel etkileĢime göre sıralamalarını
yapmıĢ ve ĢiĢman çocuğa sempati göstermemiĢtir. 1998‘de yapılmıĢ bir baĢka çalıĢma ise
yaĢları 3 ila 5 arasında olan çocukların ĢiĢmanlığa yaklaĢımlarını incelemiĢ ve ĢiĢmanlığın
okul öncesi çağlardaki çocuklar tarafından bile hoĢ karĢılanmadığını göstererek, bu olumsuz
tutumun çocukların yaĢları ilerledikçe daha da uç noktalara ulaĢabileceğine iĢaret etmiĢtir. 15
Golding, Piggy karakteriyle ve Piggy‘nin arkadaĢları tarafından uğradığı kötü
muameleyle dönemin genel olarak ĢiĢmanlığa bakıĢını gösterir. Aslında konusu itibariyle
roman, günümüz Batı toplumunun ĢiĢmanlığa bakıĢ açısını yansıtması ve belki de bedene
yönelik basmakalıp önyargıların eriĢebileceği son noktayı (ki bu ĢiĢman bireyin toplum
içinden dıĢlanmasıyla baĢlayan ve yok edilmesine varan süreç olarak düĢünülebilir)
göstermesi bakımından fütürist, distopik bir vizyona sahiptir. Golding bir taraftan iĢte bu
toplumsal tutumu ele alırken diğer yandan Piggy‘i aslında ĢiĢman bireye yakıĢtırılan
özelliklerin tam anlamıyla bir antitezi olarak konumlandırır. Öncelikle, Piggy, genelde
ĢiĢmanlığı aĢırı tüketimle bağdaĢtıran söylemleri çürütür. ġöyle ki romanın yazıldığı dönem
yani savaĢ sonrası 1950‘li yılların Ġngilteresi (14 yıl süren) yiyeceğin karneyle dağıtıldığı
dönemin (ki bu dönemde çok çeĢitli gıdalar özellikle et, peynir, pirinç, reçel, konserve
yiyecekler, meyve, Ģeker, Ģekerlemeler ve yağ son derece kısıtlı olarak tüketilmiĢtir) son
zamanlarına denk gelir. Romanın geçtiği zamana yönelik kesin bir atıf olmamakla beraber,
Golding, romanın zamanını ‗yakın gelecek‘ olarak konumlandırmıĢtır. Bu durumda,
romandaki çocukların, kıtlık dönemini yaĢamlarının en azından bir döneminde yaĢamıĢ
oldukları varsayılabilir, ve bundan hareketle Piggy‘nin yeme alıĢkanlığının romandaki diğer
karakterlerden farklı olduğunu söylemek güçtür.
Golding, Piggy karakteriyle ĢiĢmanlıkla ilgili bir baĢka önyargıyı da çürütür, o da
fiziksel aktiviteyle insanların daha ince bir bedene sahip olabileceği yargısıdır. Peki herkes
önerilen çeĢitli fiziksel aktiviteleri uygulayabilecek sağlık koĢullarına sahip midir? Piggy,
astım hastasıdır ve ileri derecede miyoptur. Bu sebeple çocukluğunu doyasıya
yaĢayabilmekten, arkadaĢlarıyla istediği gibi koĢup oynamaktan yoksundur. Piggy fiziksel
aktivite açısından yeterince enerjik değildir, ama zihinsel yetisiyle romandaki karakterlerden
çok daha farklı bir olgunluğa sahiptir. Öyle ki, Jack liderliğindeki avcılar çetesi adada
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Stephen A. Richardson, Norman Goodman, Albert H. Hastof, Sanford M. Dombusch, ‗Cultural Uniformity in
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15
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oluĢturdukları toplumsal düzende askeri cunta amaçlarken, Piggy demokrasiyi korumaya
çalıĢır. Piggy‘nin demokratik düzen ve barıĢ taraftarı olması, onun Jack ve çetesi tarafından
gördüğü kötü muameleyi daha da acımasız kılar.
Jack ve çetesi birtakım fiziksel özelliklerin insanları diğerlerinden üstün kıldığı
yargısıyla hareket eder ve bedeni disiplin ve kontrolün sembolü olarak görürler. Bu görüĢün
temelinde Jack ve çetesinin aldıkları dini eğitimin etkisi olduğu söylenebilir. Bedenin
disipline edilmesi, Bryan Turner‘ın öne sürdüğü gibi, asırlar boyunca ruhu denetim altında
tutmayı amaçlayan dini bir otoriteyle ilintilidir. Bu bağlamda, ‗beden, Hristiyanlıkta,
baskılanamayan birtakım duygu ve arzuları besleme potansiyeline sahip korkutucu ve
tehlikeli bir araç olarak görülmüĢtür‘.

16

Ancak, bu dinsel öğreti, özellikle 20. yüzyıldan

itibaren sosyal bir içerik kazanmıĢ ve disipline edilmiĢ, bir baĢka deyiĢle toplum tarafından
onaylanan ölçülere sadık bir bedenin aynı zamanda toplumca kabul edilen bir sosyal benlikle
özdeĢleĢtiği varsayımına dönüĢmüĢtür. Bu sosyal tutum bağlamında, Jack ve çetesi uzun
boylu, ince ve atletik yapılarıyla, geldikleri toplumun değer verdiği disiplinli ve militer
bedeni sembolize eder. Kendilerine bahĢedilen bu imtiyazdan yararlanarak, kendilerini
ĢiĢman, kısa boylu ve gözlüklü Piggy‘den üstün görürler ve sırf fiziksel özellikleri nedeniyle
Piggy‘e önemsiz ve değersiz davranma hakkına sahipmiĢ gibi hareket ederler. Jack ve
çetesine göre nispeten daha insancıl bir karakter olarak tasvir edilen Ralph bile, Piggy ile ilk
karĢılaĢtığında önyargılarının etkisiyle Piggy‘e sempati duymaz. Piggy, Ralph‘a arkadaĢça
yaklaĢır, onun adını sorar, ama Ralph, Piggy‘nin adını merak etmez. Daha sonra Piggy,
adadaki diğer çocukların adlarını öğrenmeleri gerektiğini söyler ve sonra okulda arkadaĢları
tarafından kendisine takılan Piggy (Domuzcuk) lakabından bahseder ve Ralph, bu lakapla
dalga geçer. Roman boyunca da zaten Piggy‘nin gerçek adının ne olduğunu öğrenemeyiz.
Adadaki diğer çocuklarla tanıĢma sırasında, Jack, Piggy‘i ‗ĢiĢko‘ diye çağırır, ve Ralph,
Piggy‘nin lakabını kimseye söylememesini rica etmesine rağmen, ‗gerçek adı Domuzcuktur
onun‘17 (34) der ve Piggy bir anda herkesin alay konusu olur. Golding bu sahneyi Ģöyle ifade
eder:
Herkes katıla katıla gülüyordu. En küçükler bile katılmıĢtı bu gülüĢmeye. ġimdilik
çocuklar bir çember kurup aralarında anlaĢmıĢlardı; bu çemberin dıĢında kalmıĢtı
Domuzcuk. Domuzcuğun yüzü pembe pembe oldu; baĢını eğdi, bir kez daha sildi
gözlüğünün camlarını. (34)
Bu çarpıcı sahne Piggy‘nin adadaki bu yeni düzende bile damgalanmaktan
kaçamayacağına daha romanın baĢında dikkat çeker. Roman boyunca sıklıkla gözlemlenen
16

Bryan S. Turner, The Body and Society (London: Thousand Oaks, New Delhi: Sage, 1996), s. 23.
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domuz imgesi dikkate alındığında, Golding‘in karakteri için ‗Domuzcuk‘ lakabını seçmesi
önemlidir. The Politics and Poetics of Transgression‘da (Ġhlalciliğin Politikası ve
Yazınbilimi) Peter Stallybrass ve Alan White domuz imgesinin toplumsal göstergeselliğine
(semiyotik) değinerek, bu imgenin tarih içinde önemli kültürel ve sembolik söylemlerin
kesiĢme noktasında yer aldığını öne sürer. 18 Buna göre, domuz, özellikle yavru domuz, Orta
Çağda kırsal alanda insanlara yakın yaĢayan ve çoğu zaman benzer yiyecekleri yiyen sevimli
bir hayvan olarak görülürken, kentleĢmenin artması ile sosyal ve ekonomik değiĢimler
sonrasında domuz hiçbir cazibesi olmayan itici bir hayvan olarak algılanmaya baĢlanmıĢtır. 19
Sineklerin Tanrısında da domuz imgesi bu çeliĢkili anlamları içerir. Öncelikle, domuz adada
çocukların hayatta kalabilmek için avlandıkları hayvandır. Bir baĢka açıdan bakıldığında,
domuz, çocukların av sırasında sadist dürtülerini tatmin ettikleri bir araç olarak karĢımıza
çıkar ve çocukların giderek artan vahĢetine iĢaret eder. Avladıkları bir domuzun yavruları
vardır, ve bu domuzu avlayarak belki de romandaki aileyle ilgili tek unsuru yok ederler.
Dinsel anlamda ise domuzun kafasını bir kazığa geçirmeleri ve ortaya çıkan imge, romana
adını veren ‗Sineklerin Tanrısı‘, çocukların adada tapındıkları, Ġbranice‘de ‗ġeytanların
ġeytanı‘ olarak bilinen kötü güçlerin sembolüdür. Çocukların domuza çeliĢkili yaklaĢımları,
Piggy‘e karĢı takındıkları tutumla örtüĢmektedir. Örneğin, Piggy, adadaki yaĢları daha küçük
olan çocuklar için anaç ve korumacı bir figürü temsil ederken, avcılar için iticidir. Bu ikilem
Piggy‘nin ayırıcı ve birleĢtirici özelliğine iĢaret eder. Piggy‘nin adadan kurtuluĢ çabaları ve
adada bulundukları süre boyunca demokrasiyi koruma emeli, adadaki yaĢamı giderek
benimsemeye ve bundan bilhassa hoĢnutluk duymaya baĢlayan Jack ve arkadaĢları
tarafından dıĢlanmasına neden olur. Öte yandan Piggy‘i dıĢlayarak çocuklar arasında bir
birleĢme bir baĢka deyiĢle Piggy‘e karĢı bir örgütlenme ortaya çıkar. S. J. Boyd‘un yazdığı
gibi ‗adadaki yaĢam, hor görülecek ve alay konusu olabilecek Piggy gibileri olduğu
müddetçe normal ve keyifli görünüyordu‘ 20. Adadaki kurtuluĢun büyük ölçüde Piggy‘e bağlı
olması: örneğin, Piggy‘nin gözlük camları sayesinde uyarı ateĢini yakabilirler, Piggy‘nin
korumacılığı, elinden hiç düĢürmek istemediği deniz kabuğunun sembolize ettiği demokrasi
ve medeniyetin etrafında birleĢmek yerine, çocuklar Piggy‘e karĢı örgütlenerek, büyük
ölçüde yetiĢtikleri toplumdan edindikleri, kendine benzemeyeni dıĢlama eğilimini temsil
ettikleri söylenebilir. Bu noktada Erving Goffman‘ın ‗damgalama‘ tanımına değinmekte
yarar var. Goffman, bir insanın damgalanması ve toplumdan dıĢlanması politikasına
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istenmeyen farklılıkların neden olduğunu savunur. 21 Bundan hareketle, damgalamanın, güçlü
olan grubun kendisinden farklı olan birey veya bireylere uyguladıkları bir dıĢlama politikası
olarak düĢünülebilir. Bu doğrultuda Piggy‘nin damgalanmasının altında sadece diğer
çocuklardan fiziksel olarak değil, mantıklı düĢünceleri bakımından da farklı olması yatar.
Piggy, her fırsatta kurtuluĢ için beraber hareket etmenin gerekliliğini vurgular: ‗Hangisi daha
iyi? Kurallar yapıp anlaĢmak mı, yoksa ava çıkıp öldürmek mi?‘ (203) Romanın baĢlarında,
Piggy adada huzur ve kurtuluĢ için yapılması gerekenleri anlatır:
AĢağıda kumsalda barınaklar yapmamız gerekirdi ilk iĢ olarak. Geceleyin oraları
oldukça soğuk. […] Ġlk yapılması gereken Ģeyleri hemen yapmazsanız gerektiği gibi
davranmazsanız, gelip sizi kurtaracaklarını ummaya ne hakkınız var? (59)
ĠĢ bu kadarla da bitmiyor. O küçükler. O küçücük oğlanlar. Onlara hiç aldıran var mı?
Kim biliyor onların kaç tane olduğunu? (60)
[…] Keyfiniz için hiç iĢe yaramayan bir ateĢ yaktınız. Adayı olduğu gibi
tutuĢturdunuz. (60)
AteĢ kavramı romanda öncelikle kurtuluĢ için elzem bir iletiĢim aracı olarak görülür.
‗AteĢ‘ aynı zamanda Jack ve çetesinin tüketme arzularına da iĢaret eder. Golding bu açıdan
çoğunlukla ĢiĢmanlıkla anılan aĢırı tüketme arzusunu Piggy‘yle değil Jack ve yandaĢlarıyla
özdeĢleĢtirir. Jack ve çetesinin bu arzusu avlanırken hep beraber söyledikleri, ‗Domuzu
gebert! Gırtlağını kes! Domuzu gebert! Tepele onu! (133) Ģeklindeki sloganda açıkça
görülür.
Bu alıntının da açıkça gösterdiği üzere Jack ve çetesi, anarĢi ve terörü temsil ederken,
Piggy demokrasiyi, sosyal refahı, aklın ve vicdanın sesini simgeler. Jack ve Piggy arasındaki
fark Foucault‘un kavramsallaĢtırdığı ‗uysal beden‘ – docile body- olgusuna yönelik de ele
alınabilir. Foucault, ‗uysal bedenleri‘, ‗disipline sokulmuĢ, itaatkar‘ gibi niteliklerle açıklar.
Bu bağlamda, Jack‘in ince bedeninin Foucault‘nun öne sürdüğü ‗uysal beden‘le
iliĢkilendirilen ‗disiplin, düzen, yumuĢak baĢlılık ve otoriteye sadakati‘ 22 temsil etmesi,
Piggy‘nin ise toplum tarafından benimsenen vücut ölçülerine karĢı gelmesi bakımından
‗kontrolsüzlüğü‘ ve disiplinsizliği simgelemesi beklenir. Ancak Golding‘in Jack ve Piggy
karakterleri bu kavramların çağrıĢımlarını tersine çevirir. ġöyle ki, onaylanan kuralları ihlal
edip, adada karmaĢa yaratan kiĢi ‗Kuralların cehenneme kadar yolu var! Biz güçlüyüz‘ (109)
diyen Jack‘tir. Jack‘in aksine, Piggy adada düzen ve disiplini hayatı pahasına korur ve bu
uğurda Jack ve çetesi tarafından hunharca öldürülür. Golding, Piggy‘nin öldürülüĢünü Ģöyle
yazar:
21

Erving Goffman, Stigma: Notes on the Management of a Spoiled Identity (New Jersey: Prentice-Hall, 1963), s.
42.
22
Michel Foucault, Discipline and Punish: The Birth of Prison (New York: Vintage, 1977), s. 139.
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Kaya, çenesinden dizine kadar, yandan çarptı Domuzcuğa. Deniz kabuğu binlerce
parçaya dağılıp yok oldu. Domuzcuk bir Ģey söylemeden, inlemeye bile vakit bulamadan,
havada uçtu; uçarken yana döndü. […] Kırk ayak yükseklikten uçan Domuzcuk, denizdeki
dört köĢe kırmızı kayaya sırtüstü düĢtü. […] Bir domuz öldürüldükten sonra nasıl hafif hafif
kıpırdarsa, Domuzcuğun kollarıyla bacakları da biraz seğirdi. Sonra deniz, ağır ağır, uzun
uzun iç çekercesine yeniden soludu. […] Ve sular çekildiğinde, Domuzcuğun gövdesi de yok
olmuĢtu. (204)
Burada ortaya çıkan imgelem ile Jack ve çetesinin öldürdükleri domuzların can
çekiĢirkenki halini anımsatır. Ancak, burada, Golding, Piggy ile öldürülen domuzların
benzerliklerinden çok, Jack ve çetesinin temsil ettiği totaliter rejimin vahĢetinin ulaĢabileceği
son noktaya iĢaret eder. Piggy‘nin ölümü, eleĢtirmen C. B. Cox‘un dediği gibi ‗toplumun,
içinde bulundurduğu birçok iyi insana olan haksız ve zalim tutumuna Ģiddetli bir gönderme
yapar‘.

23

Ralph, romanın sonunda adada hâkim süren vahĢet potansiyelinin farkına varır ve

ilk baĢta adını bile öğrenmeye tenezzül etmediği Piggy‘ nin ‗o gerçek, o akıllı arkadaĢının
havalarda uçup ölmesine ağladı‘ (226).
Sonuç olarak, Sineklerin Tanrısı ĢiĢman çocukların damgalanmasının kültürel ve
toplumsal bağlamda küçük yaĢlarda edinilen bir eğilim olduğunu vurgulayan tüyler ürperten
fütürist bir vizyona sahiptir. Golding‘in bu romanının önemi döneminin farklılığa ve
özellikle fiziksel farklılıklara bakıĢ açısını tüm çarpıcılığıyla gözler önüne sermesinin yanı
sıra ĢiĢmanlıkla özdeĢleĢtirilen birçok önyargıya Piggy karakteriyle meydan okuması
bakımından özellikle ‗ĢiĢmanlık fobisinin‘ katlanarak artmakta olduğu günümüz Batı
toplumunda hatırlanması gereken bir eserdir. Ancak, geçtiğimiz sene Ġngiliz TV kanalı BBC
3‘te gösterime giren ve Avustralya yerlilerinin yanında bir süre kalarak bir grup ĢiĢman
Ġngiliz gencine kilo verdirmeyi hedefleyen Fat Teens Can‘t Hunt

- ġiĢman Gençler

24

Avlanamaz adlı program ve benzer yayınların sayıca artması, Golding‘in ĢiĢmanlıkla ilgili
yıkmaya çalıĢtığı önyargılara acı bir tezat oluĢturmakta ve Sineklerin Tanrısı‘ndan bu yana
bu önyargılardan kurtulmak adına pek de bir çaba sarf edilmediğinin acı bir göstergesidir.
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INTERKULTURALITÄT IN YADE KARAS ROMAN “SELAM BERLĠN”
Ünal Kaya1

Özet
ÇağdaĢ Alman edebiyatının göçmen kökenli yazarlarından Yade Kara, 1965 yılında
Erzincan/Çayırlı‘da doğmuĢtur. 6 yaĢında ailesiyle birlikte Almanya‘nın Berlin kentine göç ederek
burada Hür Berlin Üniversitesi‘nde Alman ve Ġngiliz filolojisi okumuĢtur. Mezuniyet sonrası değiĢik
iĢlerde çalıĢtıktan sonra 2003 yılında ilk romanı ―Selam Berlin‖ ile yazarlık hayatına baĢlar. Bu
romanı için aynı yıl Adalbert- von Chamisso-Förderpreis‘ı alır. 2008 yılında ise ikinci romanı ―Cafe
Cyprus‖ ile yazarlık hayatına devam eder. ―Selam Berlin‖de roman kahramanı Hasan Kazan,
Ġstanbul ile Berlin kentleri arasında gelip gittikten sonra 9 Kasım 1989 yılında Berlin Duvarının
yıkılmasıyla birlikte nihai olarak Berlin‘de yaĢamaya karar verir ve bu kente, babasının yanına göç
eder. Yade Kara, Almanya‘daki Türklerin yaĢadığı sosyal, ekonomik ve kültürel sorunları irdelerken
kendine özgü kozmopolit dünya görüĢüyle, yani çok dilli ve çok kültürlü olmakla, insanlararası
farklılıkların toplumsal yaĢantıya yapabileceği olumlu katkıya vurgu yapmaktadır. Hasan Kazan‘ın
Alman toplumuna uyum çabası yazarın geniĢ bakıĢ açısıyla eleĢtirel ve ironik bir üslupla
verilmektedir.

Zu Beginn meines Vortrages möchte ich eine kurze Biographie der Autorin geben. Die
deutsch – türkische Schriftstellerin Yade Kara wurde 1965 in Çayırlı, in der Provinz
Erzincan, geboren und lebt seit ihrem 6. Lebensjahr in West Berlin. Sie studierte
Germanistik und Anglistik an der FU Berlin und arbeitete nebenbei als Schauspielerin am
Schillertheater. Nach ihrem Examen arbeitete sie als Lehrerin, Managerin und Journalistin in
Berlin, London, Istanbul und Hongkong(Geissler, 2003:3).
2003 erschien ihr erster Roman ‗‘Selam Berlin‘‘, für den sie im Jahre 2004 den
Deutschen Bücherpreis für das beste Debüt und den Adalbert- von Chamisso- Förderpreis
erhalten hat. Ihr zweiter Roman ‗‘Cafe Cyprus‘‘ erschien 2008.

1

Yrd.Doç.Dr., Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü,
Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
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Die Migrantin Yade Kara definiert sich als eine Kosmopolitin, weil sie mehrsprachig
aufwuchs und in zwei Kulturen zu Hause war. Auf die Frage nach ihrer Heimat antwortet sie
in einem Interview folgendermaßen: ‗‘Wer fragt denn so was? Werden sie gefragt, was Ihre
Heimat ist? Da leben Leute bald vierzig Jahre hier, und die Deutschen machen immer noch
so ein Heckmeck um die Herkunft. Ist es nicht egal, ob jemand deutscher oder türkischer
Abstammung ist? Ich habe die Erfahrung gemacht, das Menschen, die nicht polyglott sind,
die nur in einer Kultur zu Hause sind, jemanden immer auf eine Sache reduzieren. Denen
fehlt die erlebte Erfahrung, in mehreren Welten zu Hause zu sein – in mehreren Sprachen, in
mehreren Kulturen. Ich nenne sie die Einwelt-Menschen. Ihnen fällt es schwer die MehrweltMenschen zu verstehen, weil ihnen die erlebte Erfahrung fehlt, daß man auch in mehreren
Welten zu Hause sein kann.‘‘(Pouyeh, 2008:1)
Die Einstellung und ihr Engagement für ‗‘die sogenannte Generation der dritten
Kultur‘‘ können wir auch an dem Werdegang ihres Protagonisten im Roman ‗‘Selam
Berlin‘‘ sehen.
Bevor ich auf den Inhalt des Romans übergehe, möchte ich eine Grundlage für meine
Interpretation schaffen, in dem ich den Begriff interkulturell/Interkulturalität definiere.
Interkulturell bedeutet vor allem ‗‘Die Beziehung zwischen den verschiedenen Kulturen
betreffend.‘‘(Duden,1990:357) Aus dieser kurzen Aussage geht hervor, das sich ein Text, der
als interkulturell bezeichnet werden soll, mit Themen einer Kultur im Vergleich zu einer
anderen, oder zweier oder mehrerer Kulturen als Gemeinsames gesehen, beschäftigen muß.
Diese Themen können Bräuche, Traditionen, Sprache, Geschichte, Religion, alltägliches
Leben usw. betreffen. Interkulturalität zielt auf eine dialogische Verständigung ab, die sich
Differenzen bewußt macht und kulturelle Kontakte als Prozeße des Selbst- und
Fremdverstehens interpretiert(Görling, 1997:52). Das Präfix ‗‘inter-‗‘ verweist dabei auf das
Entstehen neuer ‗‘Zwischenräume‘‘, in denen es zu einem kulturellen Miteinander und zu
kulturellen ‗‘Vermischungen‘‘ kommen kann. Dem Begriff liegt ein dynamisches Konzept
von Kultur zugrunde, das kulturellen Wandel akzeptiert(Bhabhas,1994). Der Begriff
Interkulturalität wird somit zur Beschreibung des Aufeinandertreffens und der Interaktion
verschiedener Kulturen verwendet. Er dient zur Charakterisierung der in Romanen
dargestellten Realitätsebene, also der Erlebnisebene der Protagonisten, die mit anderen
Kulturen und kulturellen Eigenheiten in Kontakt treten. Desgleichen beschreibt er den
interkulturellen Kontakt, der zwischen Leser und Autor/literarischem Werk zustande
kommt(Blioumi,2001).
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Doch nun zu dem Roman ‗‘Selam Berlin‘‘ (―Sei gegrüßt, Berlin‖ oder ―Willkommen
Berlin‖) steht in der Tradition des Entwicklungsromans, weil er die Entwicklung, den
Werdegang eines türkischstämmigen Berliners darstellt. Gattungsmäßig kann dieser Roman
aber auch als ein Wenderoman betrachtet werden. Die letzten Tage des geteilten Berlins und
Deutschlands, historische und kulturelle Ereignisse zwischen dem Fall der Mauer und der
Wiedervereinigung werden aus der Perspektive des Westberliners mit türkischem
Migrationshintergrund erzählt. Paradoxerweise aber beginnt die Romanhandlung in Istanbul.
Hasan Kazan, der Protagonist, ist neunzehn Jahre alt. Als Sohn eines türkischen
Intellektuellen verbringt er seine Kindheit von der Geburt bis zu seinem 13. Lebensjahr in
West-Berlin. Danach kehren seine traditionsbewußte Mutter und sein jüngerer Bruder nach
Istanbul zurück, um dort wiederum die deutsche Schule zu besuchen. In Deutschland
befürchteten die Eltern er könnte zum ‗‘Kiffer, Hippie oder Homo‘‘(SB, 5) werden. Der
Vater bleibt in Berlin, wo er ein Reisebüro leitet. Seitdem pendelt Hasan zwischen Mutter
und Vater, zwischen seinen zwei Heimatstädten an Bosporus und Spree, Orient und
Okzident.
Am Tag des Mauerfalls, als er mit seiner Familie in Istanbul die historischen
Geschehnisse in Deutschland aus der Ferne im Fernsehen miterlebt, entschliesst er sich
gegen den Willen der Eltern Istanbul zu verlassen und nach Berlin, seiner Geburtsstadt,
zrückzukehren, um dort zu studieren. Er beschließt, fürs Erste einmal das Leben zu
genießen: ‘‘Ich war ein Kreuzberger, der sich voller Neugier und Saft im Sack auf das Leben
stürzte.‘‘(SB, 5 ) Ziellos gibt sich der grenzenlos eitle und maßlos naive Junge dem Leben
der Großstadt hin, stets auf der Suche nach Vorbildern und Zukunftsoptionen. Von seinem
Freund Kazım möchte er sich die Coolness abschauen, von seiner Sandkastenfreundin Leyla
die Allgemeinbildung und von deren Freund Redford die Klamotten. Durchaus anschaulich
und

nachvollziehbar weiß es

die Autorin des Romans darzustellen,

welche

Identitätsprobleme einen türkischen Jugendlichen plagen, dessen Eltern zwar noch ein eher
traditionelles türkisches Familienleben praktizieren, der selbst jedoch in Deutschland
geboren und aufgewachsen ist. Karas Protagonist wird daher auch nicht müde zu betonen,
daß er sich als ―Berliner‘‘ fühlt. Er fühlt sich gesellschaftlich weder als echter Türke, noch
als Deutscher, da ihm regelmäßig von seinen Mitmenschen diese angeblich unveränderliche
Tatsache in Form von Klischees, Vorurteilen und Rassismus vor Augen geführt wird. In
Berlin ist er für die Deutschen meist der ―Kanake‘‘ oder ―Knoblauchfresser‘‘. In der Türkei
sieht es für Hasan nicht besser aus: da wird er ―Almancı‘‘ genannt. Da er doch nirgends
wirklich willkommen ist, da er weder in der Türkei noch in Deutschland anerkannt war,
wollte er da leben, wo etwas los war und wo er sich wohl fühlte nämlich in Berlin.
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Problematisch ist auch die Identität von Hasans Vater. Für die Türken ist er ein
überzeugter Marxist, für die Deutschen Osmane und für die Osterliner Kapitalist.
Interessanterweise wurde er in der Zeit des Kalten Krieges von den Ostdeutschen als
westlicher Manager, der das für die Deutschen verbotene Geschäft der Charterflüge
zwischen Ost-Berlin und Istanbul erfolgreich arrangierte, aufgenommen und hatte eine
geheime Geliebte in Ost-Berlin. Während der Fall der Mauer und die Wiedervereinigung
viele deutsch-deutsche Familien zusammenführte, fällt die türkische Migrantenfamilie Kazan
auseinander. Paradox

war es erst die Mauer, deren Fall dazu beitrug, daß die bisher

ungeklärten Meinungsunterschiede zwischen Hasans Eltern zu Wort kamen, denn Hasan
erfährt nämlich, das er einen Ostberliner Halbbruder hat. ―Es war grundsätzlicher Kampf
von Neuer Welt gegen Alte Welt. Ost gegen West.(SB, 10-11) Die Mutter reicht die
Scheidung ein, der Vater bekennt sich zur modernen Kleinfamilie.‖(SB, 308) ―Freiheit‖ und
― Selbstbestimmung‖, Hasans Leitbegriffe bekommen somit einen sehr bitteren
Beigeschmack.
Die Öffnung der Mauer hatte auch zur Folge, das die Bedrohung der Migranten durch
nationalsozialistische Jungendliche aus dem Osten kräftig wuchs. In ―Selam Berlin‖ ist
Berlin nicht mehr das West-Berlin mit Freaks, Punks, Jugoslawen, Studenten, Türken und
―Easy-Living‖, es ist vielmehr ein gefährliches deutsches Gemenge geworden aus ähnlichen
Parolen wie ―Wir sind ein Volk ― oder ‖We are the Champions‖. Zwar steht auch Hasan die
Freiheit der Entscheidung offen, aber die Frage ist, ob er in einer Stadt leben will, in der er
an Leib und Leben bedroht ist, wenn er nur U-Bahn fährt. ―Die Stadt war offenbar verrückt
geworden, die Zeitungen brachten fast täglich Berichte über Gewalttaten aus nichtigem
Anlass.‖ (SB, 232 ) Hasan muß lernen, daß es im vereinigten Berlin wohl anders zugeht als
im guten alten ―Westen‖, und auch erfahren, daß er nicht der schöne Pascha ist, dem die
Welt offen steht.
Die Autorin klassifiziert die türkischen Migranten in Berlin nach Generation, sozialer
Schicht und Herkunf. Hasan, wurde mit 12 Jahren von den Eltern nach Istanbul
zurückgeschickt.

Daraus

wird

die

Deutschland-und

Westvorstellung

der

ersten

Migrantengeneration ersichtlich, die in Hasans Eltern vertreten ist. Man will sich in diesem
‗gelobten Land‘ mit dem Argument, man brauche nicht den Koran wegzuwerfen, um bei
Telefunken arbeiten zu können, zwar die Technik, aber nicht den Geist aneignen. Diese Art
Unterscheidung zwischen Kultur und Zivilisation stellt eine typische Reaktion der
Selbstverteidigung in Kulturkonflikten dar, wenn zwei unterschiedliche Kulturen
aufeinander treffen und die eine der anderen ihre Aneignung aufzwingt. Aber die zweite
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Generation ist bereits geistig und kulturell von ihrer Umgebung beeinflusst und verfügt über
ihre eigenen Vorstellungen von Europa und der Türkei. Während für den Vater von Hasan
Deutschland ―Fortschritt, Technik und Arbeit‖(SB, 5) bedeutet, steht für Hasan das Land für
Ordnung und Ruhe, so daß seiner Meinung nach die Revolution von 1989 ordentlich
durchgeführt wurde. An dieser Begeisterung ist nicht zu verkennen, daß der Westen nicht
nur unter materiellem Aspekt, sondern auch aus geistigen und kulturellen Gründen als
Modell betrachtet wird. Außerdem hat sich Istanbul inzwischen gewissermaßen
modernisiert, genauer gesagt amerikanisiert:
―Baba hatte gehofft, daß wir dort in Istanbul wom westlichen Einfluß verschont bleiben. Und
unsere Identität als Türken, Kleinasiaten, Moslems bewahren und respektvoll in einer heilen
Gesellschaft aufwachsen werden. Doch Baba hatte eins dabei übersehen. Der Westen hatte
sich schon heimlich in die Köpfe der Istanbuler eingeschlichen. Die Leute schauten Dallas, die
Frauen liefen blondiert herum, und die Kids trafen sich bei Mc Donalds, und alle wollten
später nach Amerika gehen.‖ (SB, 28-29 )

Wenn Deutschland für die Vätergeneration durch Ordnung und Sicherheit auf
deutschen Autobahnen, sauberen Straßen und tüchtige Leute symbolisiert wird, ist Berlin für
Hasans Mutter, die aus einer traditionsbewußten städtischen, noblen Familie kommt, zu
prollig

und

provinziell.

Die

Diskrepanz

zwischen

der

ersten

und

zweiten

Migrantengeneration ist am Wechsel des Wohnortes zu erkennen: Zuerst wohnt Hasans
Familie in Kreuzberg innerhalb einer türkischen Gemeinde. Später zieht er aber aus, um
wirklich als Berliner zu leben und sich aktiv in die Berliner Gesellschaft zu integrieren. Die
türkische Gemeinde, die für die erste Migrantengeneration den Kulturschock abmilderte und
als Schutzzone fungierte, scheint für Hasan und die zweite Generation ein geschlossenes
Ghetto zu sein. Die jungen Migranten träumen von einem ihnen gehörenden ―dritten Raum‖
in Berlin, in dem man mit anderen kosmopolitischen Bewohnern ein freieres Leben als
Berliner führen kann. In diesem Kontext berichtet Hasans Freund Kazım: ―In Kreuzberg zu
wohnen ist pass. Die Szene am Winterfeld ist jetzt hip. Ein Wohnviertel für Künstler,
Studenten, türkische Hausfrauen, Filmleute und die alten Hausbesetzer.‖ (SB,195 )
Berlin bedeutet für Hasan nicht nur einen Wohnort, sondern auch einen Lebensort, wo
er sich als Berliner, als Kreuzberger ausweisen will. Die Handlung des Romans zeigt aber
die Enttäuschung Hasans, die von dem Konflikt zwischen Selbstbehauptung und sozialem
Umfeld herrührt. Quer zu seinen Erwartungen, sich als Berliner die ―Ordnung und Routine‖
der Stadt einzuverleiben, wird er an diesem Ort immer ausschließlich als Türke angesehen.
Bei der Anmeldung auf der Universität, auf Wohnungssuche und bei Alltagserfahrungen in
Cafes und Restaurants - gesellschaftliche Orte, die er durch aktive Integration zu seinem
eigenen Lebensraum zu machen sucht - macht er immer wieder enttäschende Erfahrungen,
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gerade in der sogenannten multikulturellen Szene Berlins. Er wird weder als Berliner noch
als selbstädiges Individium mit doppelter Zugehörigkeit aufgenommen, sondern immer unter
typisierten Bildern und Klischees vom jungen gefährlichen Türken, d.h. als Problemfall,
betrachtet. Sogar der Filmemacher Wolf, der sich selbst als liberaler Intellektueller ausweist
und auch so anerkannt wird, sieht ihn ausschließlich im Rahmen von Klischees, zum
Beispiel als Jungen, der unter dem ―Kampf der Kulturen‖ leidet:
Ich glaube, Wolf hatte die irrige Idee von zwei Kulturen, die aufeinanderprallen. Und so einer
wie ich mußte ja dazwischen zerrieben werden.‖ (SB, 223 )

Der transnationale, ortsbezogene Wunsch der Hauptfigur, ein echter ordentlicher
Berliner zu sein, läßt sie das Elternhaus verlassen und in eine Wohngemeinschaft mit
deutschen Mädchen ziehen, die wie er an einem Film von Wolf arbeiten. Wiederum tritt er
den Mitbewohnerinnen Doris, Dora, Dörte, die sämltlich aus Süddeutschland kommen, als
Fremder gegenüber, da er allein in Berlin geboren und aufgewachsen ist. Seine mit dem
Lebensraum verbundene Identität hat kaum Chancen in einer Realität, in der Nationalität als
bestimmende Identitätsbasis fungiert. Er wird von der Wohngemeinschaft aufgenommen mit
dem Versprechen, daß er ―keine Familienbesuche mit acht Kindern, Grillparties auf dem
Balkon oder Hammelschlachten in der Badewanne veranstaltet.‖ (SB, 195 )
Der Filmregisseuer Wolf könnte als eine Leitfigur den Protagonisten Hasan wieder in
die Berliner Gesellschaft einführen. Tatsächlich glaubt er aber als ―liberaler‖ Regisseur
schematisch an den ―Kampf der Kulturen‖ und hält an Vorurteilen gegenüber dem
―türkischen‖ Jungen fest, der eigentlich türkisch-deutsch ist. In seinem Film setzt er die
antitürkischen Klischees vom Waffen-und Drogenhandel ein. Die Differenzierungen und
Selbstwahrnehmungen der Migranten oder Unterschiede wie die zwischen Osttürken und
Westtürken - gerade die Anstrengungen der zweiten Generation - werden ignoriert und ―die
Türken‖ als homogene Gruppe aufgefaßt. Dies zeigt sich am deutlichsten, wenn der
Regisseur Hasan und seinen Halbbruder Adem, die als West-und Osttürke verschiedene
Erfahrungen hinter sich haben, als Dealer Mehmet und Nadri im Film auftreten läßt. Hasan
spielt seine Debütrolle als türkischer Straßendealer Mehmet, der aus Rache für seine
unehelich geschwängerte Schwester seinen ungetreunen Freund ersticht. Die sogenannte
Berliner multikulturelle Offenheit zeigt ihr wahres Gesicht aus der Perspektive eines
Vertreters der zweiten Migrantengeneration, der sich so eifrig wie vergeblich um Integration
bemüht.
Die Differenz zwischen Hasans Selbstbild und dem Außenbild wird am Romanende
weiter verstärkt. Der Filmemacher lobt Berlin in einer Rede als weltoffene Metropole:
―Berlin - das war eine Metropole, eine Weltstadt, das Tor zu Osteuropa. Mensch. Berlin war
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schon immer ein internationales Pflaster, wo Juden, Polen Hugenotten aufeinander trafen,
sich befruchteten...‖(SB, 374) Dieses euphorische Gerede kommt Hasan hohl vor, als der
Regisseur die wirkliche Tragödie seines Mitarbeiters Kazım, ebenfalls ein Vertreter der
zweiten Generation, auf den kurz zuvor ein Überfall in der U-Bahn verübt worden war,
ignoriert:
―Wolf wollte ein weltoffener Berliner sein. Er hatte aber nicht begriffen, daß es kein
weltoffenes Berlin gab. In Berlin gab es Atze, Matze, Piefkes und Schmidtkes, sonst nichts!
Der Rest waren Ausländer, ausländische Mitbürger, Asylant, Fremder, Gastarbeiter,
Zuwanderer, und das hatte Wolf noch nicht kapiert. Kein Wunder! Wolf kam aus der Provinz
und wünschte sich die große Welt in Berlin. Aber Pustekuchen! Er nahm Berlin für sich in
Besitz und sah Leute wie Leyla und mich, die hier geboren waren, als Fremde an. Dabei
machten Leute wie wir gerade den neunen Reiz dieser Stadt aus. Aber das begriff Wolf nicht.
Dafür war er noch zu eng in seiner Welt. Er schmückte sich mit Leuten, die exotisch aussahen,
so wie Cora, und dabei bemerkte er gar nicht, wie provinziell er damit eigentlich war. Ich
meine indem er sich bemühte, weltoffen zu sein, deckte er sich noch mehr mit dem Mantel der
Provinz zu.‖ (SB, 375-376)

Der Roman ―Selam Berlin‖ endet als eine Art Desillusionsroman, in dem der
utopische Wunsch nach einer anderen Welt nur noch schwach weiterwirkt. Die Entscheidung
der Hauptfigür für Berlin wird damit begründet, es lasse sich als Kreuzberger und Berliner
sicherer und gelassener als in Istanbul leben. Yade Kara schafft in ihrem Roman ein neues
Berlin -einerseits mit all den Veränderungen nach der Wende, andererseits zeichnet sie das
Bild einer neuen Stadt, die die Türken prägen. Sie zeigt damit, daß die Türken zu dieser
Stadt gehören, sie sind ihr Bestandteil, deswegen muß sich das Bild dieser Stadt auch im
Bewußtsein vieler Deutschen ändern, damit Menschen verschiedener Kulturen zusammen
leben können.
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SOSYAL GERÇEKÇĠ EDEBĠYATIN TÜRKĠYE VE ALMANYA‟DA
TARĠHSEL SÜRECĠNE DAĠR KARġILAġTIRMALI BĠR ÇALIġMA
Ali Baykan1
Özet
Edebiyat yüzyıllar boyu insanı ve onun iliĢkili olduğu soyut-somut birçok olguyu yine insana
belirli bir üslup çerçevesinde ulaĢtıran sürekli bir uğraĢtır. Ġnsanı ve onun iliĢkili olduğu dünyayı
içermeyen edebi bir yapıt soyut bir anlam ekseninde kalma tehlikesi ile karĢı karĢıyadır. Çünkü bireytoplum döngüsünde var oluĢunu koruyan insan, kendini ifade etme sanatı olarak edebiyatı ön planda
tutar.
Edebiyat Sosyolojisi bütün edebiyat konularının yanı sıra genel toplum unsurlarına yönelir. Bu
yöneliĢ ilgili toplumda edebiyat, sadece belirleyici unsur olarak görülmemektedir. Edebiyat ile toplum
arasındaki iliĢkiler birbiri ile farklılaĢmamıĢ, aksine bütün edebi yapıtların ayrıntıları, sosyoloji
yöntemlerinin yardımıyla anlaĢılmakta sosyoloji ile aralarında bir bağlantın kurulması söz
konusudur.
Türkiye‘de ―Millî Edebiyat" devrinde ortaya çıkan gerçekçilik anlayıĢı, Cumhuriyet
döneminde de güçlenerek devam etmiĢtir. Yeni yazarların da katılmasıyla, özellikle kısa hikâye
türünde toplumda güncelliğini koruyan konular iĢlenmiĢ, böylece değiĢik akımların edebiyatımıza
girmesi çabuklaĢtırılmıĢtır. Gerçekçi anlayıĢı iyice benimseyen bazı yazarlar, sosyal problemlere
ideolojik biçimde yaklaĢarak olayları "sosyal gerçekçilik" açısından değerlendirdiler. Türkiye‘de
sosyal gerçekçi edebiyat 1965 öncesi ve 1965 den günümüze kadar olan devre olmak üzere ikiye
ayrılabilir. Sadri Ertem ve Sabahattin Ali bu tarzı benimseyen yazarların öncüsü olarak bilinir. 1965–
70 arasında ise toplumda hâkim olan sosyal çizgiye yaklaĢmıĢlar ve uzun yıllar köylülük ve feodal
gelenekler konu edilmiĢtir. Bu dönem 1980 yıllarına oranla daha tutarlı bir seyir izlemiĢtir. Son
yıllarda adını dünya çapında duyuran Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, Elif ġafak ve Ahmet Altan
gibi yazarlar dıĢında da Türkiye'de sosyal gerçekçi edebiyat önemli bir geliĢme gösterir.
Alman edebiyatında sosyal gerçekçiliğin en yoğun Ģekilde ele alındığı dönem, 1800‘lü
yıllardır. Bu dönemde yazarlar arasında ― Gerçek sanat üslubu ve gerçeğin tam olarak yansıtılması‖
tartıĢması sürmekteydi. Theodor Fontane bu tartıĢmalara öncülük edenlerin baĢında gelir. 1900
yıllarda değiĢen gerçeklerin getirdiği yeni sosyal sorunları güncel tutmak için yeni edebiyatçılar
biçimleri denerler. 20. yüzyılda bilim ve teknik alanındaki geliĢmelerin artmasıyla insan, insantoplum ve insan-çevre iliĢkileri ikinci planda kalmıĢtır. Alman Edebiyatında sosyal gerçekçiliği üç
evreye ayrılabilir. 18 yüzyıl öncesi dönem, 18–20 yüzyıl dönemi ve 20 yüzyıldan günümüze kadar olan
dönem. Bu dönemlerde Alman yazarlar Alman sosyal yaĢamının hemen hemen tüm yönlerini
temalarında ele almıĢlardır.
Bu bağlamda Türk ve Alman edebiyatını sosyal gerçekçilik açısından karĢılaĢtırılacak olursa,
her iki ulusun kendine özgün sosyal konuları olmakla birlikte, sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik
1
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olayların ön planda olduğu gözlenir. Gerek Türk gerekse Alman edebiyatında edebiyat sosyolojisinin
uygulanıĢına

okuyucu-yazar-eleĢtirmen

perspektifinden

genel

olarak

bakıldığında

bazı

olumsuzlukların olmasına rağmen baĢarılı sonuçlar verdiği gözlemlenir. Bu bildiri yukarıdaki özet
çerçevesinde derinlemesine irdelenecektir.

GiriĢ:
Edebiyat eserlerinin önemli motiflerinden olan insan, toplumsal olgulardan
ayrıĢtırılamayacağına göre, insan merkezli olma özelliğine sahip olan edebi eserler,
toplumun yapısını ve toplum içinde var olan sorunları ele alma sorumluluğu hissederler.
―Edebiyatla toplum arasındaki iliĢkiler‖ tartıĢmasında, De Bonald'ın edebiyat toplumu
yansıtır tanımıyla baĢlamak hemen hemen herkesin giriĢ cümlesidir.
Ünlü Marksist edebiyat eleĢtirmeni Lúkacs, gerçeği edebiyatta ele alma üslubunda
ortaya çıkabilecek çeĢitliliği ―toplumcu gerçekçilik‖ ve ―eleĢtirel gerçekçilik‖ baĢlığı altında,
iki kategori belirleyerek edebiyat kavramları terminolojisine kazandırmıĢtır.―Toplumcu
gerçekçilik‖ ile ―eleĢtirel gerçekçilik‖ arasındaki fark,―eleĢtirel gerçekçiliğin‖ siyaset
bağlamında taraf tutmamasıdır. Lúkacs bunu Ģu Ģekilde açıklamaktadır.
―Toplumcu gerçekçiliğin perspektifi, elbette ki toplumculuğu kurma mücadelesidir. Bu
perspektifin biçimi ve özü toplumsal geliĢme düzeyine ve konuya göre değiĢecektir. Önemli
olan nokta, eleĢtirel gerçekçilikte olduğu gibi sadece toplumculuğu benimsemekle
yetinilmemesidir. [. . . . ] (Lúkacs 1951 : 108).

Sosyal gerçekçiliğin ilk uygulayıcıları olan Maupassant ve Çehov

‖Maupassant

tarzı‖, ―Çehov tarzı hikâyeciliği‖ olarak kavramlaĢmıĢlardır. Wellek‘ in Edebiyat, «yaĢamı»
temsil eder; yaĢam ise, geniĢ ölçüde sosyal bir gerçek, hatta tabiatın ve insanın iç dünyası
da, edebiyatın taklit ettiği konulardır“ Ģeklindeki tanımı ile Çehov‘un tanımı ile benzerlik
gösterir (Bkz.Wellek, Warren 1983: 123).
Modern edebiyatın geliĢimi ile özellikle toplumsal sorunları öne çıkaran sosyal
gerçekçi edebiyat, ilk zamanlar bir ―baĢkaldıran edebiyat‖ tarzında geli-Ģir. Bu amaca
yönelik olarak edebi eser vermek, toplumda var olan her türlü sosyal ve sınıfsal bozuklukları,
zalimliği, fakirliği, eziyeti, adaletsizliği, baskı ve zorlamayı ön plana çıkarmak toplum
aracılığı ile insana mutluluğa giden yolları göstermek anlamına gelir.
Gerçekçi yaklaĢıma aĢırı Ģekilde sadık olan bazı yazarlar,

sosyal sorunları ideolojik

biçimde eserlerine malzeme yaparak olayları ―sosyal gerçekçilik‖ olarak tanımlamıĢlardır.
Türk Edebiyatında Sadri Ertem ve Sabahattin Ali‘nin öncülük ettiği ―sosyal gerçekçilik
akımı‖, kavram içeriğine uygun düĢtüğü ilk zamanlar ilgiyle karĢılanarak, olumlu eleĢtiriler
aldı. Ancak, daha sonraki yıllar aĢırılık edebi üslubundan daha fazla ön plana çıktığı için ilk
dönemdeki olumlu tepkinin yerini zamanla olumsuz eleĢtiriler alır.
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Böyle bir yönteme baĢvurulmasının sebebi olarak, sosyalist fikirlerden etkilenen bu
tarzda eser veren yazarların, ―Gerçekçi Edebiyat‖ın en yaygın olduğu ülkelerin baĢında
gelen dönemin Sovyet Rusya Yazarlar Birliğinin 1934 yılında yapılan Birinci Kurultayı‘nda
kabul edilen yönetmelikte Toplumcu Gerçekçiliğin tanımı; Sovyet edebiyatının ve
eleĢtirisinin temel yöntemi olan Toplumcu Gerçekçilik, sanatçıdan, gerçekliğin devrimci
geliĢimi içersinde doğru, tarihsel bakımdan somut bir betimleme vermesini ister‖ ifadeleri
doğrultusunda eser vermeleri yüksek bir olasılıktır. (Eroğlu 1986:22)
Bu doğrultuda eser veren yazarlar arasına Osman Cemal Kaygılı ve Fahri Cehalettin
Göktulga gibi bazı yazarlar, toplum ve bireysel gerçeklere çağdaĢları yazarlardan farklı
olarak, üsluplarına mizahî anlatım tarzını da ilave ederek katılırlar. Alman edebiyatın en
önemli toplumsal gerçekçi yazarlarından Gerhart Hauptmann ―Kunduz Kürk‖ adlı tiyatro
eserinde aynı üslubu uygulamıĢtır.
Türkiye‘de gerçekçilik ve edebiyat arasındaki iliĢkinin ilk kez kuramsal olarak
tartıĢıldığı Edebiyat-ı Cedide dönemi ile Toplumcu Edebiyatın yoğun bir Ģekilde iĢlendiği
1930–1940 yılları arasındaki uygulamalar arasında azımsanamayacak ölçüde farklılıkların
olduğu edebiyat bilimcileri tarafından vurgulan-maktadır. Aynı görüĢe göre iki dönemi
birbirinden ayıran en önemli farklılık, Edebiyât-ı Cedide döneminde ―gerçekçilik‖ ve
―doğalcılık‖ arasındaki sınır çizgisinin henüz tam anlamıyla çizilmemiĢ olmasına rağmen
ikinci dönemde bu ayırımın çizgileri daha belirgin bir tarz almıĢtır (Bkz.Oktay 2000: 277) .
Bu ayırımının en hareketli savunucularından olan Suat DerviĢ, Servet-i Fünûn
dergisinde yayımlanan bir yazısında, toplum için sanattan yana olduğunu belirtmekle
birlikte, edebiyatın ―estetik‖ boyutunun önemini de vurgulayarak, ―ideoloji‖yi bir dünya
görüĢü olarak ele aldığını belirtir. Bkz.(Kılıç: http://www.denizce.com/orhankemal.asp )
Gerçekçiliği, hakikiyûn mesleği maddiyat ve maneviyatı tetkik ve tecrübe üzerine
kurulmuĢ tasvir ve tahlilden oluĢan bir yaklaĢım olarak açıklayan Hâlit Ziya, 1890‘larda
yayımlanan ―Hikâye‖ adlı kitabında, Zola‘yı ―naturalist‖ değil, ―realist‖ bir yazar olarak
değerlendirmektedir (Bkz. Oktay 2000: 277). Bu durum, Hâlit Ziya‘nın o yıllarda henüz
gerçekçilik ve doğalcılığın birbirlerinden hangi noktalarda ayrıldığını tam olarak anlamamıĢ
olduğunu ortaya koymaktadır, yorumunun yapılmasına meydan vermiĢtir.
Suat DerviĢ, konu ile ilgili olarak ÇerniĢevski‘nin görüĢlerini aktararak kendi tezini
kuvvetlendirir. ÇerniĢevski‘ye göre, sanat‘ın özelliklerinden biri olan gerçekliği yansıtma bir
kopyacılık değildir. Çünkü yazar görüneni yansıtmaktan ziyade, öze ait olanla olmayanı ayırt
etmelidir. Sanat eserinde iĢlenen gerçeklik, insanların hayatlarında önemli olan, yaĢanmıĢ
veya yaĢanması muhtemel olayları ele alır. Batı sanat ve edebiyatlarında hâkim olan
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gerçekçilik, yani yazarın dünyayı bir ‗ayna‘dan görme uygulaması, ÇerniĢevski‘de gerçeğin
toplum bireyleri için önemli olanları belirleyerek, onları aydınlatmak ve onlarda oluĢabilecek
olumlu ya da olumsuz etkileri göstermek biçimindedir. (Bkz. http://www.mehmeteroglu. Ġnfo
/soy l07.htm)

Bu yöntem, klasik yazarların okuyucuya yaĢamı kolaylaĢtırmada katkı

sağlama veya doğru yolu bulmasında yardımcı olma sorumluluğunu hissettiklerine
inandıkları için uygulandığı kabul gören bir görüĢtür.
Bu ve benzeri görüĢlere göre, edebi eser kuramcıların kendilerini uyduracağı bir olgu
değil, tersine, bu alan da, olgular yani eserler, onların kuramlarına uymak durumundadır. Bu
konuda Alman yazar Bertolt Brecht, Marksist felsefenin savunucusu olmasına karĢın,
Aragon‘un görüĢlerini kendine daha yakın bularak yanında yer almıĢtır. Brecht, konu ile
ilgili olarak ―Sanat, bürolarda oluĢan sanat anlayıĢlarını sanat yapıtlarına aktarmaya uygun
bir alan değildir. Ölçü üzerine yapılsa yapılsa çizme yapılır‖ diyerek edebiyatın toplum
içindeki

olayları

ele

alması

gerektiği

fikrine

katılır

(Bkz.Kırımlı:

http://ozgurvebagimsiz.Blogcu. com / sosyalist-gercekcilik-uzerine).

I. Sosyal Gerçekçi Edebiyatın Türkiye‟de Tarihi GeliĢim Süreci
Türk edebiyatının geldiği bugünkü konumunun, tam olarak değerlendirilebilmesi için,
kendine özgü bir geliĢim gösteren önemli sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik boyuttaki
olayların bilinmesi bu sürece katkı sağlayabilir. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatından
önceki Osmanlı Edebiyatına, bu olgular üç katlı bir edebiyat kurgusu çerçevesinde
yansımıĢtır. Bunlar, sarayın ve ulema kesimimin Divan edebiyatı, derviĢlerin mistik
edebiyatı ve geri kalan çoğunluğun halk edebiyatı olarak sınıflandırabilir.(Bkz.Karpat:
http://www.turkedebiyati.com.tr/Sayfala.asp? )
Divan edebiyatının tanımı özet olarak, Ġran ve Arap etkileri sonucu oluĢmuĢ bir
Osmanlı Türk edebiyatıdır Ģeklinde yapılabilir.
Mistik veya dini edebiyat Hıristiyanlarla Müslüman Türklerin savaĢlarını anlatan
destanlar aracılığı ile Ġslam‘ın Anadolu ve Rumeli ye yayılmasında önemli etkisi olmuĢtur.
Seyit Battal Gazi, Saltukname, DaniĢmendname, Yunus Emre, Tabduk Emre, Karacaoğlan,
Köroğlu gibi Ģahsiyetler dini gereklerin yanı sıra bir yaĢam felsefesi yayarak toplumda
kahramanlık değerlerinin oluĢumuna katkı sağlanmıĢ oldu.
16.yy.dan sonra her iki edebiyatta da görülen amacından sapma olgusu, içerik ve
biçimsel olarak bazı değiĢiklikler gösterir. Özellikle edebi tür olarak Ģiire ağırlık verilerek
dünya zevklerinden tam manasıyla istifade etme teması odak noktaya alınır.
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Üçüncü konumdaki Halk Edebiyatı, diğer iki türdekilere oranla en geniĢ kitlelere hitap
eden bu iki edebiyat akımı etkisi altında kalmıĢsa da, genel ve doğal konumunun koruduğu
söylenebilir. Gerçek ve doğal ortamda yaĢayan köylüler, çobanlar, göçebeler, halk ozanları
kendilerinin veya baĢkalarının yaĢam hikâyelerini ve duygularını öz Türkçeleri ile anlatarak
tam bir gerçekçilik örneği sergilerler. Bu dönemin, yöntem ve üslubun edebi ürünleri,
günümüz Türk edebiyatı ve Cumhuriyetin kuruluĢ yılları dönem edebiyatına konu kaynağı
temini bakımından sayısız yararlar sağlar (Bkz.Özdemir 1994,90–91).
Türkiye‘de edebiyatın değiĢim sürecine girmesi, Tanzimat hareketinin birçok alana
yenilik getirdiği gibi, Ģiire kazandırılan ivme sayesinde, ilerleme kaydedilmiĢ, batı
edebiyatından yapılan çeviriler sayesinde de edebiyatın birçok türüne olumlu geliĢmeler
sağlamıĢtır.
BaĢta Namık Kemal ve Ziya PaĢa olmak üzere Tanzimat döneminin ilk dönem
yazarları, eleĢtirel ve edebi düĢüncelerini toplumsal fayda, gerçeklik ve doğaya uygunluk, dil
ve üslup özelliklerini inceleyerek gerçekleĢtirmiĢlerdir. Namık Kemal, Divan edebiyatının
dil, imge düzeyi, anlam ve edebi üslup araçları açısından incelemiĢtir. Kemal, edebiyatın
toplum yaĢamından uzak ve gerçeği yansıtmadığını dolayısıyla yapay bir hal aldığı sonucuna
varmıĢ, Acem Ģiiri düĢük üslubunun, Türk edebiyatının - özellikle de Ģiirin- edebi değerini
gerilettiğini özellikle belirtmiĢtir. Doğallığa ve gerçekliğe ulaĢılabilmesi için yazarın Arap ve
Avrupa edebiyatına eğilmesinin gerekli olduğunu, yaĢadığı dönemin ve toplumun önde gelen
sorunları yüzünden romantizm ve realizm karıĢımı bir edebi özelliği, eserlerinde
uygulamasına rağmen gerçek ile ilgili olarak Namık Kemal; ―Romanlar, güzerân etmemiĢlerse bile güzerânı imkân dahilinde olan bir vakayı ahlâ ve adat ve hissiyat ve
ihtimalâta müteallik her türlü tafsilâtıyl beraber tasvir etmelidir‖ (Oktay 2000:266) Ģeklinde
görüĢ ileri sürmektedir.
―MüĢahedat‖ (Gözlemler) adlı eserinde Ahmet Mithat Fransız gerçekçilerini
toplumun, insanların hep kötü yanlarını konu ettikleri gerekçesi ile eleĢtirir.
sanatçıları

―gerçekçilik‖

ve

―doğalcılık‖ı

(naturalizm)

aynı

Tanzimat
kategoride

değerlendirmiĢlerdir. Hakikiyyun terimi hem gerçekçiler, hem de doğalcılar anlamında
kullanılmıĢtır. Türk edebiyatının ilk gerçekçi eserlerinden olan, Nabizade Nazım‘ın
―Karabibik‖i gerçekçi biçimde yazılmıĢtır. Nazım, eserinin önsözünde, gerçekçi romana bir
örnek vermek istediğini belirtir ve Emile Zola ile Alphonse Daudet‘den esinlendiğini açıkça
ifade eder. ―Zehra‖da ise tamamıyla doğalcılığın özelliklerini kullanır. Dönemin usta
kuramcılarından BeĢir Fuat, da doğalcılığın edebi eserde uygulanmasının gerekliliğini
savunanlardandır.
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1930–1950 tarihleri arasında, sanat, edebiyat vb. alanlarda gerçekçilik akımı devam
etmekle beraber, bireysel gerçekler de eserlere malzeme olur. ―Gözlemci-gerçekçi‖ veya
―tasvirci-gerçekçiler‖, toplumun yaĢama alanına eğilme gereği hissederler. Gözlem ve tasvir
güçlerini, toplum yaĢamını yansıtmak için kullanan yazarlar, bireysel duygu ve hayalleri
konu yapmaya özen gösteriyorlardı. Özellikle büyük Ģehir insan kalabalıkları arasındaki
bireyin durumunu anlatan eserler, hikâyeciliğimiz için yeni bir tarz ve anlayıĢı da
beraberinde getirir. Artık toplumdaki insanın gerçeklerini konu eden yazarlar ön plana çıkar.
Bu yıllarda, küçük hikâyenin hızlı ve olumlu anlamda geliĢmesi dikkat çekicidir. Yazarların
―gerçekçi‖ anlayıĢla sosyal toplum sorunlarına eğilmesiyle zengin bir konu birikim
varlığının tespiti gündeme gelmiĢtir. Toplum yaĢamında var olan veya olması muhtemel
olayları, her yazar toplumsal gerçekçiliği ön planda tutmasının yanı sıra ayrı bir tarzda ele
alır. Örneğin daha önce yukarıda vurgulandığı gibi, Osman Cemal Kaygılı ve F. Celalettin
gibi bir kısım yazarlar sosyal gerçekçi olayları mizahî bir anlatım tarzıyla konu ederler. Bu
ve benzer tarzda yazan gerçekçiler, konularını büyük Ģehrin insanlarından seçmelerine
rağmen, Sabahattin Ali, Sadri Erten, Mahmut Makal, Talip Apaydın, Muhtar Körükçü gibi
bir kısım gerçekçiler ise aynı üslupla köylü ve köy hayatının zorluklarını, bilinmeyen
yönlerini

dramatize

ederler

(Bkz.

http://www.halksahnesi.org/

incelemeler/orhan_kemalin_yapitları.)
Toplumsal gerçekçi yazarların köy hayatına yönelenlerin öncülerinden olan Sabahattin
Ali, gözleme dayalı, toplumsal bozuklukları, Anadolu yaĢamın-da ezilen insanların acılarını
ve eĢitsizlikleri diğer yazarlardan farklı bir ustalıkla iĢlemiĢtir. Yazar, eserlerinde -özellikle
öykülerinde- gerçeklik-sanat dengesini koruması bağlamında diğer meslektaĢlarına örnek
teĢkil edecek tarzda eserler vermiĢtir.
Oktay, Öne çıkan Toplumsal Gerçekçi eserlerin isimlerini, aĢağıdaki biçimde listeler:
―Kalp Ağrısı, Vurun Kahpeye, Sinekli Bakkal (H.Edip), Bir Sürgün, Yaban, Ankara (Y.Kadri),
Dudaktan Kalbe, AkĢam GüneĢi, Yaprak Dökümü (R.Nuri), Dokuzuncu Hariciye KoğuĢu,
Fatih-Harbiye (P.Safa), Bacayı îndir Bacayı Kaldır, Çıkrıklar Durunca (S.Ertem), Çulluk
(M.Yesari), AyaĢlı ve Kiracıları (M.ġ.E.), Kuyucaklı Yusuf (S.Ali) ― (2000 :397 ).

DeğiĢik tarzıyla dikkat çeken bir diğer gerçekçi yazar Sait Faik‘in öyküleri, alıĢılmıĢ
öykü yapısının dıĢına çıkarak, olayın geliĢim sürecini değil, olayın içindeki insanın öyküsünü
iĢlemiĢtir. Son öykülerinde de anlık bir duyguyu, bir görüntüyü, izlenimi öyküye dönüĢme
edebi ustalığı gerçekleĢtirmiĢtir. Gerek hikâye ve roman kiĢileri, gerekse bu kiĢilerin
muhtemel dünyalarına bağlılığıyla, edebiyatımızda ―Toplumcu Gerçekçilik‖ edebiyatı
kategorisinde kabul edilen Orhan Kemal ile 1963 Kasım ayında

―Yelken‖ dergisinde
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yapılan bir söyleĢide, gerçeklikle ilgili görüĢlerini kaygılı biçimde aĢağıdaki Ģekilde ifade
eder:
―Gerçeklik, bir bakıma çok kaypak bir kavram. DıĢımızda: yani bilincimizin dıĢında,
bilincimize bağlı olmayarak varolan gerçeğin tıpatıp fotoğrafını çekip okurlara göstermek de
bir çeĢit gerçekçilik sayılır‖
(Utugauri:http://www.halksahnesi.org/incelemeler/orhan_kemalinyapıtlari/orhan kemalin
yapitlari.htm)

Aynı zamanda Orhan Kemal, kendi yaĢadığı ortam ve yaĢam deneylerinden
esinlenmeden yazma yöntemi ile 1930 - 40‘lı yıllarda Türkiye‘deki iĢçi sorunsalını, yaĢam
biçimini, sosyo-ekonomik yapısını eserlerine konu malzemesi yapmıĢtır.
Kendisi de dokuma fabrikasında çalıĢmıĢ bir iĢçi olan yazar Mehmet RaĢit, Gözlemci
Metodu‘nu uygulayarak fabrika iĢçilerinin yaĢamlarını her açıdan yansıtmıĢtır. Bunu,
―Grev‖, ―Dert Dinleme Günü‖, ―KardeĢ Payı‖, ―Hatice Aktur Ve Saire”, ―Dilekçe‖ vb. gibi
kısa hikâyelerinde ve ―Avare Yıllar, Cemile, Murtaza‖ gibi romanlarında, iĢçilerle ilgili
olarak bu dönemlerde henüz yeni yeni tanınan toplumsal sıkıntıları -özellikle iĢçilerin- ilk
defa oluĢan olayları anlatmayı özellikle eserlerinde ele alır (Bkz. Utugauri.a.g.e).
Aynı dönemleri Haldun Taner, büyük Ģehre Türkiye‘nin değiĢik yörelerinden gelen ve
geldikleri Ģehrin -özellikle Ġstanbul‘un- çeĢitli kesimlerin-den seçtiği ilginç tiplerin, davranıĢ
değiĢkenliklerini, çeliĢkilerini, yeni bir çevreye alıĢamamalarını gerçekçi, alaycı ve yergici
bir tarzda sergiler.
1940‘lı yıllarda Suat DerviĢ‘in edebiyat eserinin ―zıtlıklardan oluĢan birlik‖ olduğunu
benimseyip uygulayan ustalığı dikkat çeker. Toplumcu gerçekçi eser verme taraftarı
olduğunu gerek makaleleri, gerek söyleĢileri ve gerekse eserlerindeki kurgularıyla
vurgulayan ve gösteren DerviĢ, eserin edebi biçim ve üslup yönünü benzer tarzda eser veren
meslektaĢlarından farklı değerlendirmektedir. Ona göre, edebiyat eserinde kurmaca
karakterinin vurgulanması, öne çıkarılması toplumcu gerçekçiliğin vazgeçilmez özelliği olan
―yüzeyseli yansıtan‖ edebiyat anlayıĢının artık aĢılması, Avrupa Toplumsal Gerçekçi
edebiyatçıların üslubu düzeyinde bir çalıĢma ürünüdür. DerviĢ, l940‘yıllardan sonra
eserlerini savunduğu biçimde Avrupa yazarları düzeyinde bir ustalıkla vermiĢtir.
Oktay Akbal, değiĢik bir öykü anlayıĢı geliĢtirerek, toplumsal ve sosyal bunalıma
sebep olan savaĢ yıllarının umutsuz, bitkin, tedirgin, korkulu, çaresiz orta sınıf insanını iĢler.
Tarık Buğra ve Samet Ağaoğlu, 1940‘lı yıllarından sonra Türk öykücülüğünde ferdin iç
dünyasını keĢfetmeye yönelen konulara öncelik verirler. Her iki yazarın ortak edebi özelliği
bireyci bir davranıĢı benimsemiĢ olmalarıdır. (Bkz.a.g.e.)
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―Toplumcu Edebiyat‖ı ―Milli Edebiyat‖ın bir adım önüne çıkaran Refik Halit
Karay‘dır. Vedat Günyol, yazarın gerçekçi yanını Ģu Ģekilde ifade eder:
―Karay‘ın Gurbet Hikâyelerinde (Antikacı, Fener, Çıban, GüneĢ, Eskici, Ġstanbul vb.) Sinop ve
Çorumda gördüklerini olduğu gibi anlatan yazılardan oluĢur‖ (Ünlü-Özcan: 1987, 237).

1950‘li yıllarda, Necati Cumalı, Fakir Baykurt, Orhan Kemal, Kemal Tahir, Talip
Apaydın gibi

-daha çok romancılıkları ile ön plana çıkan yazarlar - romanlarında ve

öykülerinde Anadolu gerçekliğini yani köy sorunları merkezli konuları iĢlemiĢlerdir. Necati
Cumalı, diğer yazarlardan farklı olarak oyun yazarlığı ve tiyatro eserlerinde de bu sorunsalı
odak noktasına koyan gerçekçi bir tarzda yazmıĢtır. Bu yıllarda, edebiyat dünyasında
varlığını ―Kimsecik‖ üçlemesiyle (Yağmurcuk KuĢu, Kale Kapısı, Kanın Sesi ) ileri bir
safhaya getirir. EĢkıyalık olgusunu iĢlediği Ġnce Memed romanı ile yazar ününü daha da
yaygınlaĢtırır.
―1950 KuĢağı‖ adını verdiğimiz öykücülerin diğer önemli isimleri olarak Vüs‘at O.
Bener, Bilge Karasu, Leyla Erbil, Erdal Öz, Ferit Edgü, Orhan Duru, DemirtaĢ Ceyhun,
Fakir Baykurt, Erhan Bener gibi yazarları da sayabiliriz.
1930‘lardan beri süregelen yerel edebiyat anlayıĢının yavaĢ yavaĢ aĢılmaya baĢlaması,
toplumsallaĢma süreçlerinin ortam hazırladığı sorunların yanı sıra, yenidünya düzeninin
oluĢturduğu bazı gerçeklerin de artık yerli edebi eserlere sıkça konu olur Güncel olguların
etkisindeki toplumun geçmiĢini incelemenin yanı sıra, Türk edebiyatına kazandırılan değiĢik
edebi türlerdeki eserler sayesinde, Türk edebiyatının dünya edebiyatları arenasında sanatsal
konumunun belirlenmesinde önemli bir gösterge olmuĢtur. Bu değiĢim süreci, Türk
edebiyatına ―yeni yazar‖ kavramının oluĢmasına neden olur. Bu gerçekler hakkında bilimsel
yaklaĢımları olan çok yönlü bilinçlilik sorumluluğu ile düĢünen ve yazanlar da ön plana çıkar
(Bkz.Kırımlı: http://ozgurvebagimsiz.blogcu.com/sosyalist-gercekcilik-uzerine).
Çok partili döneme geçiĢ, ‗60 darbesi, ‗68 gençlik hareketleri, ‗70‘li yıllardaki iĢçiemekçi ve öğrenci gençliğin antifaĢist, antiemperyalist ve sosyalist düĢüncelerle tanıĢması
sonucu oluĢan değiĢimlerini toplumsal gerçekçi eserlerde bulmak mümkündür. 1970‘li
yıllardaki süreçte toplumsal geliĢim sürecinden baĢka dıĢ dünya gerçekliği, yani dünyanın
birçok yerinde çok çeĢitli alanlarda meydana gelenleri izleyerek, kendi toplum gerçeğine
nasıl bakılması gerektiğini yöntem ve üslup açısından eskiye oranla daha fazla araĢtırılmıĢ;
toplum gerçeğinin yansıtılması yönteminin yanı sıra gerçek hayatı anlama ve yansıtma
bilinci çalıĢmalarda önemli bir alanı kapsamıĢtır.
1965–70 arasında bu tarzda yazan edebi yazarları siyasi ve toplumsal düzeni
eleĢtirmiĢler, gençliğin sorunlarına eğilmiĢlerdir. 1980‘li yıllarda, 1970‘li yılların toplumcu
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edebiyat anlayıĢını

-özellikle Ģiiri -

reddeden genç Ģairler yeni bir anlayıĢın yolunu

açmıĢlardır (Bkz.a.g.e.).
Bu yıllarda özellikle kadın yazarlar, hemcinslerinin var oluĢu, kimlik bunalım ve
arayıĢı, kadın cinselliği, kadın-erkek iliĢkisi v.b. konuların yanı sıra Ģehir, ĢehirleĢme, göç,
göçün getirdiği kültürel yıkım, azınlık psikolojisi, toplumsal tarih, siyasal gerçeklik, kiĢilik
bunalımı, siyasal olgular, taĢra yaĢamı, yabancılaĢma vb. konular önceki yıllara oranla
belirgin Ģekilde eserlere konu olur. Bu süreç, Türk edebiyatında ―yeni yazar‖ kavramını
oluĢturdu: Yalnızca yazdığı metinle ilgilenen değil, hayatın birçok gerçeğine de bakan,
bunlar üzerine de sözü olan bilinçlilik duygusuyla yazanlar varlıklarını hissettirdiler.
Özellikle bu dönemde edebi tür olarak Roman, gerek edebi yöntem ve üslup
bakımından gerekse sayı bakımından önemli geliĢmeler gösterir. Orhan Pamuk, Mehmet
Eroğlu, Ahmet Altan, Latife Tekin gibi yazarlar, Türkiye‘nin tarihsel - toplumsal
gerçeğinden, bireyin var oluĢ sorunsalına, değiĢim dolayısıyla dönüĢüm süreçlerinin getirdiği
çaresizlik kıskacındaki insanın, çeĢitli ve değiĢken durumunu çağ romanı özellikleri ile
bütünleĢtirerek ―yeni roman‖ türünün oluĢumunda ―öncü‖ özelliğine sahip olurlar.
Roman ve öykülerini oluĢturan konularında, kadının tüm yönlerini ele alıp iĢleyen
yazarlar olarak Ġnci Aral, Erendiz Atasü‘nün adları sayılabilir. Bu yazarlar gerçek yaĢamda
tartıĢılan özellikle kadın sorunlarının varlığına yönelik saptamaları içermesi açısından
önemlidirler. Gene bu süreçte Murathan Mungan, Buket Uzuner, Ayfer Tunç, Ahmet
Yurdakul, Mario Levi, Hasan Ali ToptaĢ, Ahmet Ümit, Elif ġafak, ġebnem ĠĢigüzel, Oğuz
Atay, Adalet Ağaoğlu, Erhan Bener, Ferid Edgü, Ayla Kutlu, Leyla Erbil, Afet Ilgaz,
Mustafa Kutlu, Peride Celal, Ülkü Ayvaz, Tomris Uyar, Metin Kaçan, Duygu Asena vb.
roman ve öykü yazarları günümüzde hala en çok okunanlar listesindeki yerlerini
korumaktadırlar (Bkz.http://www.yorumla.net/edebiyat/34624-attila-ilhanhangi- edebiyat-isavunur.html).
Düzyazının en verimli olduğu edebi türün roman olması, Türk edebiyatının dıĢ
dünyada sesinin duyurulmasına önemli katkıda bulundu. Bu anlamda Orhan Pamuk‘u Nobel
Edebiyat Ödülü‘nü almada Türk edebiyatının düzyazıdaki geliĢmiĢliği inkâr edilemeyecek
bir gerçektir. Türk edebiyatını baĢarılı bir noktaya getiren iki edebi kuĢaktan söz edilebilir.
Tecrübe ve birikimlerini geçmiĢ ve yaĢadığı çağdan alan ―ara nesil‖ diyebileceğimiz grup
birinci kuĢak olarak, Servet-i Fünun neslini oluĢturan, ―BeĢ Hececiler, Yedi MeĢaleciler,
Garipçiler, 1960 KuĢağı‖ da ikinci kuĢak olarak adlandırılabilir. 1980‘lere gelindiğinde de
yeni bir kopuĢ gerçekleĢmiĢ ―Yeni Roman‖ türünden halen günümüzde de kendini önemli
bir yer edinen― Postmodern Roman‖ türüne geçiĢ baĢlamıĢtır Bkz. (a.g.e.).
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II. Sosyal Gerçekçi Edebiyatın Almanya‟da Tarihi GeliĢim Süreci
Bütün milli edebiyatlarda olduğu gibi sosyal gerçekçi edebiyat eserleri Alman
edebiyat tarihinde de çok önemli bir etki alanına sahiptir.
Alman Edebiyatının baĢlangıcı, VIII. yüzyılda Hıristiyanlığın yayılmasından önceki
dönemlerde yaĢamıĢ olan ―Germenlere‖ kadar uzanır.

Dönemin Germen edebiyatından

doğrudan doğruya günümüze ulaĢmıĢ orijinal yazılı belge veya eser yoktur. Bunun nedeni,
bu dönemde edebiyat sözlü yapıldığından bazı eserler, daha sonra yazılmıĢ hali ile tespit
edilmiĢtir
Germen kavimlerinin geleneklerinde, erkeğin kararı kesindir ve savaĢ onun en baĢta
gelen vazifesidir. Germen bir erkeğin cesaretli olması, baĢbuğa bağlılığı, kiĢisel onur ve
kadere razı olması, benzeri gelenek ve dini inanıĢları, Germenlerin edebiyat türlerini ve
dolayısıyla konuların da Tanrılarını yüceleĢtiren, prensleri öven, alınyazısına razı olan, güzel
olayları dile getiren yiğitlik türkü ve Ģarkıları bu dönem Germen ırkları edebiyatlarının
önemli bir bölümünü oluĢtururlar.
Eski yüksek Almanca, dönemin din adamları tarafından Latinceden yaptıkları
çevirilerde kullandıkları dil yazı dili olarak oluĢturuldu. Bu yazı dili daha sonraki yıllarda
Hıristiyanlık edebiyatında, Ġncil öykülerinde, dualarda ve dinî konu eden yazılarda kullanıldı.
Bu türe en uygun eser olarak 863–871 yılları arasında Rahip Otfried von Weissenburg
tarafından yazılmıĢ olan «Evangelienharmonie» adlı eser zikredilebilir.
Tarihte yaĢanmıĢ gerçek kahramanlık öyküleri, aĢırı hayranlık duyguları sebebiyle
destan türünde birbirine karıĢmıĢ vaziyette birçok kavimlerin ortak edebiyatı olarak asırlar
sonra oluĢan edebiyatın da temelini oluĢturur. Bu özellikleri sayesinde destanlar, insanlığın
ortak malı olurlar. Günümüze kadar gelen ünlü Alman yiğitlik türküsü ―Hildebrandslied‖dir.
Bu çağın ilk edebiyat örnekleri olan, Hartmann von Aue'nin “Erek‖ ve ―Ġwein‖
eserleri, çağ insanının örnek davranıĢını ve güçlükle elde edilen hayat düzeni ve ölçüsüz
davranıĢların insanları büyük tehlikelere sürüklediği konu edilir. Wolfram von Eschenbach'ın
―Parzival‖ adlı destanının konusu, dünya ve Ģövalyelik erdemlerinin Tanrıya inanmak ve ona
karĢılıksız bağlanmak olduğu-dur. Dönemin toplum yapısının süreç içerisinde geçirdiği
değiĢim evrelerini ―Wernher dem Gartenaere‖nin 1250–1280 yılları arasında yazmıĢ olduğu
―Meier Helmbrecht‖ adlı eseridir. (Bkz. Auerbach 1970:8–22)
Alman edebiyatında 1300–1500 yılları arası zaman diliminde, orta çağın dünyayı
algılama biçimi, toplum varlığının ve bir burjuva-Ģehir kültürünün tam olarak olgunlaĢması
kendini gösterir.
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On altıncı yüzyıl edebiyatı olarak, hümanistliği öne çıkaran Lâtin ve Yunan edebiyatı,
din savaĢlarını iĢleyen eserler ve halkın anlayacağı düzeyde yazılan basit halk edebiyatı
tarzında kendini gösterir. Onyedinci yüzyıl Alman edebiyatı,

bu dünya ile öteki dünya

(diesseits-jenseits) arasındaki insan Ģuurundaki oluĢumları ve toplumun iki dünya arasındaki
ikileminin getirdiği gerginliği konu eder.
SavaĢın korkunçluğu, bu dünyada olan her Ģeyin geçiciliğin bilinçlerde yeniden
uyandırılır. Bütün olumsuzluklara rağmen insanların büyük bir kısmı, yaĢama yine de bağlı
kalırlar. Öteki dünyaya yönelmiĢ, bu dünyayı gereksiz kılan ―ortaçağ gericiliği” düĢüncesi
çok fazla rağbet görmez. Ġnsanın gerçek büyüklüğü, güçlülüğü sayesinde hayata biçim verip,
Ģekillendirmesi ve iradesine hakim olabilmesi olarak kabul edilir. Ġnsanların içine düĢtüğü bu
ikilem onsekizinci yüzyılda sağduyularının ağır basması sonucu güçlükleri tek baĢına
yenmesi ile giderilir.
Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen'in 1669 yılında yazdığı ―Simplicissimus'un Serüvenleri‖ adlı romanın konusu olan köylü delikanlısı Simplicissimus‘un aklının
doğrultusunda davranarak gerçeği bulur. Kendisi ile ilgili olan hayatın gerçeklerine ancak
kendisinin karar verebileceğine inanan kahraman, her Ģeye eleĢtirel bir tarzda yaklaĢarak,
kalıplaĢmıĢ eylem ve sözlere, kendisi adına karar verecek kiĢilere karĢı mücadele eden
kahraman dönemin ve gerçekçi insan timsalidir.
Almanya'da 1848 yılında burjuvazisinin ihtilâlini yaptığı sıralarda Karl Marx ve
Friedrich Engels ―Komünist Bildirisi― ile ―dördüncü sınıf‖ olarak oluĢan yeni iĢçi sınıfını,
kapitalist güçlerin sömürüsüne karĢı ayaklanmaya teĢvik ediyordu. EndüstrileĢmenin
yaygınlaĢması ile varlıklı sınıf burjuvazi daha da zenginleĢir ancak, iĢçiler, küçük
zanaatkârlar fakirleĢerek borçlanmıĢ ve çalıĢma Ģartları daha da ağırlaĢıyordu. ĠĢte bu sosyal,
kültürel, siyasal ve kötü ekonomik koĢullar altında ezilen iĢçi ve aynı durumdaki insanların
edebiyatı Alman edebiyatında -Alman Realizm- dönemi olarak adlandırılır. T.Fontane,
F.Hebbel, T.Storm, G.Keller gibi gerçekçi yazarlar tarafından verilen roman ve hikâyelerde,
yaĢamın metafizik yönden yüceltilmesinden veya ele alınmasından sakınılır. Toplumun
genel sorunlarından çok bireyin düĢünce dünyasının gerçeğe ters düĢme hali eserlere konu
olur. Bu tür üslup kullanılması sebebiyle gerçeklik genel olarak algılanan sosyal gerçeklikten
ziyade edebi gerçekçilik olarak nitelendirilebilecek tarzdadır. Cuma, Alman gerçekçi
edebiyat eserlerinde, öne çıkan dönem özelliklerini aĢağıdaki Ģekilde belirtmektedir.
―Die erfassbare Welt beobachten und zu schildern war das Hauptziel von Realismus. Die
Wirklichkeit sollte an sich dargestellt und treu wiedergegeben werden. Deshalb waren die
realistischen Schriftsteller Gegener des Pathos.‖ (Gerçekçilerin ana hedefi kavranabilir
dünyayı gözlemlemek ve yansıtmaktı. Gerçekliğin kendisi saptırılmadan sadık bir Ģekilde
yansıtılmalıydı. Bu yüzden Gerçekçi yazarlar, abartılı anlatım biçimine muhaliftiler
(2006:109).
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Doğal bilimlerindeki geliĢmeler ve XIX. yüzyılın maddeci dünya görüĢü, Alman
Natüralizm Edebiyat dönemini önemli ölçüde etkiler. Bu dönemde insanın tanımı, geçmiĢten
bu zamana kadar gelenlerin, yaĢadığı çevrenin ve yaĢanılan çağın canlısı olarak yapılıyordu.
Naturalist dönem eserler genelde dram biçimde yazılır. Kahramanlar alt sınıf insanları olan
iĢçiler -özellikle endüstri iĢçileri- ezilen, dıĢlanan insanlar, hayat kadınları, sarhoĢlar,
düĢkünler vb. kiĢilerden oluĢur. Acı durumları yansıtılırken aynı zamanda ders verici,
okuyucuda olumlu tesir bırakıcı anların ve düzenin suçlu olduğu fikri eserlerde verdiği mesaj
örnekleridir. Natüralist yazarların büyük bir kısmı sosyalist siyasi görüĢlere sahip ve
dönemin siyasi düzenine her açıdan muhalefet eder konumundadırlar (Bkz.Sevim 1991:292)
Edebiyatçılar gerçeği olduğu gibi yani bire bir yansıtarak dram türünün hayata
uygunluğunun eksiksiz olmasına özen gösterirler. Dönemin felsefesine en uygun yazar
olarak Gerhart Hauptmann ve eseri ―Die Weber = Dokumacılar ― edebiyattaki yerini almıĢtır.
Ancak bu dönemde Natüralist sanatının taraflı kullanıldığına inanan bazı yazarlar,
natüralizmin biçim ve konularını benimsemeyerek bu akıma karĢı estetik, örf-adet, din,
bilim, çağ sorunları açısından ters düĢecek sanatsal faaliyetlerde bulunurlar. Bu tarzda
hareket eden yazarlar ve genç Alman Ekspresyonist akımcılar, dönemin Almanya‘sının
ekonomik bakımdan eskiye oranla daha iyi durumda olmasına rağmen, yaĢadıkları çağdan,
dünyadan, ülkelerinden kısacası hiçbir Ģeyden memnun olmadıklarından ya kendi içlerine
çekilme ya da sanat aracılığı ile bireysel mücadele etme yolunu seçerler.
1914 yılında Birinci Dünya SavaĢının ortaya çıkmasıyla Ekspresyonist yazarların eser
konuları, daha çok endüstri kapitalizmini ve askerliğin faĢizan baskılarını, savaĢın çıkma
nedeni olan olaylar olarak iĢlerler. Bu akımın sanatçıları maddeci bilimin felsefesine değil,
aĢırı derecede bir ülkücülüğü ön plana çıkaran eser ve fikirler ileri sürerler. Onlara göre yeni
bir insan tipi oluĢturulmalı Yeni Ġnsan ve bu tipin sadece fikri ve ruh yapısı olmalıdır. Bu
tarzdaki insanın yaĢamı eserlere konu edilerek gerçekler natüralist sanatçılarda olduğu gibi
birebir değil, gerçeğin aynısı olmayan, yani toplumdan soyutlanan bir insan ve onun yaĢamı
biçiminde Ģekillendirilmelidir. Alman Ekspresyonist-erin ortaya koyduğu bireysel ve
sanatsal baĢarı neticesinde modern Alman edebiyatının oluĢumu önemli bir birikime
kavuĢmuĢtur. Çünkü bu dönemde verilen eserler dönemin gerçeklerini yansıtma ve
yorumlama sürecinde, edebiyata alt yapı oluĢturacak değeri ölçülemeyecek boyutta konu
malzemesi kazandırmıĢlardır.
Modern Alman edebiyatı XIX. yüzyıl edebiyatının gerçekçi psikolojik roman türünün
temelini oluĢturduğu yeni roman ve yeni edebi biçimler ortaya çıkar. Bu tür romanlarda
toplum eleĢtirisi aĢılarak, insanın varlığı,

geçirdiği psikolojik ve fizyolojik değiĢimler,

kültürün hızla değiĢimi karĢısında insanın aslını kaybetme tehlikesi süreci gibi konular ele
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alınır. Dönemin ve geçmiĢin siyasal tarihi gerçekleri, Alman-Avusturya imparatorlukları,
Weimar Cumhuri-yeti, Hitlerin yönetimi devralması, Nasyonal Sosyalist devletin kuruluĢu
ve icra-atları Alman edebiyatına yeni türler ve konuları getirmesinin yanı sıra, birçok yazarın
kabuğuna çekilmesine ve eser vermemesine neden olmuĢtur. Hitler dönemi, Alman edebiyat
tarihinin belirli bir süre sona ermesi anlamına gelir.
Alman edebiyatının Nobel ödüllü önemli yazarlarından Thomas Mann‘ın eseri
―Buddenbrock Ailesi‖ (Buddenbrocks) dönemin Almanya‘sının toplumsal, tarihi, siyasi
gerçeklerinin yanı sıra çağ insanının değiĢim ve gerçeklere uyum sağlayamamasının getirdiği
maddi ve manevi yıkım karĢısındaki çaresizliğini göstermesi bakımından örnek teĢkil edecek
özelliktedir.
Edschmid‘in romanında, George Büchner‘in eseri ―Hessen Ayaklanma-sı‖nda konu
ettiği, polis devleti, dıĢ devletlere kaçıĢ, hukukun siyasallaĢması, faili meçhul ölümler v.b.
gerçek olaylara değinir. Amacı, bu dönemde Almanya‘da hala varlığını sürdüren
derebeylikler ve baskıcı rejimlere karĢı ―BarıĢı koru!‖, ―Saraylara karĢı savaĢ!‖ gibi
sloganları yaygınlaĢtırmak için direnç göstereceklerin hala var olduğunu kanıtlamaktır.
Büchner‘in eseri Alman romanlarının en büyüklerindendir. (Bkz. Beutin ve 1984: 313–323)
Alman edebiyatının kiĢilerin Freud‘çu yaklaĢımda eserler veren Viyana ekolü
yazarlarından olan Stefan Zweig, ―Dünün Dünyası‖ adlı eseriyle Almanya, Avrupa ve dünya
tarihi gerçeklerini okuyuculara aktarır. Zweig diğer eserlerinde de insanın psikolojik
durumunun ön planda olduğu konuları kurgular. ―Garp Cephesinde Yeni Bir ġey Yok‖
romanının yazarı Remarque, savaĢın yıkıcı, kötü, vahĢi yanlarını, sıradan insanların
anlayacağı sade bir gerçekçilikle ele alır. Yazar, toplumsal hayatın gerçeklerini
romanlaĢtırarak kiĢinin eserde kendini veya yakın çevresinden birini bulması sebebiyle
Almanya‘da ve bütün dünyada ilgi görür. Bu ilginin bir diğer nedeni de Remarque, Alman
askeri yönetimini alaycı bir edebi tarzda eleĢtirmesiydi.

Yazar, ikinci eseri olan ―DönüĢ

Yolunda‖ da aynı konulara değinmiĢ, ilave olarak savaĢ sonrası sağ kalan insanların acı
yıllardaki serüvenleri, hayal kırıklıkları, bürokrasi, memleketlerinden kaçan kiĢilerin
yaĢadığı sorunları gerçekçi bir yöntemle ele alır.
Alman edebiyatının gerçekçilik kavramı üzerine en fazla teorik ve pratik olarak eser
veren yazarı olan Bertolt Brecht‘in 1941 yılında yazdığı notlarda bu konu hakkındaki benzer
fikirlerini tekrarlar. Brecht, özellikle kapitalizmin sömürünün ve insanı kıskaç altına alma
düzenini tüm açıklığı ile anlatan bir gerçekliğin eserlere uygulanmasının gerekliliğini
vurgular ancak, gerçekliğin edebi yönü, özellikle de biçim özelliği ile gündelik yaĢamın, bir
yansıtıcısı olması gerektiği tezini de kabul etmez. Brecht‘in bu tarzı tiyatro, eserlerine de
belirgin bir Ģekilde yansır. Ona göre önemli olan dıĢ görünüĢ değil, diğer etmenlerin
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yabancılaĢtırıcı bir biçimlendirmeyi ortaya çıkarmasıdır. Biçimin vurgulanması bu görüĢü
destekleme açısından önemlidir, zira Marksist eleĢtir-menler Brecht‘in görüĢlerinin inceliğini
kavrayamadıklarından onu ―biçimseverlik‖le itham etmiĢlerdir. Brecht, emekçi sınıfı
bilinçlendirmek amacıyla gerek tiyatro oyunlarında gerekse yazılı eserlerinde aĢağıda örneği
verilen slogan denilebilecek tarzdaki vecizelerle bu alanda hedefe ulaĢmayı amaçlar.
(Bkz.Langenbucher, Auerbach 1970:309 -412)
―Kendi yoksulluğuna karĢı savaĢ aç! Yazı masası baĢında bir yazar olarak, emekçi
varlığının yoksulluğundan hakları ele geçirmelisin! YaĢantıların karĢısında egemen
olmalısın! ― ( a.g.e.:415)
Brecht‘in gerçekçilik ile ilgili ortaya attığı bir terim de ―SavaĢçı gerçekçilik― ile ilgili
görüĢleri aĢağıdaki gibidir
―Bütün ülkeler emekçilerinin, bütün sömürülenlerin ve ezilenlerin çıkarı için, yazarlardan
«SavaĢçı gerçekçilik» istemeliyiz! Zira doğruyu örtbas eden bütün davranıĢlarla yani sömürü
ve baskıyla acımasızca savaĢan bir gerçekçilik, kapitalizmin sömürü ve baskısını ortaya
çıkarabilir ancak ―( a.g.e.:416).

Günümüz Alman yazarlarından Günther Grass ise edebi biçimlerdeki cesurca eleĢtirel
kurgulamalarıyla edebi eserler vermiĢtir. ―Teneke Trampet‖, ―Kedi ve Fare ve Köpek
Yılları‗ından oluĢan ―Danzig Üçlemesi‖ eserleri ile savaĢ sonrası zengin olan insanları ve
Hitler yönetimini aĢırı derecede eleĢtirmektedir. Anna Seghers, Alman edebiyatında sosyal
gerçekçilik yöntemini kendi bireysel yaĢantısından, çevresinden örnekler vererek, sıradan
insanların psikolojik gerçekliğini de edebiyata uyarlayarak eser veren yazarlarının baĢında
gelir. Yazarın en ünlü ve değiĢik tarzda olan ―Transit‖ romanı 1933–1945 yılları arasında
sürülen, dıĢlanan, kovulan insanların pasaport, vize, damga, resmi belge gibi iĢlemler
arasında boğuĢan Fransa‘da zor durumda kalan yüz binlerce insanın gerçekte yaĢanmıĢ
bürokratik ve psikolojik sorunlarını konu alır. Anna Segers, yurduna döndükten sonra
yazdığı ―Ölüler Genç Kalır‖ adlı hacimli romanı da, Almanya‘nın iç politik çekiĢmeleri,
insanların çok yüzlülüğü, güven bunalımı, bireysel menfaatler uğruna dostlarını ve vatanını
feda edilebileceği gerçekleri, edebi kuramların ustaca kullanıldığı bir tarzda anlatılır.
Segers‘in bu eseri politik gerçekçilik bakımından Alman edebiyatının ilk örneklerinden
sayılabilir.
Federal Almanya'da 19501i ve 60'lı yıllarda yazdığı birçok romanı ile savaĢ sonrası
edebiyatın adeta simgesi haline gelen Heinrich Böll, odağına insanı yerleĢtirdiği ―insan
merkezli‖ eserlerinde, savaĢı, savaĢı çıkaranları, savaĢ mağdurlarının sırtından büyük
çıkarlar elde edenleri eleĢtirel tarzda iĢler. Demokrat bir kiĢiliğe ve görüĢe sahip olan Böll,
II. Dünya SavaĢı sonrası Almanya insanının, gerek maddi gerekse psikolojik anlamdaki
yıkımını ele alarak, dönemin faĢizan siyasi rejimini acımasızca edebi gerçekçilik kuralları
çerçevesinde ele alır. Daha sonraki eserlerinde, Almanya‘nın demokratik sistemini, Baader-
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Meinhof Grubunu, polis devletinin insan onurunu ayaklar altına almasını vb. konularını
gerçekçi tarzda konu yapar. Bu sorunlarla ilgili olarak Böll, ―Gruppen Bild Mit Damen‖
(Resimde Kadınlar Vardı)

ve ―Die Verlorene Ehre von Katharina Blum‖, (Katharina

Blum‘un Kaybolan Onuru‖ adlı eserleri gerçek hayattan esinlenerek kaleme almıĢtır.
Carl Zuckmayer‘in ―ġeytan`ın Generali‖ (General des Teufels) dram türünde yazılmıĢ,
Nazi döneminde yaĢamıĢ savaĢ suçu iĢlemekle suçlanan Alman ordusunda görevli kahraman
Ernst Udet‘in, gerçek hayattan esinlenerek kurgulanan yaĢamı üzerine yazılmıĢ gerçekçi bir
eserdir. Aynı Ģekilde Rolf Hochhuth`un tiyatro eseri ―Vekil― bir din adamı olan Papa 12.
Pius‘un bütün dinlerde olduğu gibi Hıristiyanlıkta da insan katletmenin yasak olmasına
rağmen, Nazilerin Yahudileri katletmesine rıza göstermesini suçlayıcı ve eleĢtirel biçimde
iĢler. (Bkz.http://www.fernuni-hagen.de/fachschaft-ksw/ Klausuren)
SavaĢ sonrası dönemi eleĢtirel drama eserleriyle yazan edebiyatçıların çoğunluğunu
Alman yazarlardan ziyade Ġsviçreli edebiyatçılar Max Frisch ve Friedrich Dürrenmatt
savaĢın acımasızlığını dramlarında ele alarak savaĢın getirdiği sosyo-ekonomik ve psikolojik
yıkımı ele alırlar. Aynı Ģekilde Avusturya‘lı yazarlar Thomas Bernhard ve Peter Handke‘de
savaĢın insanın ruhsal dünyasında yapmıĢ olduğu onarılmaz tahribatı gerçekçi ve eleĢtirel bir
üslupla incelerler. Doğu Alman yazarlar da, savaĢı eleĢtiren eserler yazmıĢlardır. Acak bu
yazarlar, Batı Almanya yazarlarından farklı olarak sadece sosyalist bakıĢ açısıyla
değerlendirerek batının sistem ve sosyo-kültürel değerlerini eleĢtirirler.
Christina Wolf`un romanı ―Cassandra‖ savaĢ esnasında harap olmuĢ Troya‘nın elden
çıkıĢını Doğu Almanya ile kıyaslayarak anlatır. Doğu Almanyadan, Batıya iltica etmiĢ yazar
Uwe Johnson doğu ve batı Almanya arasındaki siyasi bölünmüĢlüğe ve gerçek hayattan
esinlenerek Rus ajanlara yardım etmeyen bir kiĢinin öldürülüĢünü polisiye eser özellikleri ile
anlatır.
1990 yılında iki Almanya‘nın toplumun isteği doğrultusunda birleĢmesi sonucu
Wolfgang Hilbig, Erich Loest, Monika Maron ve Christa Wolf gibi eski Doğu Alman
yazarları otobiyografiler, romanlar ve deneme yazıları ile daha önceki rejim döneminde
yazdıkları ile çeliĢki içine düĢerler. ―Maron`un Küllerin UçuĢması‖ romanında bir atom
santralinin ekolojik hava kirliliği oluĢturduğunu anlamasından sonra gazeteci bir bayanın
ahlaksal çaresizliğini ele alır. (Bkz.http://tr.wikipedia.org/wiki/Alman_edebiyat%C4%B1)
Romanya`da Almanca konuĢan azınlık toplum kökeninden gelen

Herta Müller,

Romanya komünist rejimindeki güncel yaĢamı ―YeĢil Eriklerin Ülkesi‖ ve ―Randevu‖da
anlatır. Müller‘in diğer konuları, baskı sebebiyle göç etmek zorunda kalan ailesinin kaderi,
ihanet ve kalleĢliklere maruz kalınan bir hayat hikayesi, serbest hareket edemediği
bölgelerdeki bunalımları ve zaman zaman hayatın umursanmazlığıdır. Yazarın bir diğer eseri
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olan „Nefes Salıncağı― (Atemschaukel)‘da da kendisinin, azınlıkların ve alt tabaka insanların
maruz kaldıkları devlet baskısını konu eder.
Christoph Hein`ın eserleri ―Tango Dansçısı ve Willenbrock‖‘nde çevre, bürokrasi,
dünya olayları v.b. oluĢumlardan, sıradan insanların olumsuz etkilenme sonucu geçirdikleri
bunalımlı günler gerçekçi bir tarzda ana konu olarak yansıtılır (Bkz.a.g.e.).
Alman edebiyatına ―Berlin Alexander Meydanı‖ (Berlin Alexander Platz‖ adlı
eseriyle ilk büyük Ģehir romanını kazandıran Alfred Döblin, aynı zamanda ―iç monolog ― ve
―bilinç akımı‖ edebiyat tekniklerini de usta bir Ģekilde uygulamıĢtır. Döblin, dönemin büyük
Ģehirlerini insanının dürüst yaĢamak istemesine rağmen, Ģehrin parıltılı hali, ıĢıklı
caddelerinin arka tarafındaki karanlık, kirli, loĢ sokaklarında yani yaĢamda bu tür insanlara
hazırlanan tuzaklar gözler önüne serilmektedir. Ġnsanların yeni çıkan ürünlere sahip olmak,
yaĢam kalitesini yükseltmek vb. ihtiyaçlarını gidermek için her türlü gayri meĢru iĢlere
bulaĢmaları, dönem insanının aĢırı tüketim arzusunu engelleyememenin vermiĢ olduğu
zayıflığı, yeniliğin karĢısında yenilmiĢliği, toplum dıĢlanması ruh halini eserin kurgusunu
oluĢturan konular yapar. Döblin‘in kendi yaĢadığı çevre ve olayların izlerini taĢıyan eser, en
önemli eserleri arasındadır.
Günümüz Alman edebiyatının toplumsal gerçekçi yazarların önde gelenlerinin baĢında
Franz Xaver Kroetz‘i sayabiliriz. ―Köylüler Ölüyor‖ (Bauern sterben) adlı eserinde, köyde
yaĢayan büyük bir aileden, anne-babaları öldükten sonra geriye kalan kardeĢlerin, büyük
Ģehre göç etmeleri sonucu, Ģehrin kalabalıkları arasında dağılıp maddi ve manevi değerlerini
kaybetmeleri sonucu, tekrar köylerine dönen kardeĢlerin iki tanesi, anne ve babalarının
mezarlarında intihar etmelerini konu alır (Bkz.Bortenschlager: 1992: 279). Bu eserde de
kültür uyuĢmazlığının, insanların ruhsal yaĢamlarını ne denli derinden etkilediğini, Döblin‘in
eserinde olduğu gibi, büyük Ģehir insanının karĢılıksız hiçbir destekte bulunmadıklarını ve bu
davranıĢlarının kendilerince de kabullenilmiĢ olmasının kırsal yaĢamdan gelen insanlarda
yarattığı sosyal ve psikolojik yıkıntı gerçeği iĢlenmektedir.
Alman edebiyatının günümüz yazarları, Hermann Kant, Walter Kempowski, Sarah
Kirsch, Hans Helmut Kirst, Karl Krolow, Hartmut Lange, Siegfried Lenz, Karl Otto Mühl,
Harald Müller, Ulrich Plenzdorf, Luise Rinser, Helga Schubert, Anna Seghers, Bortho
Strauss, Patrick Süskind, Martin Walser, Peter Weiss, Christa Wolf, Michael Zielonka
sosyal hayatın acı-tatlı yönleri, kadın-erkek iliĢkileri, büyük Ģehir yaĢamının sosyo-kültürel
olguları, zamanla ortaya çıkan ve gittikçe büyüyen insanlar arasındaki iletiĢimsizliği,
topluma ve kendine yabancılaĢmayı, dine yaklaĢma-dinden uzaklaĢmayı, iki Almanya‘nın
birleĢmesi sonucu eski doğu Alman yazarlarının edindikleri yeni izlenimleri, anıları vb.
konuları gerek kendi hayatlarından gerekse çevresinde meydana gelmiĢ olaylardan
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esinlenerek edebi sanatla kotarılmıĢ toplumsal gerçekçi, hayatın her alanından kesitler içeren
eserlerini Milli edebiyata kazandırarak, kendilerine ve Alman edebiyatına dünya
edebiyatında müstesna bir yer edinmiĢlerdir.
III. Sonuç ve KarĢılaĢtırma
Gerek Alman gerekse Türk edebiyatında verilen eserlerin büyük çoğunluğu,
konularını sosyal olaylardan almıĢlardır. Sosyal konulu edebiyatın merkezine insan
yerleĢtirilmesinin amacı, insanı, devamlı gözlem altında tutarak bağlı bulunduğu sosyal
çevre içinde ele alma amacıdır. Günümüz Türk ve Alman edebiyatlarında sosyal açıdan hala
konu edilmeyen yaĢantı kesitlerinin olması büyük ihtimal dahilindedir. Bu kesitlerin edebi
ölçütler çerçevesinde ele alınması edebiyatın sosyal yönünde oluĢan eksikliklerin
giderilmesine katkı sağlayacağı kabul gören bir görüĢtür. Çünkü yazarın edebiyatın sosyal
yönüne uygun eserler üretme çabası bilgi vermek için değil, okuyucuda duygu
uyandırmaktır. Yani gerçek hayattan alınmıĢ yaĢanmıĢ olgular önermesi, bir sanat ürünü olan
edebiyat eserine konu olabilir, ancak bunları gerçek, doğru, yanlıĢ gibi değerlendirmede
bulunmak, edebi eleĢtiriciden çok ahlâkçı, siyasetçi, sosyolog veya felsefeci gibi uzmanların
alanı olacağından, edebiyat inceleme ve yorumlama yöntemleriyle ters düĢecektir.
Türk ve Alman edebiyatlarına kazandırılmıĢ toplumsal gerçekçi eserlerin edebi
özellikleri genel hatlarıyla değerlendirildiğinde, her iki ülkenin yazarlarında da zaman zaman
edebi estetiğin, sanatın ve tekniğin yeterince uygulanmadığı dönemlerde, eserde yazarın
kiĢisel görüĢlerin veya herhangi bir siyasi tabana yönelik mesajların ön plana çıktığı
gözlemlenir. Alman edebiyatında bu olguyu dördüncü sınıf olarak iĢçi sınıfının ortaya
çıktığı, Marks, Engels gibi fikir adamlarına ait sosyalist fikirlerinin revaçta olduğu yıllar,
siyasi otoritenin baskıcı, sindirici vb. politikalar uyguladığı Bismark dönemi, Adolf Hitler‘in
faĢist rejimi uyguladığı II. Dünya savaĢ ve sonrası yıllar ve 70 li yıllardan günümüze kadar
olan dönemde eserlerin birçoğunda, özellikle de toplumsal gerçekleri konu seçen eserlerde
edebi sanattan ziyade, halkı belirli görüĢe doğru yönlendiren, dönemin siyasi düzenini
eleĢtiren içerikteki eserler ön plandadır. Aynı durum Türk edebiyatında da gözlemlenir.
Özellikle 1930-50 yılları arasında büyük bir geliĢme gösteren sosyal gerçekçi eserler ilk
yazıldığı yıllara göre amacından sapmıĢ, adeta bir politik mesaj veren bildiriler halini
almıĢtır. Özellikle Milli ġef dönemi olan 1940 yıllar ve 1970–1985 yılları arası dönem
Türkiye‘deki siyasi olaylara paralel olarak eserlerin birçoğu Alman edebiyatında olduğu gibi
edebi estetikten yoksundur. YaĢanan olumsuzlukları halka edebiyat aracılığı ile ulaĢtırmada
en uygun yöntem sosyal olayları, yani gündelik her bireyin yaĢayabileceği, görebileceği,
duyabileceği türden konuları seçerek kurgulamak, yazara hem bir eser üretme hem de hoĢnut
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olmadığı veya savunduğu siyasi fikirleri halka yererek-överek ulaĢtırma bir araç görevi
yapacağından bu tarzdaki eserler tercih edilecektir.
Her iki ülke edebiyatlarında da bu tarzda eser veren yazarların, sosyal konumu, siyasi
görüĢü sebebiyle sosyal sınıfı sahiplenme durumunda genelde yazarlar genelde kendilerinin
ait olmadıkları bir sınıfa hizmet ederler. Özellikle her iki toplumun saray Ģairleri ve siyasi
otoritenin yanında yer alan yazarları, alt sınıflara mensup olmalarına rağmen, hizmetlerinde
bulundukları kimselerin ideolojilerini ve zevklerini benimsemiĢ ve halka ulaĢtırmaya gayret
göstermiĢlerdir. AĢağı yukarı son 50 yıldır edebiyatta sosyal - eleĢtirel gerçekçiliğin ilerleme
kat etmesinde görülen değiĢimlerden bazıları, Türkiye‘de özellikle 1960–70 yılları arasında
yaygınlaĢan sosyalist fikirlerin, 1980–90 yılları arasında da oluĢan askeri rejime karĢı
mücadele, evrenselleĢme, insan, iĢçi –kadın-çocuk-hayvan hakları, çevre sorunları, derin
devlet, din-birey-devlet iliĢkisi vb. olguların edebiyata girmesidir. Aynı durum Alman
edebiyatında 1940–75 yılları arasındaki dönemi daha yoğun Ģekilde kapsar. Benzer olaylar
ve konular edebiyat ürünlerinde önemli bir yer tutar.
Toplumsal gerçekçi edebiyat eserlerinde, konu edilen sınıfın bireyi, özellikle iĢçi,
köylü ve benzer konumdaki sıradan insanlar kaderine terk edilmiĢ, ezilmiĢ, açıklı bir
durumda yansıtılırlar. Türk eserlerde bu durum daha çok kiĢilerde gösterilirken, Alman
edebiyatında ise toplum katmanlarındaki durum ön plana çıkar. Ġlke olarak mevcut veya
geçmiĢ düzenle uyuĢmama, geleceğe umutla bakma, yeni ve özgür insan ve ülke bilincinin
oluĢması her iki ülkenin yazarların kurgularında da ön plana çıkartılır.
Türk edebiyatının tarihsel geliĢim sürecinde, eleĢtirel ve toplumcu gerçekçilik
arasındaki fark, Alman edebiyatında olduğu kadar belirgin değildir. Ancak, bu durum,
Lúkacs‘ın tanımladığı Ģekliyle bu iki türün Türk edebiyatında iç içe oldukları anlamına
gelmez. Türkiye‘de ―toplumcu gerçekçi‖ görüĢlerin,

ülkenin içinde bulunduğu hassas

dönem nedeniyle ―egemen ideoloji‖ye endekslendiğinden, toplumcu gerçekçiliğin kuramsal
olarak özgürce tartıĢılamadığı ve uygulanamadığı söylenebilir. Benzer özellikler Alman
edebiyatında da görülür. Hitler döneminde ülkede kalan yazarlar bu edebi türden uzak
üslupta eser vermiĢlerdir. Alman edebiyatının Türk edebiyatına göre Ģanslı olduğu bir
durum, usta ve önemli Alman yazarların birçoğu ülkelerini terk ederek eserlerini bu
ülkelerden kısıtlı da olsa özgürce yayınlama imkânını bulmalarıdır. Türk ve Alman yazarlar
arasında görülen üslup farklılıklarının bir diğer nedeni de Alman yazarların birçoğu Hegel,
Feuerbach ve Marx'‘ın fikirleri doğrultusunda eserin kurgusunu oluĢtururken, Türk yazarlar
genelde Comte, V.Hügo, Renan ve Durkheim‘in çizgisinden hareketle kurgularını
oluĢturdukları dikkat çeker. Bu farklılığın çok çeĢitli bireysel, sosyal, siyasal, ekonomik,
kültürel sebepleri olabileceği gibi, genel anlamda Türk yazarların yabancı dil olarak
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Fransızcayı daha fazla bilmeleri, amaçlarının siyasi iktidarı yıkmak değil, iyileĢtirmek
olmasıdır. Örneğin; divan edebiyatı yazarı, idarecilerin yaptıkları yanlıĢları eleĢtirirken,
genel olarak toplumda da var olan düzensizliği algılayamadığından veya görmek
istemediğinden, somut olayları soyut kavramlarla açıklamayı yeğler. Ancak, Alman
edebiyatından tam tersi üslup söz konusudur. Gerçekçiliğin ilk uygulayıcıları bile, olayları
somut bir olgu olarak aktarma üslubunu kullanır.
Her iki toplumun edebiyat çevrelerinde, sosyal gerçekçi edebiyata yöneltilen
eleĢtirilerin baĢında ―içerik uğruna biçimden, estetik özelliklerden taviz verdiği‖dir. Bu
eleĢtiri her edebi dönem ve yazar için geçerli olmasa bile, Türk ve Alman toplumcu yazarları
sosyal ve siyasal ana fikri iletme gayesi ile, eserin estetik ve sanatsal güzelliğini ikinci plana
iten, sanatsal-edebi değeri düĢük veya olmayan sosyalizmin propagandasını yapan, edebi
zevk vermekten uzak eserlere sahiptir. Bunun yanısıra gerçekçilik yönteminin sanatsal ve
edebi çözümleyici örneklerine sahip anlatım ve üslup araçları, biçimleri, üslup araçlarının
olduğu eserleri görmek de mümkün olduğu gibi, sosyal gerçekçi edebiyatın bir diğer
misyonu olan yaĢananın ve görülenin betimlenmesi de mümkündür. Örneğin; Türk ve Alman
destanlarında ve sözlü gelenekte doğup yazılı edebiyata geçmiĢ halk hikâyeleri gibi destansı
anlatılarda eski Türk ve Alman topluluklarının günlük yaĢayıĢlarını yansıtan olguların ortaya
çıkarılması gibi.
Türk ve Alman gerçekçi eserler arasındaki bir diğer fark, Türk edebiyatında bir
anlatım yöntemi olarak XIX. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan gerçekçilik, Alman
edebiyatında biraz daha eskilere dayanmasıdır. Ortaya çıkıĢın ilk yıllarında, her iki
edebiyatta da dıĢ gerçekliğin görüldüğü biçimiyle bir tarzda yansıtılması benzer
özelliklerdendir.
Sosyal gerçekçi edebiyat Türkiye ve Almanya örneğinde görüldüğü gibi özellikle Batı
Avrupa yakın tarihinde görülen edebiyatla topluma ―yeni düzen verme ve uyandırma
çalıĢmaları‖ kısa bir süre sonra Türkiye‘de de kendi toplumunun kültürel özellikleri
bünyesinde, benzer Ģekilde uygulanmıĢ ve edebiyattaki yerini almıĢtır. Bu konumu ile
gerçekçi edebiyat, genel edebiyat ilkesi olan ―toplumun bu gününü anlatan geleceğini de
hazırlayan bir etken olma‖ özelliğini taĢır.
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ANKARA AS A METROPOLIS? A LITERARY SEARCH OF TRACES IN
EMINE SEVGI ÖZDAMAR‟S WORKS LIFE IS A CARAVANSERAI (DAS
LEBEN IST EINE KARAWANSEREI) & THE BRIDGE OF THE GOLDEN
HORN (DIE BRÜCKE VOM GOLDENEN HORN)
ANKARA ALS METROPOLE?
EĠNE LĠTERATURWĠSSENSCHAFTLĠCHE SPURENSUCHE
ĠN EMĠNE SEVGĠ ÖZDAMARS WERKEN DAS LEBEN ĠST EĠNE
KARAWANSEREĠ&DĠE BRÜCKE VOM GOLDENEN HORN

Anja Martin1
Insa Hartung2
Abstract:
When referring to a „metropolis―, one usually tends to think of a city of a certain size, a
capital, an administrative-political complex or a significant economic location. A metropolis can
unify all that, but apart from a minimum size, those features are not sufficient for a definition.
Recent research approaches have set up various criteria in order to define the culture of a metropolis
in more detail. The following figure among these criteria:
The metropolis as a place of material and cultural resources: The „City Beneath Us―, e. g. in
terms of a metropolis an „underground city― with sewerage facilities and underground
railway networks.3 Further examples are a representative architecture and shared public
spaces (i. e. streets, squares, sports facilities, airports).
 The metropolis as a place of the Unpredicted: The metropolis negates the known, the
homelike which results in a dissolution of identity or in a takeover of multiple identities.
 The metropolis as a space for possibilities: The metropolis grants different ways of life a
chance to turn into reality. Migration from everywhere but on a voluntary basis, the
emergence of new forms of subjectivity, new designs for life, gender roles as well as access
to ethnic, social and cultural diversity are the consequences.
 The metropolis as a cultural construct: The metropolis presents a point of orientation for
the society in the province.

Within Turkey, these points apply to no other cities more than Istanbul and Ankara. However,
is Ankara‘s character of a metropolis also traceable in Emine Sevgi Özdamar‘s novels Life Is a
Caravanserai: Has Two Doors I Came in One I Went Out the Other and The Bridge of the Golden
1

MA, Gazi Üniversitesi
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3
―The symbiotic relation between a metropolis and an underground railway is also always a symbolic one. It
reveals itself nowhere more precisely than in the term ‗metro‘, short for ‗metropolitain‘ as the underground
railway in Paris, Moscow and Budapest are called.‖ (Lindner 24)
2
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Horn published in 1992 and 1998? It must be taken into account that the plots of her novels take place
between 1945 and 1971. The following contribution takes a closer look at the aspect ―Ankara as a
metropolis‖ by applying the mentioned criteria to Özdamar‘s works.

SYNTHESIS
In Emine Sevgi Özdamar‘s novels the city of Ankara is, along with Istanbul
and Berlin, described very thoroughly. Sociological characteristics can be traced in
both works. In Life Is a Caravanserai, the criteria of the material and cultural
resources, the Unpredicted, the Possible and an access to diversity can be found. In
the following novel The Bridge of the Golden Horn, the same criteria appear and in
addition to that, references to the criteria of the cultural construct are obvious.
Although Ankara‘s image in Life Is a Caravanserai can be described as rather
negative, a broader scope of urban life is depicted. At the beginning of the story, the
family lives in a metropolitan area where construction is still underway. After having
lived there for a while, they move to the city centre.
However, The Bridge of the Golden Horn presents a more homogeneous and
positive city image, which is due to its function as the country‘s political centre and
to the political movements of that time. Furthermore, the sociological and cultural
specifics are immanent in both novels, whereas references to architecture,
infrastructure and shared public spaces appear not as often in the text. It can be
concluded that, when applying the above mentioned criteria to Özdamar‘s works,
Ankara does show traces of a metropolis or is at the point of turning into a
metropolis.
1.Definition des Begriffs „Metropole“

Etymologisch ist der Begriff auf die griechischen Wörter „meter― (Mutter) und
„polis― (Stadt) zurückzuführen, welche auf antike urbane Zentren bezogen wurden,
die auf Grund ihres Bevölkerungswachstums Kolonien gründeten (Dickinson 2990).
Neben den Städten der Antike, die den Grundstein für die Entwicklung städtischer
Demokratien in der westlichen Welt bildeten, stellte die Metropole im Mittelalter
insbesondere eine Bischofsstadt bzw. ein bedeutendes Handelszentrum dar und
entwickelte sich zu Beginn des modernen Kapitalismus zum Industriestandort. In der
heutigen Zeit bezeichnet eine Metropole allgemein eine Hauptstadt bzw. wichtige
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Stadt einer Epoche oder einer Region. Sie ist darüber hinaus traditionell durch eine
Offenheit charakterisiert, wodurch Handel begünstigt wird und Aussicht auf eine
bessere Lebensqualität besteht (Dickinson 2989). Auf Grund von Globalisierung und
Dezentralisierung besteht die Metropole nicht mehr aus einer urbanen Einheit mit nur
einem Stadtkern, sondern erstreckt sich auf eine große geographische Fläche mit
mehreren vernetzten Zentren. All diese historischen Formen sind Gegenstand
intensiver Forschung:
Der Metropolenbegriff [an sich] wird in verschiedenen Disziplinen in unterschiedlicher
Definition gebraucht. Während er in der Geographie sehr große Städte mit einem großen
‚Bedeutungsüberschuß' vor allem in ökonomischer und politischer Hinsicht bezeichnet,
beziehen sich die Geschichts- und Kulturwissenschaften ganz auf die kulturelle Bedeutung
von Städten, die sich dadurch von bloßen großen Städten unterscheiden.4

Nicht nur wegen seiner interdisziplinären Variation, sondern auch wegen seiner
„enormen Komplexität und Offenheit― (Reif 2006) ist der Metropolenbegriff als
problematisch zu bezeichnen, da die Grenzen der angebotenen Definitionen fließend
sind und das einzige gemeinsame Kriterium die Größe ist. Zudem kommt, dass sich
bei der begrifflichen Umreißung „teil quantifizierbare[ ], teils qualitative[ ], also nur
begrenzt messbare Merkmale[ ]― (Reif 3) bedingen. Es kann somit eher von einem
Forschungsfeld als von einer -richtung gesprochen werden. Bei dem Wort
„Metropole― denkt man zumeist an eine Stadt von einiger Größe, eine Hauptstadt,
einen

administrativ-politischen

Komplex

oder

an

einen

bedeutenden

Wirtschaftsstandort. Eine Metropole kann das alles sein, aber diese rein
faktographischen Charakteristika, abgesehen von einer gewissen Mindestgröße,
werden ihr nicht ausreichend gerecht. Neuere Forschungen legen der Definition der
Metropole

auch

andere

kulturwissenschaftliche

Aspekte

Gesichtspunkte

zu
zum

Grunde,
Tragen

wobei
kommen. 5

sozialIn

und
diesem

Zusammenhang sind eine Reihe von Kriterien erarbeitet worden, die versuchen, die
Kultur der Metropole zu analysieren (Lindner 2005, Reif 2006). Dazu gehören:
I.Die Metropole als Ort strukturellen Reichtums an materiellen und kulturellen
Ressourcen: Eine „City Beneath Us―, d. h. die „Stadt unter der Stadt― dient als

4
5

http://www.gsz.huberlin.de/php/kontext_metropolenforschung.php, 01.05.2009
http://www.gsz.hu-berlin.de/php/kontext_metropolenforschung.php, 01.05.2009
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metropolenspezifisches Kriterium. 6 Seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts wurde das
„Funktionieren― einer Stadt mittels ihrer komplexen und technisch aufwendigen Infrastruktur
und der Existenz eines unterirdischen Kanalsystems als Kennzeichen einer modernen
Metropole angesehen (Kiecol 22).7 Die hohen Erschließungskosten wiederum verleihen dem
Bau eine symbolische Dimension, da er den Metropolenanspruch einer Stadt stützt. Neben
einem Abwasser- und Infrastruktursystem zeichnen eine Metropole noch andere
metropolitane Bauelemente aus, wie eine repräsentative Architektur und ausdifferenzierte
öffentliche Räume, z. B. Straßen, Plätze, Hochhäuser, Denkmallandschaften, Fernflughäfen
sowie Großanlagen für Sport und Unterhaltung (Reif 3).
II.Die Metropole als Ort des Unvorhergesehenen: Ein weiteres Metropolenspezifikum
ist das „Unvorhergesehene―, das jederzeit in einer Metropole geschehen kann und die
Differenz zur Kleinstadt ausdrückt. Es wird das Heimelige negiert. Das „Unheimliche― kann
jederzeit eintreten, da sich das Leben in einer Metropole jedweder Berechnung und Planung
entzieht. Somit kann alles möglich werden – wie die „rags-to-riches-stories―, auf Deutsch
vom „Tellerwäscher zum Millionär―, zeigen. Die Metropole hält die Möglichkeit der
Verwandlung bereit, die zur Auflösung der Identität bzw. zur Annahme multipler Identitäten
führen kann (Lindner 25).

III.Die Metropole als Möglichkeitsraum: „Metropolen kreieren auf Grund ihrer
schieren Größe und hohen Dichte mehr Handlungs- und Lebensmöglichkeiten […]―
(Reif 3). Sie geben verschieden-sten Lebensentwürfen eine Realisierungschance. So
können sich etwa neue Formen der Subjektivität, Lebensstile und Geschlechterbilder
herausbilden. All dies macht die Metropole zweifellos zu einem attraktiven Ort.
Freiwillige Zuzüge aus allen Himmelsrichtungen – in diesem Fall nicht ökonomisch
motiviert – sind die Folge. Vielmehr werden eine persönliche Unabhängigkeit und
Abkehr von der Enge des Provinzlebens angestrebt (Lindner 25f.).
IV.Die Metropole als Zugang zur Vielfalt: Der Möglichkeitsraum Metropole
konstituiert sich durch die miteinander verknüpften Prozesse der Differenzierung,
Verdichtung und Vernetzung (Lindner 26f.). Die Metropole beherbergt eine Vielfalt
an Herkünften, Praxen und Wertvorstellungen. Der Zugang zu einer „gesteigerten
6

Die symbiotische Beziehung zwischen Metropole und Untergrundbahn, die auch immer eine symbolische ist,
artikuliert sich nirgends präziser als in der Bezeichnung ,Metro‗, Kurzform von ,metropolitain‗, für die
Untergrundbahn in Paris, Moskau und Budapest. (Lindner 24)
7
Eine eigene „Welt unter der Stadt― bilden etwa die Abwasserkanäle von Paris, die aus rund 2000 Kilometern
gewölbten Tunneln bestehen und jeweils mit Straßenschildern versehen sind (Lindner 22). Bemerkenswert ist
hierbei, dass ein Besuch der Pariser Abwasserkanäle als bizarre Attraktion in das Standardprogramm vieler ParisTouristen zu Beginn des 20. Jahrhunderts aufgenommen wurde (Kiecol 214).
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ethnischen, sozialen und kulturellen Diversität― (Reif 3) und die theoretisch
unbegrenzten Entscheidungsmöglichkeiten zwischen gesellschaftlichen Bezügen,
Berufen und Freizeitaktivitäten sind es, die für das Metropolenkonzept grundlegend
sind (Kiecol 329).
V.Die Metropole als kulturelles Konstrukt: All diese Charakteristika lassen
erahnen, dass sich die Metropole nicht lediglich über eine Mindestgröße und als
politischer Verwaltungskomplex definieren lässt. Sie stellt vielmehr ein kulturelles
Konstrukt dar, einen „Ort höchster nationaler wie internationaler politischer,
ökonomischer und vor allem (hoch-)kultureller Zentralität― (Reif 3). Nicht mehr das
wirklich Fassbare und die konkrete Erscheinung sind grundlegend, sondern die
Assoziationen mit einer Metropole (Kiecol 296). Gesichert wird dieser metropolitane
Mythos durch den Wunsch nach beständiger Teilhabe. Als wichtiges kulturelles
Konstrukt, i. S. eines hochrangigen Knotenpunkts, fungiert sie ebenfalls als Leitbild
und übt daher eine Orientierungsfunktion auf die Gesellschaft in der Provinz aus
(Lindner 27f.).
Bei der Untersuchung des Metropolencharakters innerhalb literarischer Werke
stellt sich ein ausschließlich auf Größe ausgerichteter Metropolenbegriff als
unfruchtbar heraus. Aus diesem Grund wird sich die folgende interdisziplinäre
Analyse

auf

die

oben

angeführten

vorwiegend

soziologisch

und

kulturwissenschaftlich fundierten Kriterien stützen. In Anbetracht der Tatsache, dass
diese als methodologisches Instrument der Analyse dienenden Metropolenspezifika
aus verschiedenen Disziplinen stammen, ergibt sich der Umstand, dass ein Werk
höchstwahrscheinlich nicht alle Merkmale aufweisen wird. Auffallend in Emine
Sevgi Özdamars Werken Das Leben ist eine Karawanserei hat zwei Türen aus einer
kam ich rein aus der anderen ging ich raus und Die Brücke vom Goldenen Horn ist
allerdings die explizite Einführung Ankaras als Hauptstadt (277, 236). Damit wird
der Stadt eine vordergründig bedeutende Funktion zugeschrieben. Seit der Gründung
der Republik Türkei spielt Ankara im Verständnis als moderne Hauptstadt eine
entscheidende Rolle im türkischen Selbstverständnis. Auch in Emine Sevgi
Özdamars Romanen nimmt diese Stadt u. a. im Bezug auf die Biographie der
Protagonistin einen wichtigen Stellenwert ein. In der bisherigen Forschung ist diesem
Aspekt neben der Betrachtung der Städte Istanbul und Berlin (Thüne 2000) nicht
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ausreichend Rechnung getragen worden. Es soll im vollen Bewusstsein der
begrifflichen und methodischen Problematik untersucht werden, ob sich über die
politische Funktion hinaus ein soziologisch fundierter Metropolencharakter in Bezug
auf Ankara in den 1992 und 1998 erschienenen Romanen niederschlägt. Dabei stellt
die Analyse einen Interpretationsversuch, d. h. eine „Spurensuche―8 dar. Hierzu
werden die beiden Werke zunächst einzeln betrachtet, ehe eine Gegenüberstellung
und abschließende Synthese erfolgt.

2.Anwendung der Metropolencharakteristika auf die Werke Emine Sevgi
Özdamars
2.1.Das Leben ist eine Karawanserei
Der erste Roman Emine Sevgi Özdamars Das Leben ist eine Karawanserei
(1992) widmet sich dem Thema der Binnenmigration einer Familie innerhalb der
Türkei. Einer der Aufenthaltsorte ist die „Republikhauptstadt Ankara―, die immer als
solche bezeichnet und damit als politisches Zentrum des Landes gekennzeichnet
wird. Auch die Angaben zur zeitlichen Datierung weisen eine politische Ausrichtung
auf: Erzählt wird in etwa die Zeit von anderthalb Jahren, die den Putsch des
türkischen Militärs gegen Ministerpräsident Adnan Menderes 1960 sowie dessen
Hinrichtung 1961 beinhaltet. Obwohl der temporäre Umfang begrenzt ist, wird der
Beschreibung des familiären Lebens in Ankara viel Raum eingeräumt. Es lassen sich
zwei große Lebensumgebungen herausarbeiten, wobei die letztere noch einmal zu
unterteilen ist. Da es sich dabei um zwei sehr konträre Ankara-Bilder handelt, sollen
diese gesondert betrachtet werden:
I.

Leben im Ankaraner Vorort: die „Steppe― (303)

II.

Leben im Zentrum Ankaras: die „umbarmherzige Grabmalstraße―

(318)
- in der „Kellerwohnung― (312)
- in der „4.-Etage-Wohnung― (343)
I. Auf seiner eher erfolglosen Arbeitssuche findet der Bauunternehmer Mustafa
eine Stelle in Ankara. Allerdings ist der berufliche Erfolg von kurzer Dauer, da
aufgrund des Militärputsches beim Nachzug der anderen Familienmitglieder alle
8

Vgl. den Titel der Untersuchung.
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Baustellen stillgelegt sind. Die „Arbeit [des Vaters] läuft rückwärts― (284),
weswegen die Familie gezwungen ist, in eine „Wohnung― in einem Vorstadtviertel
zu ziehen, welche keine Tür hat, nach nassem Zement riecht, aus unverputzten
Mauern besteht und keine Elektrizität besitzt. Umgeben ist dieses einzelne Haus nur
von der Steppe, durch die eine Schnellstraße in Richtung Stadt führt. Der Schulweg
der Kinder verläuft durch „Schmutz, Staub, halbfertige Baustellen und dann [durch]
die Steppe― (303). Selbst eine Moschee ist in dieser Einöde nicht vorhanden. Einzig
ein heimlicher Ausflug zum Luna-Park sorgt für Abwechslung. Die Verzweiflung
der Familienmitglieder über diese v. a. wirtschaftlich sehr angespannte Situation ist
so groß, dass man sich nach einem Selbstmordversuch der erzählenden Tochter an
den Großvater wendet, mit dessen Geld schließlich eine neue Wohnung gesucht
wird, „damit [man] nicht mehr so sonderbar in Allahs Steppe weiterleben― muss
(312). Diese Lebensumgebung der Familie soll im Folgenden im Hinblick auf die
zugrunde gelegten Metropolencharakteristika untersucht werden:
I Die Metropole als Ort strukturellen Reichtums an materiellen wie kulturellen
Ressourcen
Die Protagonistin bezeichnet den Ort der Ankunft als „Vorstadtviertel― Ankaras (283),
der im weiteren Verlauf zugespitzt mit dem Begriff „Steppe― beschrieben wird. Außer dem
Haus, in das die Familie einzieht, gibt es in der näheren Umgebung nichts: „Das Haus aus
Ziegelstein stand in der Steppe wie verlassen― (286). Auf Grund der politischen
Krisensituation sind alle Baustellen stillgelegt: „Wo das Ziegelsteinhaus stand, war keine
Straße, keine Gasse. Es stand einfach in der Steppe, ohne Tür― (287). Die Erwähnung der
Baustellen dient als Hinweis für die geplante Ausdehnung der Stadt Ankara. Eine sich im
Aufbau befindende Anbindung an die Metropole lässt sich an der nach Ankara führenden
Schnellstraße und der Erreichbarkeit einer Bildungsinstitution, nämlich einem Gymnasium,
festmachen.
II/III Metropole als Ort des Unvorhergesehenen und als Möglichkeitsraum
Die Diskrepanz zwischen der Steppe und der näheren Vorstadt Ankaras wird
offensichtlich, als die Erzählerin das „Vorstadtgymnasium― erwähnt, das sie besucht und
wohin sie v. a. im Winter einen langen und beschwerlichen Fußmarsch zurücklegt (302). Auf
diesem Weg wird die Protagonistin eines Tages von einem Mann verfolgt, der plötzlich wie
aus dem Nichts auftaucht (303):
Einmal aber merkte ich, daß mir ein Mann folgte. Er lief parallel zu mir und tat so, als
ob er nachdenklich laufen würde, wenn ich aber anfing, schnell zu gehen, ging er auch
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schnell, ich fing an zu rennen, er rannte auch, ich ging zu den halbfertigen Baustellen,
trat mit meinen Füßen in den dort liegenden Zement und Sand.

Aus dieser gänzlich unerwarteten Begegnung lässt sich ableiten, dass sich das
Kriterium der Metropole als Ort des Unvorhergesehenen erfüllt. Nur einige Indizien lassen
Ankara als moderne Stadt erahnen, so etwa ein nahe gelegener Hügel, wo reiche Amerikaner
Golf spielen (312), eine Schnellstraße in Richtung Ankara (287) oder etwa in die Steppe
wehende einzelne Zeitungsblätter (298). Eine heimliche Exkursion in den Luna-Park
Ankaras (Gençlik Parkı) mit seinen exotischen Tieren und für die Kinder aus der Steppe
verblüffenden Attraktionen zeigt Ankara als Stadt, die ihren Bewohnern zumindest eine
Möglichkeit bietet, aus ihrem Alltag in eine Phantasie- und inszenierte Scheinwelt zu fliehen
(292f.). Das Unvorhergesehene manifestiert sich somit durch die Verwandlungsmöglichkeit,
die eigene Identität aufzulösen und eine andere anzunehmen.
IV Die Metropole als Zugang zur Vielfalt
Die einzigen Nachbarn der Familie stammen aus Albanien. Auf Grund sprachlicher
Verständigungsschwierigkeiten

können

die

beiden

Familien

nicht

miteinander

kommunizieren: „Es war aber richtig, daß unserer einzigen Nachbarn aus Albanien waren, es
war auch richtig, daß ihre Zunge unsere Zunge nicht verstand― (294f.). Diese albanische
Familie kann als Indiz auf die verschiedenen Herkünfte betrachtet werden, die in einer
Metropole vereint sind.
V Die Metropole als kulturelles Konstrukt
In Bezug auf diesen Aspekt lassen sich im Text abgesehen von der politischen
Funktion keine direkten Anhaltspunkte finden, da der Vater nicht freiwillig, sondern aus
ökonomischen Zwängen nach Ankara zieht und ihm die Familie schließlich folgt.

II. Vom abgeschiedenen Außenbezirk zieht die Familie kontrastiv in das
Stadtzentrum Ankaras, in die Grabmalstraße, an deren Ende sich das Mausoleum
Mustafa Kemal Atatürks (Anıtkabir) befindet. Die wirtschaftliche Situation lässt
dennoch nur eine zwar große, aber dunkle Kellerwohnung zu. Immerhin bietet dieser
Lebensraum ganz neue Möglichkeiten, wie z. B. Gespräche mit Nachbarn,
Busfahrten,

Spaziergänge,

Entdeckungen

etc.

Als

Strafe

für

pubertäre

Verhaltensweisen der Ich-Erzählerin wird sie von der Mutter zu einer im Slum
lebenden Wäscherin geschickt. Zwar hebt sich deren Lebensumgebung im Negativen
von der im Zentrum der Erzählung stehenden Familie ab, allerdings ist die
Lebensauffassung der Arbeiterin sowie deren Selbstwahrnehmung als Frau deutlich
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moderner als die der Familienmitglieder. Als die Familie erneut die Miete nicht
zahlen kann und eine Pfändung erfolglos verläuft, wird dem Vater mit einer
Haftstrafe gedroht, welcher er sich durch Flucht entzieht. Daraufhin wird die
Wohnungstür entfernt, so dass die Familie erneut, wie zu Beginn ihres
Ankaraaufenthaltes, schutz- und hilflos ist.
Erbarmen hat in dieser Situation die skurrile Gestalt der Tante Rezzan, der
„aristokratische[n] Nachbarin aus der Sultanssippe― (347). Jene nimmt die Familie in
ihrer 4.-Etage-Wohnung mit vielen Zimmern und Balkon auf. Bestimmt wird das
dortige Leben von der politischen Situation sowie vom Bruder und dessen Freunden,
einem Literaturlehrer und einem schizophrenen Kommunisten. Im Zuge eines
erneuten Suizidversuchs der Protagonistin wird sie in ein Militärkrankenhaus
eingeliefert. Ihre Rückkehr in die Grabmalstraße ist nur von kurzer Dauer, da sich
dem Vater die Gelegenheit für eine berufliche Fortentwicklung bietet, welche die
Familie zurück nach Istanbul bringt. Dieser Abschied wird nach allen negativen
Erlebnissen geradezu feierlich zelebriert.
Erst nachdem die Familie der Protagonistin ins Zentrum Ankaras zieht, offenbart sich
der städtische Charakter Ankaras unmittelbar. Eine deutliche Referenz auf Ankaras
politische und historische Rolle als Hauptstadt stellt das Mausoleum Mustafa Kemal
Atatürks dar, an dessen Fuße die Familie ihre neue Wohnung bezieht (312). Dieses
bedeutende Denkmal steht gleichzeitig symbolisch für die Leitbildfunktion, die Ankara
gegenüber den anderen Städten in der Türkei innehat. Dies offenbart sich ebenfalls in dem
Besucherstrom zum Mausoleum (314). Damit wird dem Aspekt der Metropole als kulturelles
Konstrukt (V) Rechnung getragen.
I Die Metropole als Ort strukturellen Reichtum an materiellen wie kulturellen
Ressourcen
Über die Hauptstadt und das Anıtkabir hinausgehend weist Ankara weitere
Charakterzüge auf, die nach den zugrunde gelegten Kriterien eine Metropole kennzeichnen.
Hierzu zählen eine ständige Gasversorgung und Elektrizität (318, 320) sowie ein
funktionierendes Nahverkehrssystem (333). Ein unterirdisches Verkehrsnetzwerk allerdings
bleibt gänzlich unerwähnt.
II/III/IV Metropole als Ort des Unvorhergesehenen, als Möglichkeitsraum und als
Zugang zur Vielfalt
Ankara

bietet

seinen

Bewohnern die theoretische Möglichkeit,

subjektive

Lebensformen zu entdecken und zu leben. Als Beispiel seien hier Geschäfte, Cafés, der
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Fallschirmkurs des Bruders genannt (337) und nicht zuletzt die ersten pubertären
Annäherungsversuche der Protagonistin (331ff.). Neue Lebensstile, die damit einhergehen,
treffen insbesondere auf ein neues Frauenbild zu: So verbirgt die Wäscherin aus dem Slum,
bei der die Ich-Erzählerin zeitweise arbeitet, ihre außereheliche Beziehung zu einem Maurer
keineswegs, sondern zeigt sich mit ihm demonstrativ in der Öffentlichkeit (339): „Wir
gingen mit Tante Wäscherin und ihrem Maurergeliebten alle zusammen ins Kino. Der
Maurergeliebte kaufte eine Loggia, in dieser Loggia küßten sie sich ständig― (339). In der
Enge der Provinz wäre dies nicht möglich, das städtische Milieu einer Metropole lässt
hingegen diese Annahme multipler Identitäten zu.
An dieser Stelle lässt sich festhalten, dass v. a. im ersten Teil des Romans Ankara auf
den ersten Blick eher wie das Gegenteil einer Metropole wirkt. Bei genauerer Untersuchung
wird aber deutlich, dass durchaus einige Metropolencharakteristika erfüllt sind: Das Leben in
der Vorstadt weist Ansätze zum Unvorhergesehenen, zum Möglichkeitsraum und zum
Zugang zur Vielfalt auf, während hingegen kein komplexes Infrastruktursystem besteht und
Ankara nicht als kulturelles Konstrukt ausgewiesen wird. Im Zentrum Ankaras lassen sich
dagegen alle Merkmale einer Metropole ausmachen. Damit kann von einer Darstellung
Ankaras als Metropole ausgegangen werden.

2.2. Die Brücke vom Goldenen Horn
In Emine Sevgi Özdamars Werk Die Brücke vom Goldenen Horn wird das
deutlich einheitlicher gezeichnete Ankara innerhalb dreier Kontexte erwähnt. Diese
können überschrieben werden mit:
I.

Ankara als Bildungslüge

II.

Ankara als Besuchsziel

III. Ankara als Lebensmittelpunkt.
I. Im ersten Kontext gibt die Protagonistin und Ich-Erzählerin an Abitur in
Ankara gemacht zu haben, obwohl das nicht der Wahrheit entspricht. 9 Die Stadt wird
dabei als politisches Zentrum, nämlich als Hauptstadt beschrieben, wo „viele
Minister mit akademischer Karriere― (236) wohnten. Diese Bemerkung entwertet die
Bildungslüge der Protagonistin und hebt sie in einer allgemeingültigen ironischen
Wendung auf. Dieser kurze Abschnitt hat sicherlich auch Bedeutung für die weiteren
Ausführungen des Romans, in denen Ankara durchgängig als eine Stadt dargestellt

9

Im Vorgängerroman wird erwähnt, dass die Protagonistin die Schule zugunsten eines Schreibmaschinenkurses
aufgibt und nach einer Arbeit sucht (Karawanserei 364 ff.). Damit besteht eine Verbindungslinie zwischen den
Werken.
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wird, die nicht nur politisches Zentrum sondern auch Zentrum verschiedenster
Politisierungen ist.
II. Auch in der Türkei kam es 1968, während der Regierung Süleyman
Demirels, zu Studenten-protesten. Im Kontrast zu dieser politischen Kontinuität mit
Europa wird Ankara als Ort der Liebe konstruiert. Allerdings erhält auch dieser
private Bereich eine politische Komponente, da der besuchte Geliebte Kerim seinen
Militärdienst in der Hauptstadt ableistet. Beide Aspekte, die politische Situation
sowie der Besuch des Geliebten, finden einen gemeinsamen Ort in der als
linkspolitisch charakterisierten Cinemathek Ankaras. Dabei wird deutlich, dass es
keinen Bereich im Leben gibt, der als unpolitisch bezeichnet werden kann. Selbst die
Liebe der Ich-Erzählerin nicht, deren Nacht mit Kerim von der Politik unter Strafe
gestellt wird. Diese politischen Eingriffe ins alltägliche Leben der Menschen finden
weitere Ausführung im dritten Bereich.
III. Nach Beendigung ihres Studiums findet die Protagonistin eine Anstellung
in Ankara, weswegen sie dorthin ihren Lebensmittelpunkt verlegt. In einem
kommunistischen Theater spielt sie eine Prostituierte, ihre erste Rolle, auf die sie
sich gründlich vorbereitet. An ihrer politischen Orientierung ist nicht zu zweifeln,
was sich ebenfalls an den aufgezählten politischen Subversionsversuchen ablesen
lässt, die sie zur Beschreibung der Zeit aufführt. Das Unvermögen des türkischen
Staates diese bürgerkriegsähnlichen Zustände zu beenden wird ironisiert. Allerdings
fällt der politischen Reaktion, die an Eingriffen in den Bildungs- sowie den
Kulturbereich dargestellt ist, auch der Lebensalltag der Heldin, nämlich das Theater,
zum Opfer. Die politische Spaltung der Bevölkerung erscheint bis Anfang der 1970er
Jahre unüberbrückbar.
Mit

Blick auf die

herangezogenen Kriterien fällt

auf, dass viele

Metropolenspezifika im Roman ihre Entsprechung finden. In Bezug auf die
Metropole als Ort strukturellen Reichtums an materiellen und kulturellen Ressourcen
(I) lassen sich Straßen, Kunst- (Cinemathek, 288, Theater, 298), Denkmallandschaften (Anıtkabir, 301) und Bildungseinrichtungen (Universitäten, 303)
nachweisen. Einzig das unterirdische Verkehrsnetz findet erneut keine Erwähnung.
Bemerkungen zum Infrastruktursystem schlagen sich in der Ankunft in und Abfahrt
aus Ankara mit einem Bus bzw. Zug nieder.
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II/III Metropole als Ort des Unvorhergesehenen und als Möglichkeitsraum
Das Ankara, das Özdamar porträtiert, kann durchaus als Möglichkeitsraum für
verschiedene Lebensmodelle bezeichnet werden, was sich bspw. in der bloßen
Existenz einer politisch aktiven Cinemathek (288) und dem Zusammenleben in einer
Filmkommune (304) offenbart.
Kerim mietete mit sechs Freunden, die wie er revolutionäre Filme machen wollten,
eine Wohnung gegenüber dem englischen Konsulat. Unten im Haus arbeiteten
Istanbuler

Griechen

als

Schneider,

ich

hörte

von

unten

dauernd

Nähmaschinengeräusche, oben wohnten Nutten und brachten in der Nacht Männer
nach Hause, ich hörte ihre Betten bis zum Morgen quietschen. (304)

Die Protagonistin erhält sofort nach ihrem Studienabschluss die Gelegenheit, in
einem kommunistischen Theater zu arbeiten (298). In der Stadt Ankara ist kein
Ereignis wirklich vorhersehbar, was jedoch vordergründig der bürgerkriegsähnlichen
Situation geschuldet ist (301). Die angespannten Zeitverhältnisse drücken sich z. B.
in sexuellen Übergriffen, wie einer versuchten Vergewaltigung der Protagonistin
(288), aus. Als einzige Zufluchtsstätte dient die Cinemathek. Das Motiv des
Unvorhergesehenen beinhaltet jedoch auch die Möglichkeit der Verwandlung und
die Abkehr von nur einer Identität. Die Protagonistin kann somit die Rolle einer
liebenden und zugleich politisch aktiven Frau annehmen, da der nötige Freiraum
hierfür vorhanden ist. Dies zeigt sich auch daran, dass sie unverheiratet mit ihrem
Geliebten zusammenleben und ein gemeinsames Kind abtreiben kann (306).
IV/V Metropole als Zugang zur Vielfalt und als kulturelles Konstrukt
Das Ankara-Bild ist darüber hinaus an eine Leitbildfunktion für die Provinz
angelehnt. Diese Tatsache ist nicht zuletzt auf Ankaras politische Funktion als
Hauptstadt der Republik Türkei zurückzuführen. So wird z. B. das englische
Konsulat erwähnt, dem gegenüber der Geliebte der Ich-Erzählerin eine Wohnung
mietet (304). Eine gewisse Vielfalt an Herkünften, die durch Zuzug aus der Provinz
bedingt ist, zeigt sich ganz deutlich an Hand der vielen unterschiedlichen Einwohner
Ankaras. So werden etwa Prostituierte, Sozialisten und Arbeiter beschrieben, die im
Raum des Theaters „in der Pause zusammen ihre Zigaretten rauchten― (300). An
anderer Stelle sind Polizei, Militärstudenten sowie linke Studenten und das ins Leben
gerufene Türkische Volksrettungsheer (THKO) genannt (303). Özdamar erwähnt
weiterhin trauernde verschleierte Mütter linker Studenten (301), die „mit den
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Demonstranten zum Atatürk-Mausoleum [liefen], um sich bei Atatürk zu
beschweren― (301) und amerikanische Offiziere, die von der THKO entführt werden,
was eine Welle der Gewalt v. a. von faschistischer Seite entfacht (306f.).
Es kann hierbei festgehalten werden, dass die sozialen und kulturellen Aspekte
einer Metropole durchaus in Özdamars Roman Die Brücke vom Goldenen Horn zum
Tragen kommen, während städtebauliche Gesichtspunkte in geringerem Maße
Erwähnung finden.

3. Synthese
In den Romanen Emine Sevgi Özdamars wird der Stadt Ankara neben den
Beschreibungen Istanbuls und Berlins viel Raum gewidmet. Dabei lassen sich soziologisch
basierte Charakteristika einer Metropole finden: In Das Leben ist eine Karawanserei können
die Merkmale des strukturellen Reichtums an materiellen wie kulturellen Ressourcen, das
Spezifikum des Unvorhergesehenen, des Möglichen und des Zugangs zur Vielfalt
nachgewiesen werden. Der Folgeroman Die Brücke vom Goldenen Horn beinhaltet die
gleichen Kriterien sowie das Merkmal des kulturellen Konstruktes. Obwohl im
Karawanserei-Roman ein eher negatives Ankara-Bild vorherrscht, wird Ankara in einem
breiteren Spektrum des städtischen Lebens dargestellt: Zu Beginn befindet sich die Familien
in einem Einzugsgebiet 10, dessen Konstruktion noch nicht abgeschlossen ist. Danach zieht
sie kontrastiv von der Vorstadt ins unmittelbare Stadtzentrum. Die Brücke vom Goldenen
Horn dagegen weist ein homogeneres und positiveres Stadtbild auf, da Ankara als politisches
Zentrum des Landes bezeichnet wird, aber im Kontrast dazu auch, u. a. durch das Umfeld
der Protagonistin bedingt, eine starke Politisierung erfährt.
Auffallend ist, dass die soziologischen und kulturellen Merkmale in beiden Büchern
nachgewiesen werden können, während auch, aber in geringerem Maße metropolitane
Raumelemente (Infrastruktur, Architektur und öffentliche Räume) Erwähnung finden.
Abträglich dagegen bleiben ein unterirdisches Verkehrs- und Kanalisationsnetz, Hochhäuser,
Fernflughäfen sowie Großanlagen für Sportveranstaltungen. 11 Wendet man die Kriterien
neuerer Forschungen auf die beiden Werke Özdamars an, so weist Ankara in beiden
Romanen durchaus Züge einer Metropole auf bzw. befindet sich auf dem Weg zur
Metropole.

11

Vgl. S. 4.
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THE MYTH OF ULYSSES: FROM THE ANCIENT RISE TO
MODERNIST DECAY
Arzu Özyön1 - Rabia Demir2
Abstract:
This study aims to display the evolution of the Ulysses myth in the light of four important
works: Homer‘s Odyssey (Ulysses in Latin), Dante‘s Inferno, Tennyson‘s Ulysses, and Joyce‘s
Ulysses respectively. In order to present this evolution of the Ulysses myth, this study deals with each
of these works in detail as representatives of different periods from the 800 B.C. through medieval
time and ninetieth century until twentieth century. Basically, it will examine Homer‘s original myth,
Odyssey with its pagan influence, Dante‘s contribution to this myth with a religious context and thus,
with a kind of moral rise by his Inferno, then Tennyson‘s contribution of romantic perspective to the
myth with his Ulysses, and eventually a kind of moral decay presented through James Joyce‘s Ulysses.
Hence, the type of critical approach employed in this study is a comparative analysis of these four
works, which enables us to explore the parallels and the differences among them, thus providing us
with a kind of metamorphosis of the Ulysses myth from the ancient rise to modernist decay.
Özet:
Bu çalıĢma Ulysses mitinin dört önemli edebi eser ıĢığındaki değiĢimini göstermeyi
amaçlamaktadır.Bu eserler sırasıyla Homeros‘un Odiseus‘u, Dante‘nin Inferno‘su, Tennyson‘ın
Ulysses‘i ve Joyce‘un Ulysses‘idir. Ulysses‘in bu değiĢimini sunmak amacıyla bu çalıĢma MÖ
800‘den Ortaçağ ve 19. yy boyunca 20.yy‘a kadar olan farklı dönemlerin temsilcisi kabul edilen bu
eserlerin her birini detaylı olarak incelemektedir.Bu çalıĢma temel olarak Homeros‘un Pagan
etkisiyle yazılmıĢ olan orijinal miti Odiseus‘u, Dante‘nin Inferno eseriyle bu mite kattığı dini içerik ve
bir çeĢit ahlaki anlayıĢı , Tennyson‘ın aynı mite getirdiği Romantik bakıĢ açısını ve son olarak
James Joyce‘un Ulysses eseriyle segilenen ahlaki çöküĢü incelemektedir.Bu sebeple bu çalıĢmada
kullanılan eleĢtirel yaklaĢım bu dört eser arasındaki paralellikleri ve farklılıkları ortaya çıkarmamıza
yardımcı olan, böylece Ulysess mitinin antik yükseliĢten Modernist düĢüĢe geçiĢteki evrimini
göstermemizi sağlayan karĢılaĢtırmalı bir analizdir.

For centuries many works have been used as sources by different writers in order to
depend their new works on them, each time adding some novelty to the work used as a basis.
As Jennifer R. March states: ―[Especially], Greek myths have always had immense potential
for reinterpretationdown the centuries and over a variety of cultures, with different meanings
and significances found ‖(March, 1995:460). According to W. B. Stanford, the causes of
1
2
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variation in the development of a heroic theme or in the ―new portrait of a wellknown
mythical hero‖ are as follows: the demand of audience, the desire of some authors for
originality,
―the basic information the author acquires about the tradition, the problems of
translation, the natural tendency of the authors to assimilate old material to
contemporary fashions and customs, the variation in moral standards, the writer‘s
technical intentions and [lastly], each author‘s personal reaction to the personality of
the mythical figure‖ (Stanford, 1954:3).

One of these mythical figures is the epic hero of Homer‘s Odyssey, who has been
particularly potent as March indicates, and has become an inspiration for the works of
several writers almost in every century, like a hero of continuity and metamorphosis. Since
this subject is definitely a very broad one, in this paper only a few remarkable examples will
be analysed in order to display the metamorphosis of Homer‘s great epic hero, Odysseus
living in the pagan world, first into a sinner enduring his punishment in Dante‘s Inferno, then
into a romantic hero with an unceasing thirst for knowledge in Tennyson‘s Ulysses, and
finally into an ordinary man leading a corrupted life in the 20th century modern world of
James Joyce‘s Ulysses.
In Homer‘s Odyssey (Ulysses in Latin) , Odysseus is portrayed as a great leader
embodying all the qualities of an epic hero. As George de F. Lord states: ― The Odyssey
presents through the experiences of its hero the birth of personal and social ideals which are
remarkably close to those of the Christian tradition …‖ (Lord, 1991:1). Since these epic hero
qualities play a vital role in Homer‘s Odyssey, it will be useful to analyse the most striking
ones, which will help us to present the evolution of Homer‘s epic hero in the course of time.
First of all, he is a very good leader with much affection and justice for his men, but without
fear. In book ten called Circe, Odysseus with his men land on an island on his way back to
his hometown. Here, he divides his crew into two parties with a leader for each in order to
discover where they are, he himself remaining on the board with the rest of his men. After
some time the leader of one of the parties, Eurylochus comes back in anguish so as to report
the catastrophe his party has just met with. When Odysseus asks Eurylochus to take him
back by the way he has come, he begs Odysseus not to force him to do such a thing as it is
very dangerous, and also warns him not to go there on his own. But he replies as: ― Very
well Eurylochus, stay where you are, and eat and drink by the black ship‘s hull. But I shall
go. I have absolutely no choice‖ (Homer, 1946:150). By this example it is understood that
Odysseus is a very thoughtful and affectionate leader who cares about his men and leaves
them alone under no condition even endangering his own life. This also reveals the fact that
he is a fearless and responsible man. George Lord also describes Odysseus as ― the moral
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character of his universe, and the pre-eminence of freedom and moral
responsibility…‖(Lord, 1991:2).
Furthermore, Odysseus is a man of eloquence, that is to say, he knows how to speak
beautifully and how to persuade people. He chooses his words with great care and ornaments
his sentences in such a way that nobody can resist him. That is why he is called Odysseus of
the silvery tongue. For instance in book six, Nausicaa; while he is talking to the princess, it
is seen how skillful he is with words. He says: ―Princess, I am at your knees. Are you some
goddess or a mortal woman? If you are one of the gods who live in the wide heaven, it is of
Artemis, the Daughter of almighty Zeus, that your beauty, grace and stature most remind me.
But if you are one of us mortals who live on earth, … he is the most blessed of them all who
with his wedding gifts can win you and take you home as a bride. Never have I set eyes on
any mano r woman like you. I am overcome with awe as I look at you‖ (Homer, 1946:89).
By these words he wants to impress the princess in an effort to win her favor with the hope
of some help from her on his way back to Ithaca.
He is also a man of many disguises, which together with his eloquence, help him
overcome most of his opponents and enemies and get out of the most difficult and dangerous
situations. His using disguises indicates that he is very cunning as well as being cautious of
other people. To illustrate, in book seven it is seen that Odysseus arrives at the palace of
Alcinous, where he introduces himself as a poor traveller in order to learn people‘s real ideas
about himself. Since he doesn‘t know the land, he thinks it might be an enemy land.
Therefore he doesn‘t want to risk anything. Another aim of him is not to make use of his
fame and name as Odysseus in order to get help from them. Another example of his being
disguised is displayed almost at the end of the novel, in book 19, where Melantho, one of the
maids cries: ―Ha! Still here, to plague us all night long, prowling around the house and
ogling the women! Off with you, wretch, and be glad of the supper you had, or you‘ll find
yourself pelted out of the house with lighted brands.‖ To this Odysseus answers turning on
her with a black look: ―What‘s got into you, woman? Why attack me with such spite? Is it
because I‘m dirty and dressed in rags and go round the country begging? But I have no
choice; this is how it is for all beggars and vagrants‖(Homer, 1946: 288). Thus, he introduces
himself as a poor beggar in his own house in order to test all the household including
Penelope and Telemachus, and the servants and the maids. He wants to learn if Penelope was
loyal to him or she did anything to encourage the suitors in his absence. Besides, he tries to
test Telemachus‘s royal generosity and hospitality (two important values of the time) -as the
master of the house- towards the strangers and beggars like himself. He also doesn‘t reveal
his identity so as to learn the ideas of the suitors about himself and see their disrespectful
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behaviour to Penelope with his own eyes before deciding to punish them. In other words, as
George Lord puts it, he wants to test the charity of the suitors which is one of the essential
virtues in the world of The Odyssey (Lord,1991:7). As for Penelope, like Odysseus himself,
she is very wise and she doesn‘t fall for his tricks and wisely proves that she has always been
very faithful to her husband. Telemachus also behaves as a generous host towards this
beggar ordering the maids to give him food and drink, without knowing who he really is.
Whereas, the suitors continue with their extreme behaviours and insults towards Telemachus
and Penelope, they misuse the hospitality and usurp everything in Odysseus‘ house.
Moreover, they dare to rebuke this old beggar, not knowing he is Odysseus himself. Finally,
Odysseus thinks that he has had enough of all these insults and disrespect, and decides to
give them what they deserve with the help of his son, Telemachus.
Perhaps, the most distinguishing feature of this Homeric hero, which needs special
emphasis, is his intelligence. As W.B. Stanford states intelligence is a neutral feature ―that
may take the form of low and selfish cunning or of exalted, altruistic wisdom‖ (Stanford,
1953:4). One of the books in The Odyssey, where his cunning is best exemplified is book 9,
The Cyclops. In this book his craftiness and word play are clearly seen when the Cyclops ask
his name. As a part of his plan he says: ―Cyclops, you ask me my name. I‘ll tell it to you;
and in return give met he gift you promised me. My name is Nobody. That is what I am
called by my mother and father and by all my friends.‖ ‗The Cyclops answered me from his
cruel heart. ―Of all his company I will eat Nobody last, and the rest before him. That shall be
your gift‖ (Homer, 1946:135). Then making the Cyclops drunk Oysseus blinds him by the
help of his men. Then the Cyclops pushes the rock away from the mouth of the cave, sits
down in the doorway and stretches out both arms in the hope of catching them in the act of
slipping out among the sheep. However, it is very unwise of the Cyclops to expect such a
thing to happen since Odysseus is more cunning than anyone has ever predicted. Thus, he
continues with the rest of his plan, which is to use the thick-fleeced sheep to carry his
followers, and himself. Each of them, with a firm grip on the sheep‘s wonderful fleece and
with patience in their heart goes out of the cave. By the way, their master, the Cyclops passes
his hands along the backs of all the animals as they stop in front of him, but without noticing
that Odysseus‘s men are tied under the chests of his own woolly rams. In this way, thanks to
Odysseus‘s cunning they are all saved from the hands and tortures of the Cyclops. Just as in
this situation, he has used his intelligence -either as cunning or as wisdom- in many cases in
order to find solutions to several problems.
Then, how come that he is punished in the fires of hell in Dante‘s Inferno because of
his cunning? Here, this distinguishing quality of him, his craftiness reverses back, and turns
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out to be the reason of his catastrophe, he himself being considered as an evil counselor. As
Northrop Frye points out :"With the Romans and the glorifying of the Trojans, Ulysses'
reputation declined still further, and Christianity, with its strong sense of the futility of all
human ruses to escape divine wrath, conferred on him the somber tragic hybris that we see in
Dante's figure" (Frye, 1957:181). Because, together with Diomedes, he helps to destroy Troy
with his Trojan horse scam. Since Troy is considered to be the homeland of Europe, anyone
who harms it is evil and must be punished. He also cuts loose from all human ties (home,
family etc.) to sail to the edge of the world. Hence, deceit (his cunning) and pride, virtues in
Homer‘s Odysseus, have become Ulysses‘ sins in Dante‘s Christian context of middle ages.
So, in this new context of Dante, Odysseus is seen as an evil hero due to his ability to lie and
manipulate. These features of Odysseus favoured in Homer‘s The Odyssey as virtues, now
create a completely contrast figure to Homer‘s Odysseus in Dante‘s religious context.
In Dante‘s Inferno section of Divine Comedy, Ulysses is depicted as a punished sinner
in the eighth bolgia which is the very deep part of Inferno. By being in this part of bolgia of
the hell, Ulysses is shown not a different one from a common Florentine thief. In the ancient
epic form, Homer‘s cunning hero Ulysses, after fighting in Trojan War for ten years and
falling of Troy, turns back to Ithaca however Dante shows Ulysses as a character who
doesn‘t have any wish to return his final destination Ithaca.
In Inferno Canto XXVI, Ulysses sets out on a mad quest with a few mariners by
following the Sun. Ulysses himself calls this quest as a mad flight in the 125 th line ‗We of the
oars made wings for our mad flight‘. It‘s a mad quest because Ulysses tries to pass beyond
all limits and boundaries and he can‘t see the results of his actions. In its Italian version
Dante uses ‗remi facemno‘ (oars made wings) that echoes ‗the remigium alaun‘ used by
Virgil in his description of fight of Deadalus. Like both Deadalus‘s wings and Elijah‘s
chariot which is expressed in the 35 line as ‗Beheld Elijah‘s chariot at departing‘ Ulysses‘s
ship as Freccero states ‗ is on a flight to the absolute…generalizes that significance beyond
the limits of one man‘s experience‘(Freccero,1993: 94). As it‘s a medieval work, his journey
has a moral significance and it ends with a ship wreck compared to Homer‘s Ulysses‘s
voyage ending in Penelope‘s arms. Actually Dante‘s Ulysses‘s journey is not just an aim of
exploring the new regions but it‘s a kind of rebel to the limits shaped by the deity. According
to Kirkpatrick, ‗this journey … as challenge both to the confinements of old age and divine
law‘.(Kirkpatrick, 1987:71) Since in his search of knowledge, he challenges to deity that is
God, he is punished in the very deep part of inferno. And as Scott puts it ‗disobey of God,
mad flight, is a downward trajectory to damnation‘. (Scott, 2005:259) This reveals that not
only Ulysses but also his faithful crew can‘t escape from their inevitable end. Mazotta also
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describes this tragic end as ‗tragedy creeps into Ulysses‘s epic quest as he ventures from the
unknown world to the forbidden land he approaches but never reaches‘. (Mazzotta, 1998:
352).
Furthermore, Ulysses calls his companions to sail through the inhabited ocean to the
unknown worlds and in this call he degrees his native people who lives in Ithaca by calling
them as brutes as it‘s expressed in the lines between 118 and 120 ‗Consider ye the seed from
which ye sprang; Ye were not made to live like brutes, But for pursuit of virtue and of
knowledge‘. Compared to Homer‘s great hero of his folk, Dante‘s Ulysses puts both his crew
and him into a higher position than natives of Ithaca by giving reference to their past
experiences which he thinks make them different from common people of Ithaca and as
Kirkpatrick states Ulysses ‘urges that true mark of human nature is to follow virtue and
knowledge‘ (Kirkpatrick, 1987:70). Ulysses continues in the lines between 121 and 123 ‗So
eager did I render my companions, With this brief exhortation, for the voyage, That then I
hardly could have held them back‘. By these words it‘s understood that both Ulysses and his
mariners have so much in common, so it‘s very easy for Ulysses to persuade them for this
voyage.
Additionally, while Homer‘s Odysseus is a merciful man behaving justly, Dante‘s
Ulysses in his description of his native folk as brute shows that he doesn‘t love them and to
rule them justly he doesn‘t cultivate wisdom. Even his family is one part of the lower graded
folk for him as he states in the lines between 94 and 96 ‗Nor fondness for my son, nor
reverence for my father, nor the due affection which joyous should have made Penelope‘.
From these lines it‘s understood that neither love for his wife Penelope and his son
Telemachus nor pity for his father could stop him from desire to search new destinations. In
other words he is an eternal wanderer and to seek virtue and knowledge overcomes his love
for his family and as Dante tells us that he sacrifices everything he has for his mad flight to
the inhabited oceans.
He is also punished due to his challenge with divinity by devising the wooden horse
which is filled with Greek soldiers and after cheating of people and making them to take the
horse into the city of Troy, causes the destruction of Troy as it‘s expressed in the lines
between 58 and 61 as ‗And within their flame do they lament The ambush of the horse,
which made the door Whence issued forth the Romans‘ gentle seed‘. To strength the Greeks
in the war, he also captivates Achilles who is prevented to participate to the war by his
mother Thetis. And furthermore he steals The Palladium, the statue of one of Pagan goddess
Athena, which is believed to protect the city of Troy as it is given in the work is as ‗Therein
is wept the craft, for which being dead Deidamina still deplores Achilles, And pain for the
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Palladium there is borne‘. Hence, because he deceits Trojans with Diomedes, rebels to the
limits of the deity and has pride Ulysses in Dante‘s work is seen as a punished sinner.
After Dante's religious portrayal of Ulysses as a sinner, actually as an evil counsellor,
in his dramatic monologue Ulysses, Tennyson employed a totally romantic perspective to
depict his new Ulysses, who has a restless thirst for more new experience and knowledge. As
Goldwin Smith expresses in Tennyson‘s hands
―[e]ven the Homeric Ulysses, the man of purpose and action, seeking with most
definite aim to regain his own home and that of his companions, becomes a ‗hungry
heart‘, roaming aimlessly to ‗lands beyond the sunset‘, in the vain hope of being
‗washed down by the gulf to the Happy Isles‘, merely to relieve his ennui, and
dragging his companions with him‖ ( Smith, 1967: 188).

This means that in this dramatic monologue of Tennyson, which is narrated by a
single speaker till the end, the figure of Ulysses gains a completely new and fresh spirit. In
B. C. Southam‘s words: ―The Homer-Dante Ulysses is Tennysonianized‖ (Southam,
1971:29). The main themes or ideas emphasized in Tennyson‘s Ulysses are as follows:
― Restlessness of the retired warrior, [b]readth and depth of his experiences, [p]ride in
the fullness of that experience… , … passive existence even at the risk of deserting
loved ones, [o]verwhelming desire to follow the ―sinking star‖ of knowledge,
[w]illingness to delegate ―common duties‖ to Telemachus, Ulysses‘ plan to join
comrades in another last adventure, [t]he heart weakened by time but determined ‗To
strive, to seek, to find, and not to yield‘ ‖ (Gurka, 1966:206).

Tennyson also uses the ideas of ―man‘s imperishable dignity, and the unrest and
ceaseless activity of the age‖ in Ulysses, where the aged hero of Homer and Dante becomes
a mouthpiece for the nineteenth century rallying his crew with an encouraging cry:
One equal temper of heroic hearts,
Made weak by time and fate, but strong in will
To strive, to seek, to find, and not to yield.
(lines 68-70)

With these words he once again confirms the idea that he has a spirit tireless in the
face of death and relentless in the quest for new accomplishments and discoveries,
deceptively luring his men to their deaths. Here, it is clear that his eloquence, which he used
in difficult times to solve problems and even to save his men‘s lives in Homer‘s The
Odyssey, now has a completely opposite function that is to persuade his crew to set off for
new discoveries even at the price of their lives. As J. A. Davison states ― … this conception
of Ulysses is diametrically opposed to the home-loving Odysseus of Homer, …‖
(Davison,1956:11). Tennyson‘s Ulysses is like a Byronic wanderer or adventurer who drags
his comrades to the end with himself and ―who wants to go anywhere but home‖ (
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Frye,1957: 181). Thus, it can be expressed that the character of Tennyson‘s poem follows
the great Italian poet Dante‘s version of the character more than Homer‘s. As Arnold
Markley puts it :
―… Tennyson‘s choice of the Latinized name ―Ulysses‖ as the poems title emphasizes
this connection. In Canto 26 of Dante‘s Inferno…, Dante visits the many levels of Hell and
meets Ulysses, who is being punished there for his deceitfulness, a fact that also may affect
one‘s interpretation of Tennyson‘s Ulysses as being less than the ―ideal‖ hero ‖(Markley:
1997: 2).
Another quality of Tennyson‘s Ulysses that differentiates him from Homer‘s great
epic hero is his alienation from his wife, son and his people. He has a general disillusionment
with the life he tried so desperately to get back to throughout Homer‘s Odyssey. His
alienation from his wife and his people is best expressed in the first five lines of this
dramatic monologue:
It little profits that an idle king,
By this stil hearth, among these barren crags,
Matched with an aged wife, I mete and dole
Unequal laws unto a savage race,
That hoard; and sleep, and feed, and know not me.
(lines 1-5)

As it is seen clearly the poem opens with the scornful manner and venomous disgust
of Ulysses, who describes Ithaca as a place of ―barren crags‖ and expresses his boredom
with the duties of being a king. As Andrew McCulloch mentions ― every noun has its bitterly
contemptuous adjective‖ like ‗idle‘, ‗still‘, ‗barren‘, ‗aged‘, and ‗unequal‘(McCullloch,
2005: 5). He also uses the phrase ―savage race‖ for his people and describes them like
animals who ―hoard, and sleep, and feed‖ not recognising him as a king. This suggests that
he blames his own unhappiness, his longing for the old days and his old age on others.
Besides, his insult to Penelope - an example of fidelity and resolve in Homer‘s Odysseywith the words ―aged wife‖ clearly shows his alienation from his wife whom he once loved
so much.
However, his alienation as a father from his son Telemachus is emphasized much
later, in the lines between 33 and 43 :
This is my son, mine own Telemamachus,
……………………………………………
Well-loved
Of me, discerning to fulfil
This labour, by slow prudence to make mild

462

A rugged people, and through soft degrees
Subdue them to the useful and the good.
……………………………………………

When I am gone. He works his work, I mine.
Although Ulysses shows a faint praise for Telemachus, he spares him the harsh
contempt with which he treated Penelope and his people in the previous lines. As Jay L.
Halio explains this is perhaps ― a noble abdication Ulysses makes‖ but strongly interfused
with a sense of alienation (Halio, 1961: 393). With these lines, especially with the last one,
Ulysses emphasizes the fact that his son is very different from him in personality and age.
Hence, under the sense of loss and despair, feeling that he is strong in will, but weak in flesh,
Ulysses blames and insults everyone around him including his once beloved wife and son.
As Markley emphasizes he ―undervalues his son, as his brief mention of Penelope as ―an
aged wife‖ undervalues the great lenths that Penelope underwent in fending off scores of
suitors and in remaining loyal to her husband in the twenty years that he was absent from
Ithaca‖ (Markley, 1997:2).
All these examples from the poem show that Tennyson‘s Ulysses has a dark side like
Dante‘s. Therefore, his character is very far from Homer‘s great epic hero Oysseus, as the
Roman name, Ulysses that he has chosen suggests. All these clues again indicate to the fact
that ― in spite of a fondness for Greek poetry and specifically Homeric themes, Tennyson‘s
craftsmanship was primarily Roman rather than Greek, and like most of the Roman poets he
was essentially Hellenistic‖ (Joseph,1992:37). His hunger for new experiences and
discoveries even at the risk of deserting his family, his use of his powers of persuasion to
lure his mariners to almost certain death, his intense pride and physical addiction to action
and danger, - that is best explained by the phrase ―drunk delight of battle‖ in the poem- all
these qualities of Tennyson‘s Ulysses support the idea that his character has much more
affinities with Dante‘s Ulysses that it has with Homer‘s.
Tennyson‘s Ulysses, of course, is not the last example of adaptation of Homer‘s
Odysseus. In the 20th century James Joyce rehandles the same subject with a completely
new approach. In his hands, Ulysses turns out to be an ordinary man travelling around
Dublin. Thus, in Joyce‘s version Homer‘s Odysseus whom, as Frye states, Plato showed ―as
wishing to be an ordinary man in his next reincarnation‖, seems to fulfill his wish or dream
(Frye, 1957:181). Although Joyce preserves the theme or motif of travel in his work, his
Ulysses is a ―lower middle-class citizen of a modern Megalopolis [with] his unaristocratic
condition of life‖ who becomes Ulyssean by doing and suffering Odyssean things as W. B.
Stanford expresses it (Stanford, 1953:125-126). Hence, Joyce reincarnates Ulysses as
Leopold Bloom ―in a cosmopolitan, agnostic, self-indulgent, chaotic, democratic age.‖ Again
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Joyce gives much more space to the ―Wanderings‖ of this ordinary man than to his
―Homecoming.‖ As Stanford emphasizes ―[t]he Wanderings occupy about three-fourths of
Ulysses, the Return about one-fifth, …‖ (Stanford, 1953:127). As soon as he leaves his
house after breakfast he starts to think of ―somewhere in the east … turbaned faces going by.
Dark caves of carpet shops … Wander along all day …‖ In accordiance with this situation in
the Hospital Scene he is twice called as ―the traveller Leopold.‖ Besides, his few books at
home include Three Trips to Madagascar, Voyages in China, and In the Track of the Sun,
and when Bloom and Stephen talk to the old sailor in the cabman‘s shelter, his nautical
stories rekindle Bloom‘s desire to see strange cities and people. Though he is half a
Wandering Jew, ―Bloom conforms to the Homeric pattern of the tired, centripetal Returned
Husband, safe back at the end in his nuptial bed‖(Stanford,1953: 130). Hence, in Ulysses, as
in the Odyssey, the Wanderings end with the Return.
As Doody and Morris emphasize ―… Bloom‘s ability to embrace experience, to
encounter and count the details of the world …‖ is another affinity between him and
Homer‘s Odyssey (Doddy and Morriss,1982:233). Like Odysseus Leopold Bloom seeks
after knowledge, with a slight difference, in that the scale of his curiosity is domestic. As
Jennifer Levine explains it he asks questions like ‗Wonder what I look to her? as he feeds
the cat. ‗ Height of a tower? No, she can jump me‘(4.28-29). Stanford supports the notion
that ― Bloom shares in this traditional love of knowledge. In spite of his lack of any higher
education and despite his intellectual naivety, he is something of a polymath. His meager
library at 7 Eccles St. includes two books on astronomy and one on geometry( the primary
Greek sciences), besides odd volumes on theology, philosophy, history, and travel.
Astronomy is his special interest‖ (133). All these books in his library display Bloom‘s
curiosity for new knowledge and thus, his familiarity with Homer‘s Odysseus. In addition to
his domestic curiosity for knowledge, his ability to place himself in danger, to open himself
to ridicule, to face both pain and pleasure is perhaps one of the most important resemblances
of him to Odysseus.
Despite all of these similarities he bears to Odysseus, Leopold Bloom (and Molly and
Stephen together with him) present a series of profound differences from Homer‘s
characters: Odysseus, Penelope and Telemachus. To start with Bloom himself, as Stanford
states: ―One of [his] characteristics goes far beyond anything in the classical tradition. This is
his amorousness and eroticism‖ (Stanford, 1954:131). As is known, Odysseus was never
unfaithful to Penelope with a mortal woman. However, Bloom in both thought and deed has
long been a ―cautious amorist, and in his amorousness there is a vein of sensual exoticism
quite unparalleled in the whole tradition, …‖ (Stanford:1954:132). There are some
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implications that Bloom has a tendency to betray his wife, actually he even puts it into
practice. Jennifer Levine points out that ―Gerty MacDowell- a young woman he does not
know- has conveniently arranged herself so that he can look up her skirt, and with this
encouragement he masturbates‖ (Levine, 1990:149). With this encouragement from her,
Bloom starts to masturbate, which is not a behaviour expected from Homer‘s Odysseus.
These words of Doody and Morris strongly support the idea that Bloom betrays his wife: ―
Moreover, the singers are drowning themselves in songs of loss and betrayal. Bloom, like
any Odysseus worth his salt, is tempted by Simon‘s aria from Martha, but he finally rejects
these sentimentalities of failure and writes his own Martha a letter which puts her off and
preserves the distance between them. For the same reason that he avoids the barmaids and
the old whore who recognizes him later, he withholds Henry Flower from Martha Clifford,
…‖ (231). These words depicting the scene in the bar implicate the fact that he had an affair
with the woman called Martha Clifford, which he now tries to get rid of, with a sense of
regret and in an effort to return to Molly. This is one of the incidents that points out to the
moral and modernist decay that has been emphasized at the beginning of this study.
Apart from his tendency to betrayal, Bloom has some voyeuristic motives, or in
Jennifer Levine‘s words a ―masochistic fantasy‖ in Circe (Levine, 1990:155). This situation
is rather strange or abnormal. Because as Levine expresses:
― [Unlike Odysseus] Bloom, after all, does not kill his wife‘s suitor(s). In fact he is
careful to stay away during the hour of adultery. The nearest thing to a confrontation
between him and Boylan is the one dramatized in ‗Circe‘ where Bloom, as flunky
and voyeur, is instructed to apply his eye to the keyhole and play with himself while
his rival offhandedly announces his intention to ‗just go through her a few times‘
(15. 3789). Abjectly, Bloom offers ‗Vaseline, sir? Orangeflower … ?Lukewarm
water … ?‘ (15. 3792-3) and asks ‗May I bring two men chums to witness the deed
and take a snapshot?‘ (15. 3791-2). For ‗Circe‘s‘ Bloom, there is intense erotic
pleasure in betrayal: ‗(his eyes wildly dilated, clasps himself) Show! Hide! Show!
Plough her! More! Shoot!‘ (15. 3815-16). The passion here is very different from the
avenging fury of Homer‘s text, and defines the role of the patriarch/ husband in
ways for which the epic writer would probably feel contempt‖ (Levine, 1990:133).

Therefore, Joyce‘s version of Ulysses is diametrically opposite of Homer‘s epic hero.
He has no courage or moral values like Homer‘s Odysseus.
One of the most important dissimilarities of Joyce‘s Ulysses from Homer‘s is that his
struggle or war is not a physical one like Homer‘s Odysseus, but his is a psychological one.
As Doody and Morris puts it Bloom in Hades part shrinks from facing Boylan, ―[the] worst
man in Dublin,‖ who brings only pain to Bloom‘s mind. Later when he sees Boylan again in
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Lestrygonians, Bloom flees into the library. However, later in Sirens he stops avoiding
Boylan and follows him into the Ormond to face his loss and to begin restitution. This is like
an internal conflict whether to face the truth or not, and Bloom finally decides to face
Boylan, thus the truth that this man is a part of the adulterous relationship of Molly. Stanford
evaluates this situation as a psychological victory on Bloom‘s part. He believes that Bloom
achieves a humble peace of mind and triumphs over ―all envy and hatred of the usurping
Boylan,‖ by means of ―abnegation, equanimity, and general goodheartedness‖ (Stanford,
1953:130).
As for Molly, she is far away from Odysseus‘ faithful wife, Penelope. As Levine
points out ― Certainly Molly Bloom‘s assignation with Blazes Boylan resonates against
Penelope‘s legendary faithfulness‖ (Levine, 1990:133). As it has been mentioned before, she
willingly accepts the man, Stephen whom her husband brings as a lover for her intead of
Boylan. This is a sign showing her immorality and impudence. However, this is not the only
example of her moral decay. As Doody and Morris state:
―[Her daughter] Milly‘s blooming has emphasized Molly‘s fears of aging and the
inertia of her life, which she tries to remedy on this day, June 16, 1904, by assuming
a lover as she resumes her singing career. Bloom is aware of Molly‘s decision; he
feels guilty and sad at this turn in their lives, especially now at 4 p.m., the hour of
her assignation‖ (Doddy and Morris, 1982:225).

Thus, with a fear of aging and need of renewal and change, Molly decides to assume a
lover, Boylan, which is another example of her moral decay. Actually Penelope, which is a
perfect ending for Ulysses, gives us a good description of Molly helping to understand her
difference from Odysseus‘ Penelope. She is set free from the stereotypic role of wife and
mother. She is a petty, anxious, lonely, disappointed woman, who is afraid of her daughter‘s
growth, her husband‘s indifference, her lover‘s disappointment; she is also aggressive and
vindictive: ― Ill let him know if thats what he wanted that his wife is fucked yes and damn
well fucked too up to my neck nearly not by him 5 or 6 times … Ive a mind to tell him every
scrap and make him do it in front of me serve him right its all his own fault if I am an
adultress‖ (780). As the adjectives used to describe her, suggest she is totally unhappy with
her life and seems to need a change, and that‘s why she finds a lover. But, interestingly when
she finds a lover, she does not desert her husband, in fact she prefers Bloom to Boylan.
Because she is aware of the freedom Bloom has granted her with Boylan. Moreover, Bloom
is more understanding and considerate than Boylan, who has no manners or refinement. In
Penelope, at the beginning of her long final sentence, she especially emphasizes and
describes his rudeness and presumption. However, the fact that she leaves neither Bloom nor
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Boylan confirms that she is an immoral woman, who is not satisfied with anything and a
completely opposite figure to Homer‘s Penelope.
Finally, a few remarks can be said about Stephen, who seems to be a substitution for
Homer‘s Telemachus. But, again there are not many similarities between the two characters.
Unlike Telemachus, who is very active and willing to make war if necessary, Stephen is an
entellectual young man who is alienated from the society, and seems to be rather lonely.
Besides, Telemachus has a great love for his father and Odysseus loves his son in the same
way. Whereas, Stephen seems to have some problems about his relationship with his own
father. Perhaps that is why he feels very close to Leopold Bloom whom he meets by
coincidence and knows only for a short time. As Doody and Morris express: ―Stephen can
only elevate and metaphorize fatherhood in theological terms as the mysterious origin and
void‖ (Doddy amd Morris, 1982:207). Especially the word ―void‖ gives a negative
implication about Stephen‘s idea of fatherhood, thus indicating the fact that he does not have
a good relationship with his father. This difference about the idea of fatherhood, and about
the relationship between father and son in Joyce‘s Ulysses, displays the fact how Homer‘s
characters underwent a great change in the length of time.
To sum up, Homer‘s character, Odysseus has carried centuries of literary development
with himself, yet in each age this character has been handled with a new perspective, thus
gaining a new spirit in every work created in different centuries. Since this is a very broad
subject including a lot of works, only four of them have been dealt with and analysed in this
study. Homer‘s Odyssey is the starting point with its great epic hero, Odysseus, who
embodies all the qualities of an epic hero such as being a good leader and a just king; also a
man of eloquence and many disguises, and most importantly being intelligent or cunning.
Then, in the 14th century Dante rehandles the same character as a sinner, actually as a bad
counsellor in a religious context. In the 19th century Ulysses gains a completely new
perspective in Tennyson‘s dramatic monologue Ulysses, and thus becomes a romantic
adventurer not caring either about his people or his wife or son. Eventually in the hands of
Joyce, he becomes an ordinary man in the modern world of 20th century, a Jewish travelling
around Dublin all day long in order to avoid meeting his wife‘s lover or suitor, Boylan
having an affair with Molly. What is emphasized with this final work is the moral decay of
the characters, especially Leopold Bloom overlooking his wife‘s affair with another man,
and Molly, willingly accepting the new lover offered by her husband, with great impudence.
Hence, Homer‘s great epic hero has been handled in a different way in every century, finally
becoming an ordinary man with no moral values in Joyce‘s Ulysses.
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TÜRK MĠTOLOJĠK ÖĞELERĠNĠN SLAV (BALKAN)
EDEBĠYATLARINA ETKĠSĠ1
Emine Ġnanır2
Özet:
ÇalıĢmamızın amacı ortak tarihsel ve kültürel değerler bağlamında, Oğuz geleneklerinden
yola çıkarak, Türk ve Slav edebiyatlarından (Rus ve Bulgar edebiyatı) örnekler vererek, aynı
coğrafyayı paylaĢan bu halkların bir birinin kültür ve edebiyatını ne derece etkilediklerini
karĢılaĢtırmalı bir biçimde ortaya çıkarmaktır. Söz konusu edebiyatlardan seçeceğimiz metinler adeta
mitolojileĢtirilmiĢ ve somutlaĢtırılmıĢ ve birer sosyolojik model oluĢturan ‘‘Kurban ‗‘ ya ‘‘Ceza‘‘
arketipi özellikleri açısından incelenecektir.

Dünyada birçok uygarlığın manevi mirasını oluĢturan halk sözlü sanatının, edebiyat ve
kültür alanlarındaki geliĢmelerin temelinde mitolojik efsanelerin yattığı gerçeği yadsınamaz.
ÇalıĢmamızın amacı Türk ve Slav halklarının mitolojik öykülerinde yer alan dünyanın
yaratılıĢına iliĢkin görüĢlerde, inanıĢlarda, geleneklerde ortak yönleri araĢtırıp ortaya
çıkarmak ve adı geçen halkların edebiyatlarında bunların izlerini araĢtırmaktır.
Bu düĢünceden yola çıkarak, yapılan araĢtırmada Türk ve Slav (Balkan) edebiyatı
metinlerinde tarihsel-kültürel değerler bağlamında mitolojileĢmiĢ öykülerde ortak arketip ve
modeller, karĢılaĢtırmalı çalıĢmalarda kullanılan ‗genetik ve benzerlik‘ yöntemler ile
değerlendirmeye alınmıĢtır. Bu konuda yapılmıĢ çok sayıda bilimsel araĢtırma, Slav ve Türk
kültürlerinin kaynaĢarak ortak ve zengin bir edebi kültür oluĢturduğunu göstermekle birlikte,
Balkan kültüründe Türk izlerinin takip edilmesini olası kılmaktadır.
Tarihin eski çağlarından beri geniĢ bir coğrafyaya dağılmıĢ bulunan Türkler,
birbirinden farklı kültürlere ait halklarla iletiĢime girdiler, yüzyıllardır bir arada yaĢadılar.
DeğiĢik kültürler ve inanıĢlar arasında yaĢanan sürekli geçiĢler, ilkel düĢüncesinin sonucu
meydana gelen olağanüstü anlatımlar, masallar ve anlayıĢlar karĢılıklı etkileĢimlere yol
açmıĢtır.
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Tarihçiler, Türklerin ilk yurtları konusunda kesin bir saptama yapamazken,
Altaylar‘dan Ural Dağları üzerinden güneyde Hindistan‘a, doğuda Çin‘e kadar uzanan bu
alanın Batıya kayma eğilimine dikkat çekerek Ģu bilgileri verirler: ‘‘Türk, Moğol, Tunguz,
Ġskit, Sarmat, Slav vb. boyları, Çin‘den Rusya ve Macaristan içlerine kadar uzanan bozkırda
yaĢarlar. Altay ve Tanrı Dağları arasındaki geçitler, Moğolistan bozkırlarını, Kazak
bozkırlarına bağlar. Kazak bozkırlarını Rusya ve Macaristan bozkırları izler...‖ (Avcıoğlu,
1978:297).
YaĢadıkları mekânları ve iletiĢim içinde oldukları halkları da dikkate alan L.N.
Gumilev, eski Türklerin sahip oldukları kültürü ―farklı bir bozkır kültürü‖ olarak
tanımlarken, söz konusu kültürün ancak Çin, Bizans ve Hindistan kültürleriyle
karĢılaĢtırılabileceğini de vurgular (Гумилев, 1993:5).
Engin gelenekleri olan bu köklü kültürün etkilerine Uzakdoğu, Ġran mitolojik
öykülerinde rastlandığı gibi, söz konusu etkileri Türk boylarının Batı‘ya yayılma sürecinde
en sıkça temas ettiği Slav halklarının kültüründe de görmek olasıdır. Eski Slavların tarihsel
kökleri, Ġskitlilerin tarihlerine dayanmaktadır. Ġskit uygarlığının derinliklerine baktığımızda
ise Altay boylarının kültüründen beslendiğini görürüz.
Toplumsal bilincin oluĢma sürecinde Protoslavlarda da, Türk boylarında ve diğer
halklarda olduğu gibi farklı inançlar arasında etkileĢim yaĢanmaktadır. Bilindiği gibi, oymak
döneminde inanç toplumsal bilinci oluĢturmaktadır. Bu ilk inanıĢlar Protoslavlarda da aile ve
toteme bağlılığı gösterir, aile dayanıĢmasını oluĢturup güçlendirir. Saka-Ġskit geliĢme
döneminde ise hem Türk boyları hem de Protoslavlar tek tanrılı inanç olan Tengri‘ye ibadet
etmiĢlerdir.
Doğa ve çevredeki olayları derinden izlemeye ve incelemeye alan arkaik halklar,
gözlemledikleri karĢısında uyanan duyguları ile dile getirdikleri imgeleri oluĢturdukları
mitlere yüklerler. Farklı coğrafyalarda ve farklı kültürlerde doğmasına karĢın, mitler geçmiĢ
dönemde yaĢayan toplumların kolektif dünya görüĢünü yansıtmaktadır. Mitlerdeki bu
kolektif düĢünce, analitik psikolojinin kurucusu C. Jung tarafından ―kolektif bilinçdıĢı,
bireysel bilinçdıĢından daha derinlerde bulunur, kalıtımsaldır ve insanlığın evrimsel
geliĢiminin izdüĢümüdür‘‘ biçiminde açıklanır. Jung‘a göre edebiyatta karĢımıza çıkan bu
arketipler, insanların ortak bilinci dıĢında yatan ve bize çok derinden seslenen psiĢik davranıĢ
formlarıdır (Jung, 1965: 111). AraĢtırmacı, farklı toplumlar arasındaki bu ortak mitler için
―kolektif bilinçdıĢının doğrudan bir anlatım biçimi olduklarından, benzer biçimlerde bütün
insanlar arasında ve bütün çağlarda bulunurlar‖ (Fordham, 2001:30)

Ģeklinde görüĢ

bildirmektedir.
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IV-V. yüzyıllarda Türk göçlerinin batı yönünde yoğunlaĢmasıyla V.Ġ. Vernadskiy ve
L.N. Gumilev‘un da öne sürdüğü gibi, eski Türklerin inanıĢlarında Ay toteminden GüneĢ
totemine bir geçiĢ yaĢanır (Гумилев, 1993:5). Totemlerde yaĢanan bu değiĢim eski kutsal
hayvanlara ve mevsimlere dayanan inanıĢların kaybolduğu anlamına gelmez, Tengri (GökgüneĢ ve ay, baba, iyilik) ve Umay (Yer, ana, ölüm) olmak üzere ikili bir inanç sisteminin
geliĢtiğini göstermektedir.
KarĢılaĢtırmalı çalıĢmalar sonucunda eski Türk yapıtlarında güneĢ, ay, yıldız (‘‘tang
tengri‘‘ ve ‘‘ay tengri‘‘) gibi gök cisimler hakkında söylenen mitler yer alırken, Slav
mitolojisinde de ilk evrensel tanrılar olarak Gök ve Yer tanrıların (Dajbog ya da Svarog-ateĢ)
adlarının geçtiğini görmekteyiz. ―Pesni ptitsıy Gamayun‖ (Gamayun KuĢunun Türküleri)
adlı ilk Protoslav mitolojik yapıttan, AĢk tanrıçası Lada‘nın tanrıların babası olarak kabul
edilen Rod‘tan doğduğunu öğrenmekteyiz (dazzle.ru/spec/ppg/ppg.shtml).
ReĢit Arat‘ın ―Eski Türk ġiiri‖ adlı derlemesinin mitolojik bir türküsünde ise Gök
Tengri‘nin diĢi (tanrıça Umay) ve erkek olmak üzere ikiye bölünerek çoğaldığından söz
edilmektedir (Arat, 1991:506).
Yine Arat‘ın adı geçen yapıtında ilk türkü GüneĢ tanrısı anlamına gelen ―Tang
tengri‖nin gücünü, koruyucu rolünü öven Ģiirlerden oluĢmaktadır:
Tang tengri ketli
Tang tengri ozi ketli
<…>
Turunglar kamag begler kadaslar
Tang tengri ogelim
Korugme kun tengri…(Arat, 1991:506)

―Tang tengri‖nin Türk boylarının arasına geniĢ ölçüde yayılması ve mitlerin içinde
aldığı yerin önemi, güneĢin sadece bir ısı ve yaĢam kaynağı olarak algılanma biçiminden
değil, bu imgeye yüklenen evrensel anlam ve birleĢtirici güçten kaynaklanmaktadır. Bu
algılayıĢ biçimi, bir yandan insan ve doğa bütünlüğünü sergilerken, diğer yandan
oymaklardan oluĢan budunların (toplumların) bir araya gelmesiyle büyük devletler oluĢturma
giriĢimine de iĢaret etmektedir.
Bazı Türk boylarının birleĢmesinden oluĢan Protobulgarlar, IV. yüzyılda Orta
Asya‘dan çıkarak Karadeniz‘in kuzeyine yerleĢmiĢtir. VII. yüzyılın ikinci yarısında Balkan
yarımadasına göç eden bu halk, burada yaĢayan Slav gruplarını da içine alarak
Tunabulgarları devletini kurmuĢtur. Adı geçen topraklarda bulunan her yazılı anıtta
Protobulgarların tanrısı ―Tangra‖nın adı geçmektedir. Tangra, eski Türk tanrısı Gök
Tengri‘nin Protobulgarlardaki adıdır. Ayrıca Balkanın en yüksek dağına ―Tangra‖ adı
verilmiĢ ve onu kutsal saymıĢlardır. Bu örneklerden de anlaĢıldığı gibi, her iki mitolojide de
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inanç anlayıĢı tektanrıcı bir temelden, zamanla çoktanrıcı bir biçime doğru geliĢme
göstermiĢtir.
Türk ve Slav mitolojilerinde tüm ortak imgelerin incelenmesi doğal olarak bu
çalıĢmanın sınırlarını aĢmaktadır. Bu nedenle biz, bu iki mitolojik dünya arasındaki kültürel
etkileĢimin izlerini Kozmogonik mitlerde (gökteki cisimler), masalsı-mitolojik kiĢilerde ve
geleneklerde ortaya çıkarmayı yeğledik.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Slav halklarına yabancı olmayan GüneĢ totemi, X-XI.
yüzyıllarda Doğu Slavların hem gökteki güçleri simgeleyen, hem de dünyanın tek hükümdarı
olarak kabul ettikleri Perun, Dajbog (GüneĢ tanrısı) adlı tanrıyı yüceltilir. Balkan
yarımadasında yaĢayan Güney Slavlar‘da Perun, en önemli totemlerden birisidir. Bulgar
araĢtırmacılarından Ovçarov, VII. yüzyılda Protobulgarların Balkanlara yerleĢtiğini ve
beraberinde ‘‘GüneĢin doğayı yenileyici ve canlandırıcı gücüne ve hayvancılıktaki
önemine‘‘ iliĢkin inanıĢlarını da getirdiklerini belirtmektedir (Овчаров, 1978:12). Ortaçağ
Balkan yazarlarından T. Ohridski ise ―Jitie na Tiveriupolskite mıçenitsi‖ adlı yapıtında bu
konuyu Ģu sözlerle anlatır: ―Onlar (Bulgarlar) Ġsa‘nın adını bilmedikleri için, Ġskitlerin
deliliklerini, güneĢi, ayı ve diğer yıldızları saymakta, bazıları ise köpeklerini kurban
etmekteydi‖ (Вакарелски, Златарски, 1974, 1970).
Birçok araĢtırmacıya göre, Slav ve Bulgarların karıĢımından oluĢan Bulgar devletinde,
resmi din olarak Hıristiyanlığın yerleĢmesinden sonra da güneĢe ve diğer gök cisimlerine
olan inanıĢ ve bağlılık kesilmemiĢtir. Protobulgarların eski inanıĢ ve geleneklerinden
kopmaları uzun ve zor bir süreçtir; dahası Hıristiyan dünyası Protobulgarların Koleda adını
taĢıyan en önemli törenlerini‖ kendilerinin en büyük bayramları olan Ġsa‘nın doğum gününe
dönüĢtürür. Ġsa ise bu tarihten itibaren lux mundi (gerçek güneĢ) ilan edilir‘‘ (Арнаудов,
1943: 44).
Bulgar sözlü halk edebiyatında güneĢ imgesi sıkça kullanılan bir imgedir. Halk
türkülerinde güneĢ, kardeĢler arasında çıkan miras kavgalarına tanık olur, kardeĢler arasında
evlilikleri engeller, düğünlerde sağdıç olmayı üstlenir, köyün güzeline âĢık olur, en güçlü
gençlerle yarıĢa girer. Güney Slavların destanları ve masallarında kiĢileri ya da nesneleri
süsleyen gök cisimlerinin imgeleri, ―Manas Destanı‖nda ―ay Ģeklinde damgalanan atları‖
anımsatmaktadır. Örneğin, Bulgar masallarında babasının krallığını ele geçirmeyi amaçlayan
Ġvanço‘nun alnında yıldız, göğüslerinde ay ve güneĢ iĢaretleri vardır; önceden insan olan
geyiğin alnında bir parlayan güneĢ bulunmaktadır (Данчев, Калоянов 1991 : 98 - 99).
Verdiğimiz örneklerden de anlaĢıldığı gibi güneĢe iliĢkin mitlerin ve arketiplerin
farklılıklarını onların çok eski oluĢlarından ve geçirdiği değiĢimlerle açıklanabilir. Bunun
yanı sıra, bu farklılık ve renklilik, arkaik halklarının ayı, güneĢi, yıldızları insandan
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dönüĢmüĢ olması biçimindeki inanıĢlarından da kaynaklanmaktadır. Balkan halk edebiyatı
yapıtlarının büyük bir bölümünde güneĢle özdeĢleĢtirilen genç erkeklerin ve kızların
davranıĢlarında, güzelliklerinde,

eylemlerinde kahramanlık destanlarının mitolojik

düĢünceleri yer almıĢtır
Güney Slavlar arasında çok yaygın olan kahramanlık türkülerindeki kiĢiler de masalsı
ve mitolojik özelliklere sahiptir. Rus sözlü halk edebiyatı araĢtırmacılarından oryantalist
V.M. Jirmunskiy‘nin de belirttiği gibi, Germen ve Latin kökenli halkların Ortaçağ
kahramanlık destanları, Rus bıylinaları (halk destanları) ve Güney Slavların ―kahramanlık
türküleri‖(yunaĢki pesni), Kırgızların ―Manas‖, Oğuzların ―Dede Korkut Hikâyeleri‖ adlı
yapıtları geçmiĢi betimleyen toplusal hafızanın idolleĢmiĢ kahramanlık abideleridir
(Жирмунский, 2004: 136).
Jirmunskiy, farklı halkların kahramanlık destanlarında tipolojik benzerliklere dikkat
çekerken, bu iddiayı adı geçen yapıtlardan verdiği örneklerle desteklemektedir. AraĢtırmacı,
―Folklor Zapada i Vostoka‖ adlı çalıĢmasında ―Dede Korkut Hikâyeleri‖, ―Manas Destanı‖,
―Alıp ManaĢ‖ gibi eski Türk destanların ve masalların epik kahramanlarının sihirli bir
biçimde korunmakta olduklarını ve okların onlara bir türlü isabet edemediğini öne
sürmektedir. Tarihsel-tipolojik açıdan kahramanlık masal türünün en eski örneklerinden biri
olan Altay kahramanlık masalının baĢkahramanı Alıp ManaĢ,

―yetmiĢ yiğitten oluĢan

düĢman bir grubun oklarına hedef olur, ancak bahadır yara almadan‖ zırhlı yeleğine çarpan
oklar, ot sapları gibi dökülüp düĢer‖ (Жирмунский, 2004: 136).
XI-XII. yüzyıllarda oluĢan Kırgızların ‘‘Manas Destanı‘‘nda da ‘‘olağanüstü güce
sahip, eriĢilemez kahraman‘‘ motifini görüyoruz:
‘‘ Er Manasın üstüne
Bir kahraman gelmemiĢ
Aydınından Ay korkmuĢ
Parlaklığından GüneĢ
Ay buluta sığınmıĢ
Gün buluta sığınmıĢ
Bindiği at kula
Giydiği urba ak zırh
Kulaya at eriĢmiyor
Ak zırha ok geçmiyor (Banarlı, 1948:83).

Yine çok güçlü ve okların bir türlü eriĢemediği kahramanın hikâyesini, XV-XVI.
yüzyıllarda ortaya çıkan ‗‘Dede Korkut Hikâyeleri‘‘nde ihtiyar bir kadının ağzından
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öğreniyoruz: ‘‘Yalancı dünya yüzünde bir er çıktı <…>, kara çelik öz kılıçlarla kesenler
onun kılını bile kesemedi, kargı mızrak oynatanlar batıramadı, kayın ok atanlar bir iĢ
beceremedi …‘‘ (Dede Korkut Hikâyeleri, 1976:165)
Jirmunskiy‘e göre bu benzerliğin nedeni, adı geçen destanların eskilere dayanan ortak
genetik kökleriyle açıklanabilir. Güney Slavların (Bulgar, Sırp-Hırvat, Makedon) sözlü halk
edebiyatında önemli bir yer alan yiğit Marko Kraleviç‘i anlatan türkü ve öyküler, bu
kahramanın eriĢilmezliği ve sihirli gücü üzerine kurulmuĢtur. ‘‘Yunak türküleri‘‘ olarak
adlandırılan destansı türkülerin baĢlıca kahramanlarından biri olan Marko Kraleviç,
davranıĢları ve cesaretiyle, toplumda uyandırdığı duygu ve imgelerle mitolojik bir
olağanüstülük kazanmıĢtır. Geçtiği yollardan yeri titretir, arkasından fırtınalar estirir, nehir
ve göllerden uğultulu sesler yükselir, denizde dalgalar yükselir, dağlar ayrılır, düĢmanları
ona asla ulaĢamaz (Данчев, Калоянов 1991 : 88 - 89).
Ortak mitolojik öğelere rastladığımız Türk ve Güney Slav destanlarında yiğitlerin
zırhlı yelekleri, kılıçları, mızrakları ve atları bu kahramanların çevrelerinde oluĢan
gizemliliği desteklemektedir. ―Boz cepken (giysiyi) giydiğinde kayalı dağ gibi görünen‖
Manas‘ın gücüne güç katan ―altın eyeri, ―sırlı mızrağı‖, ―Akkelte kılıcı‖ ve kendisiyle aynı
gün doğan, ‘‘yorulmaz, büyük tuymaklı, yürük atıdır‖

(http://www.forumuz.net/manas-

destani-ayrintili-t18407p3.html). Manas‘ın mitolojileĢmiĢ Ak Kula adlı atı gibi Marko
Kraleviç‘in devasa atı ġarets ve yine bir Balkan masalının kahramanı olan Momçil‘in atı
Yaboçilo da sıra dıĢı yeteneklere sahipler, yiğitlerinin sihirli yardımcılarıdırlar. Mitolojik
kodlar yüklenmiĢ bu nesneler ve sırdaĢları - atlar yiğitlerin en zor durumlarında yanlarında
bulunurlar. Manas‘ın ölümü de beklenenin dıĢında olur; yiğidi koruyan tüm olağanüstü
güçlü varlıklara ve nesnelere karĢın, dostları tarafından ihanete uğratılıp iki kez zehirlenerek
öldürülür, tekrar dirilir. Destanda Manas'ın üçüncü ölümü, geri dönüĢü olmayan bir ölümdür.
Bilindiği gibi destanlar, halk inanıĢlarının biçimlendirdiği anlatılardır.
Zamanla kahramanlık destanlarında olduğu gibi, Güney Slavların halk edebiyatında da
masallara özgü arkaik öğelerin azaldığı görülür. Yapıtların bir kısmında Marko Kraleviç
atıyla birlikte bir mağaraya çekildiği ve derin bir uykuya daldığı anlatılırken, V. Karaciç‘in
derlemesinde yer alan bir halk (yunak) türküsünde ise, Türklere karĢı yürüttüğü mücadeleden
çekilen Marko, atını kendi elleriyle öldürdükten sonra, bir ağacın altına yatarak derin bir
uykuya daldığı anlatılır (Kara ич, 1894: 24).

Gerçek bir kiĢi olan Marko Kraleviç, 1371 yılında Osmanlılara karĢı savaĢırken ölen Sırp kralı VukaĢin‘in
oğludur.
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Bu durum, zaman içinde değiĢen görüĢlerin, süje ve mitlerin, eskilerini silmeden
katman, katman yenilerin üzerine yerleĢtiklerini ve eskiyle yeninin birlikte var olabileceğini
de gösterir.
Yaptığımız karĢılaĢtırma sonucunda, mitolojik süjenin genel hatlarıyla korunmasına
karĢın, biçemsel yönden değiĢikliklerin gerçekleĢtiği anlaĢılır. Bu değiĢimleri karĢılaĢtırmalıtarihsel yaklaĢım açısından değerlendirdiğimizde, nedenleri kısaca Ģöyle açıklanabilir. Uzun
bir tarihsel süreç içinde oluĢan söz konusu yapıtlarda, sözlü halk edebiyatından yeni yazılı
biçimde oluĢan destan türüne bir geçiĢ yaĢanmıĢtır. Bunun yanı sıra, Antik Yunan ve Roma
edebiyatının Güney Slav edebiyatına etkisi de yadsınamaz. Ayrıca, sanatsal biçemde yaĢanan
yenilikler değiĢen toplumsal bilinci, yeni ideolojiyi, feodal toplumun yeni estetik eğilimlerini
de yansıtmaktadır.
Tek tanrılı dinlerin inanç sistemleri ve totemleri arasındaki benzerlikler kadar, ilkel
din ve inanıĢlardan aktarılmıĢ, gelenek haline gelmiĢ gündelik pratikler de birbiriyle iletiĢim
kuran topluluklar arasındaki yakınlaĢmaları ortaya çıkarmaktadır. Türk geleneklerinin
derinliklerinde ―kurban‖ kavramını ve buna yönelik törenleri görmek olasıdır. Türk ve
Güney Slav halklarında birçok eylemin sorumluları, iyi ve kötü ruhlar ve kutsal varlıklardır.
Onlara dua edip kurbanlar vererek, bereketin kesilmemesi için onları hoĢ tutmaya çalıĢırlar.
―Manas Destanı‖ndan Çakıp Han‘ın uzun bir süre çocuğu olmadığını, Tanrı‘dan bir çocuk
istediğini, adını Manas koyduğu ―bir oğlu olur, oğlu olduğu için de Tanrı‘ya güzel bir kısrak
kurban ettiğini‖ <…> öğreniyoruz. ―Han Asparuh‘un Destanı‘nda‖ ve Bulgar sözlü halk
edebiyatının yapıtlarında da Protobulgarların Tangra‘ya kurban etmek için beyaz atları tercih
ettikleri konusunda bilgi verilmektedir. Bu mitolojik kodlu gelenekler arasındaki benzerliğin
nedeni, arkaik inanıĢların eskilere dayanan ortak genetik kökleriyle açıklanabilir.
―Bulgar, Rus ve Tatar Edebiyatı Metinlerinde ‘Cezalandırma Miti‘‖

baĢlıklı

çalıĢmada bu konu daha ayrıntılı bir biçimde ele alındığından, burada sadece
mitolojileĢtirilmiĢ bir iki örnekle sınırlı tutulmuĢtur.
Bu çalıĢmamızda ise Türk mitolojik yapıtları ile Slav (Balkan) mitolojik yapıtları
arasındaki

benzerlikleri

tarihsel-kültürel

değerler

bağlamında

özetlemeye

çalıĢtık.

Verdiğimiz örneklere daha birçok efsane, masal ve türkü eklenebilecektir Ģüphesiz. Mitlerin
bu sınırsızlığı, birçok halk arasında benzer süjelerin dolaĢıp, birçok konuyu ortaya taĢıması
ve sorgulaması, aslında bize soyut düĢüncenin etkileyici gücünü göstermektedir. Bunun yanı
sıra, kültürel bakımdan geri olan toplumlarda, komĢularıyla ve diğer halklarla
paylaĢabileceği görüĢler, inanıĢlar, gelenekler ve bütün bunları içeren mitlere de
rastlanılamaz. Oysa, arkaik Türk dünyasının mitlerinin bugün de çeĢitli dünya
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edebiyatlarının farklı türlerinde yansımalarının olması, manevi mirasımızın zenginliğini
göstermektedir.
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KALVOS VE PĠNDAROS

Esin Ozansoy*
Özet
Andreas Kalvos (1792-1869), Yunanistan‘ın Zakynthos Adasında (Ġyonya Deniz‘indeki yedi
adalardan biri) doğmuĢtur. Solomos ve Kavafis‘in yanında eĢ değerde çağdaĢ Yunan Ģiirinin
doruktaki Ģairlerinden biri olarak değerlendirilmektedir. ―Yedi Adalar Okulu Edebiyatının‖ en
önemli temsilcilerindendir. Uzun yıllar Ġtalya ve Ġngiltere‘de kalmıĢtır. Ode‘ler (lirik Ģarkı) adlı Ģiirsel
yapıtı iki kolleksiyondan oluĢmaktadır. Ġlk Ģiir koleksiyonu ―Lyra‖ (Lir) 1824 yılında Cenevre‘de,
ikincisi ise ―Lyrika‖ (Lirik) 1826 yılında Paris‘te basılmıĢtır. ġiirsel yapıtı toplam 20 Ode‘den
oluĢmaktadır. Avrupa‘da o dönem ―Neoklasik‖ akım egemendi. Kalvos bu ortamda faaliyet göstermiĢ
ve Ode‘lerinde antik Yunan etkisi gözlemlenmektedir. Üslûbuyla ―Neos Pindaros‖ (Genç Pindaros)
diye nitelendirilmiĢ ve yurtseverlik nitelik taĢıyan Ode‘leriyle Kalvos, Pindaros‘la özdeĢleĢtirilmiĢtir.
Antik Yunan lirik Ģairlerinden Pindaros (Ġ.Ö. 522 ya da 518-446)‘un ―Epinikion‖ ‘ları (övgüler-zafer
ode‘leri - çeĢitli oyunlarda zafer kazananlar için söylenen zafer Ģarkıları), Kalvos‘un Ode‘lerine
yansımıĢtır. Pindaros etkisinin Kalvos Ode‘lerine yansıması irdelenerek, antik ve çağdaĢ Yunan
Ģairleri arasında, geçmiĢten günümüze bir köprü kurulmuĢtur.

Yunanistan‘ın bağımsızlık mücadelesinin ilk on yılında Ģairler, methiyeler ve
bağımsızlık Ģarkıları yazmıĢtır.
Andreas

Kalvos

(Zakynthos,1792-Louth,1869),

1824

yılında

Cenevre‘de1

―‖2 (―Lyra”) yani ―Lir‖ adlı on vatan Ģarkısından oluĢan ―Ode‖ ‘sini, 1826 yılında
Paris‘te ―‖ (―Lyrika‖) yani ―Lirik” adlı diğer on ―Ode‖ ‘sini yayımlamıĢtır. 20
―Ode‖ ‘lik bu iki Ģiir koleksiyonu3, ÇağdaĢ Yunan Ģiirinde ilk kez kendini göstermiĢtir.
Kalvos, ÇağdaĢ Yunan Ģiirine tek bir ürün olarak bu ―Ode‖ ‘lerini sunmuĢtur. Bunlar kısa
ama önemlidirler.
Kalvos, 1792 yılında Ġyonya Deniz‘inde bulunan Yedi Adalar‘dan biri olan
Zakynthos Ada‘sında doğmuĢtur. Yedi Adalar, Osmanlı egemenliği altında hiç kalmamıĢ,
ama uzun yüzyıllar boyunca Venedik, Fransız, Ġngiliz, Rus egemenlikleri altında kalmıĢtır.
Bu Ģekilde Batı kültürüyle daha kolay ve doğrudan iliĢki içine girmiĢtir.
19. yy‘da Yedi Adalardaki edebi üretkenlik, ÇağdaĢ Yunan edebiyatına ―Yedi
Adalar Okulu‖ adıyla girmiĢtir. Bu okulun kurucusu ve en büyük temsilcisi olan Dionysios
Solomos (1798-1857)‘tan sonra, ikinci temsilcisi de Kalvos olmuĢtur.
*

1
2
3

Doç. Dr. Esin Ozansoy, Ġstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları
Bölümü, ÇağdaĢ Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.
B.Bertrand, ―Calvos in Geneva‖, Modern Greek Writers, Princeton 1973, s.67-92.
 Genève 1824.
 (1-20),  1994.
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Annesi Zakynthos‘lu aristokrat bir aileden, asker, denizci, daha sonra da tüccar olan
babası da Kerkyra Adası‘nın (Korfu Adası) küçük bir burjuva ailesindendi. Kalvos on
yaĢındayken babası annesiyle ayrılır. Baba iki oğlunu da alarak, zengin Yunanlı gurbetçi
ailelerinin yaĢadığı Ġtalya‘nın Livordo kentine gitmiĢtir. Burada dönemin Neoklasik akımı
aracılığıyla antik dünyayla tanıĢmıĢtır. Daha sonra, Yunan asıllı Ġtalyan Ģair Ugo Foscolo ile
Floransa‘da tanıĢması, Kalvos‘un yaĢamında bir dönüm noktası olmuĢtur 4. Foscolo‘nun
mektuplarından, onun yönlendirmesiyle klasik yunan yapıtları üzerinde çalıĢarak eğitimini
sürdüğü öğrenilmektedir 5. Ġtalyanca olarak eski Yunan tarihi ve mitolojisinden konularını
alarak, neoklasik tarzla üç trajedisini yazmıĢtır. Foscolo‘nun Ġsviçre ve Ġngiltere‘ye
gidiĢlerinde ona eĢlik etmiĢ ve aynı zamanda onun sekreteri olmuĢtur 6.
Kalvos‘un çocukluk yıllarının geçtiği Zakynthos‘da yapılan atletizm gösterilerinin,
antik döneme ait yortularla çok benzerlik gösterdiği söylenmektedir. Hıristiyan mabet ve
antik tapınaklar arasında betimlenen koro, Kalvos Ģiirinde arkaik ve modernizm karıĢımının
uzun geçmiĢini nitelendirmektedir.
Zakynthos‘daki politik olaylarda Kalvos‘un Ģiirine katkı sağlamıĢtır. 1797 yılında
Zakynthos‘da yerel geçici hükümetin Manifesto‘nun ilanıyla kurulması, onda eski çağları,
Perikles, Solon, Aristides‘in dönemini anımsatmıĢtır 7.
Böylelikle Kalvos‘da, antik dönemle yenidünya arasında bağ kurduğunu ilan
etmiĢtir. Kalvos‘un hocalarının ve ebeveynlerinin, arkaizm ve devrimcilikle, Yunan
demokrasisinin diriliĢ ve dil olarak eski Yunan ülküsüyle iç içe olan düĢünce tarzı,
Kalvos‘un ilk deneyimlerini renklendirmektedir.
Kalvos için bitmez tükenmez kaynak, antik dünya Ģiiriydi. Antik Ģiir onu
beslemekteydi. Ossian8 ya da Young9 gibi Ģairlerle Romantizm etkisini kabul ettiyse de 10,

4

5
6
7

8

9

―‖
1940, s.163-196.
―‖40 (1946), s.8-19.
1939.
―‖68 (1960), s.274; Ġbid.,
1988, s.82-83.
Ġskoç‘lu Ģair James Macpherson (1736-1796)‘un bizzat kendisi tarafından, ―Ossian‘ın ġiirleri‖
eski Gaelic dilinden (ĠĢkoç Gal dili) çevirildiği ileri sürülerek yayımlanmıĢtır (1760). Yapıtın
Avrupa‘da büyük ilgi görmesi, yeni bir akımın yani Romantizm‘in doğmasına neden olmuĢtur.
Ossian‘ın yazdığı ileri sürülen Ģiirlerin gerçekten onun olup olmadığı tartıĢılmaktadır. Bkz., P
van Tieghem, Ossian en France 1917; Ġbid., Histoire littérature de l‘Europe et de l‘Amérique,
Paris 1946; ―‖8 (1967), s.172-190;
M.Urgan, Ġngiliz Edebiyatı Tarihi, Yapı Kredi Yayınları, Ġstanbul 2008 (5.baskı), s.516-518.
Edward Young (1683-1765), Ġngiliz Ģair. ―Nights‖ adıyla ün yapan ―The Complaint or Night
Thoughts on Life, Death and Immortality‖ (―YaĢam, Ölüm ve Ölümsüzlük Üzerine Gece
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onun asıl ilham perisi antik Ģiirdi. Kalvos‘un ―Ode‖ ‘lerinin ilk okunuĢunda, hemen onun
antik kültür bilgisi ve antik dünyayla olan çok yönlü iliĢkisi açıkça anlaĢılmaktadır 11. Antik
Yunan dünyasından biçimleri, sembolleri, çeĢitli öğeleri ödünç almıĢtır. Daima mitolojiden
etkilenmiĢtir. Olympos Dağı‘nın 12 Tanrısı onu hiç bırakmamıĢtır.
Kalvos‘un anıları geçmiĢ ve bugünle birleĢmiĢtir. Çünkü o dünyada kusursuz
modellerin olduğunu bilmekteydi. Antik Yunanlıların sesini almıĢ ve kendi sesiyle birleĢtirip
tek ses yapmıĢtır. Sanki Ġ.Ö. 4. yy.‘da Atina‘da yaĢar gibi yazmıĢtır. ―Ode‖ ‘lerinin 3/2‘si
antik dünyanın anılarıyla dopdoludur 12.
Kalvos‘a antik dünyadan en uygun Ģair Pindaros (Ġ.Ö.522/518-Ġ.Ö.446)‘ tur13.
Pindaros, Antik Yunan dünyasının en büyük lirik Ģairlerindendir 14. Latin ozanı Quintilianus
(Ġ.S.35-Ġ.S.±95) tarafından ilk sıraya

yerleĢtirilerek,

―lirik Ģiirin prensi‖ olarak

nitelendirilmiĢtir . Pindaros, Kalvos‘un eĢsiz ve gerçek modeli olmuĢtur. Antik dünyanın
15

kendine özgü dili ve tarzıyla olan yakın iliĢkisi, haklı olarak Kalvos‘a ―Genç Pindaros‖16
diye anılma vasfını armağan etmiĢtir.
Pindaros‘un 45 ―Epinikia‖ (―Zafer Ģarkıları‖-―Ode‖)‘dan oluĢan övgüleri 4 kitap
halinde günümüze kadar ulaĢmıĢtır17. Bunlar da Yunanistan‘ın Olympia, Pythia, Nemea,
Isthmos kentlerinde yapılan atletizm yarıĢmalarında kazanılan zaferler üzerine yazılmıĢ lirik
Ģiirlerdir. Bu Ģiirler, zafer kazanan gençler için yapılan kutlamalarda, lir ve flüt eĢliğinde

DüĢünceleri‖)‘yi yayımlamıĢtır. Bkz., P van Tieghem, Préromantisme, t. I., Paris 1924;

1817194
4; Ġbid., ―7‖, 1982, s.43-59;
496-504.
10
―‖18
(1976), s.104 vd.
11
―‖, Mélanges offerts à Octave e Melpo Merlier,
Athènes 1957, s.217-224.
12
― ‖1 (1935), s.542.
13
M.Vitti, 1978s.162.
14
Quintilianus, Institutio Oratoria, X,1,61. Pindaros, antik dünyanın 9 lirik Ģairinden (Bakkhylides,
Sappho, Anakreon, Simonides, Alkaios, Alkman, Ibykos, Pindaros) biridir. Bkz., A.E.Harvey,
―The Classification of Greek Lyrik Poetry‖, Classical Quarterly 5 (1955), s.157-175;

 1986, s.68-72; A.Lesky, Yunancaya
Çeviri: 1988, s.284-302.
15
Quintilianus, Institutio Oratoria, VIII,6,71. Quintilianus için bkz., M.Erim, Latin Edebiyatı, Remzi
Kitabevi, Ġstanbul 1987, s.200-201.
16
 1916, s.39; 
―‖140 (1986), s.23.
17
Bkz., Pindar, The Odes of Pindar, London, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press
1961; Pindari carmina cum fragmentis, t.I-II, ed. Br.Snell,H.Maehler, Teubner, Leipzig 1987.
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koro tarafından söylenmekteydi. Yani zaferin kazanıldığı oyuna göre, Olympioniki18,
Pythioniki 19, Nemeoniki20, Isthmioniki 21 diye adlandırılmıĢtır.
Pindaros, Kalvos‘un öğretmenidir 22. Kalvos‘un Lir‘i, Pindaros‘un Lir‘idir 23.
Gerçekten Kalvos, ilk Ģiir koleksiyonu olan ―Ode‖ ‘lerinin baĢına, Pindaros‘ un
―Pythioniki‖ adlı I.―Ode‖ ‘sinden alıntıyı yerleĢtirerek, güvenli bir Ģekilde oyununu
oynamıĢtır. Böylelikle Kalvos, Ģair Pindaros etiketiyle edebiyat dünyasına girmiĢ ve Ģiirine
Pindaros havası vermiĢtir 24. Pindaros etkisi apaçıktır. ―Ode‖ ‘leri Pindaros‘ un görkemli tok
sesine sahiptir25. Kalvos Pindaros‘la nitelendirilmiĢtir 26.
« 
»
« Ama sevmediği ne varsa Zeus‘un, yılar iĢitince Pierid‘lerin sesini
karada ve azgın denizlerde… »27.

Pindaros‘un ―Ode‖ ‘lerinin Kalvos‘la yeni tarzı, onu nitelendiren farklılığa yanıt
vermektedir. ―Ode‖ ‘lerindeki pek çok sözcüğü, deyimi, güçlü uslüp tarzını, tasvirleri
Pindaros‘a borçludur.
Örneğin ―Lyrika‖ Ģiir koleksiyonunun ―‖ (―Ġngiliz Ġlham
Perisi‖) adlı XI.―Ode‖ ‘sinin 21. kıtasıyla:
«!



»28
« Maalesef, ne yazık! ölümlülerin umutları
bir bebeğin hoĢ rüyaları gibi
18

Pindar, ―The Olympian Odes‖, s.4-149.
Pindar, ―The Pythia Odes‖, s.154-311.
20
Pindar, ―The Nemean Odes‖, s.316-433.
21
Pindar, ―The Isthmian Odes‖, s.438-507.
22
1913, s.27.
23
―‖22 (1915), s.303.
24
―‖
4(1949),s.430;―‖
40 (1946),s.107-133; (=1960), s.270-300).
25
 1928, (giriĢ) s.25.
26
H.Pernot, Etudes de littérature grecque moderne, t.2, Paris 1918, s.103.
27
2:1948, s.7; Pindar, The Odes of
Pindar, The Pythian Odes I, s.154-156; Pindaros, ―‖ ―Musikinin Kudreti‖, çev:
Can Yücel, Tercüme Dergisi 29-30 (1945), cilt 5, s.426-427.
28
 
 1988,s.124.
19
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yok olup gitmektedir;
okyanusun dipsiz derinliklerine
atılmıĢ bir taĢ gibi kaybolmaktadır ».
(Çev.: Esin Ozansoy)

Pindaros‘un “Olympioniki” adlı XII.―Ode‖ ‘sinin 5.-10. mısralarını düĢünmeden
edemeyiz:
« 

»


»29
« Ama dünyadaki hiçbir insan, yaklaĢan olaylara iliĢkin
umutsuzlukla sarmalanmıĢ ihtarlar dıĢında,
geleceğinin ne olacağını ona anlatan cennetten gönderilmiĢ
herhangi bir net iĢareti asla almadı ».
(Çev.: Esin Ozansoy)

Latin ozanı Horatius (Ġ.Ö.65-Ġ.Ö.8)30, lirik Ģair Kalvos için Ģöyle demiĢtir:
« Pindaros, herhangi bir kiĢinin onu taklit edebileceği tehlikeli bir modeldir. ġair
eğer Daidalos‘un kaderine sahip olsaydı, bu taklidi tehlikeye sokacaktı »31. Kalvos‘un
durumunda kehanet mücadele etmedi. Kalvos cesurdu. ġiirlerinin kanatları Pindaros‘un
alevinden yanmaksızın, bu gözü pekliği tehlikeye sokmaktaydı.
―Lyra‖ Ģiir koleksiyonunun ―  ‖ (―Okyanus Üzerine‖) adlı X.―Ode‖32
‘sinin 19. kıtasında geçen ―kleita‖ (―‖sıfatı, ―ünlü‖, ―görkemli‖, ―Ģanlı‖,
―olağanüstü‖ anlamına gelmektedir. Bu sıfat tamamen Ģiirsel bir sıfattır. Pindaros, özellikle
bu sıfatı çok sık kullanmıĢtır. Bundan da Kalvos‘un Pindaros‘u çok iyi okuduğu
anlaĢılmaktadır33. Kent isimleri ―kleita‖ sıfatıyla beraber kullanılmaktadır.
Örneğin:
« 

29
30
31

32
33

Pindar, The Olympian Odes, XII, 5-10.
Horatius ve ―Ode‖ ‘leri için bkz., M.Erim, a.g.e., s.143-153.
Horatius, Ode IV, 1,1; J.Humbert-H.Berguin, Histoire de la Litterature Grecque Dittera, Paris
1947,
s. 109.
  s.109-110.
―‖
2 (1990), s.34.
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»34
« bir vatandaĢ ya da bir yabancı, dağlardaki yurtlarından kalkarak, ünü uzaklara
kadar yayılmıĢ olan Iolkos35‘un güneĢli topraklarına gelecekti».
(Çev.: Esin Ozansoy)

Örneğin:
«
»36.
«sık sık Ege‘den kalkıp ünlü Dor Isthmos37‘una gelen akrabaları, Poseidon‘un
rızasını aldıktan sonra; ».

Örneğin:
« 






    

».
« Tanrıça geldi;
Khios Adasının (Sakız Adası) görkemli kıyılarına iner;
Ayakta ellerini denize doğru uzatır ve ağlayarak Ģunları der: ».
(Andreas Kalvos, Lyra, Ode X, 19; Çev.: Esin Ozansoy)

Okyanus Tanrısı, o ünlü deniz kıyılarına Zeus‘un kızı Tanrıça Elefteria‘nın
gelmesine rıza gösterir ve Yunanistan‘ın zaferi için yardım vaat eder. Kalvos, Tanrıça
Elefteria‘yı yani özgürlüğü görüntüleyerek Okyanus Tanrı‘sına yalvarmaktadır:
«  



».
« Ey Okyanus Tanrısı, ölümsüz koroların babası,
sesimi duy, ruhumun büyük arzusunu yerine getir ».
(Andreas Kalvos, Lyra, Ode X, 20; Çev.: Esin Ozansoy)

Pindaros‘un ―Olympioniki‖ adlı I.―Ode‖ ‘sinin 75. dizesi38, Kalvos‘un bu dizeleriyle
benzerlik göstermektedir:
« 



34
35
36
37
38

Pindar, The Pythian Odes, IV, 77.
Iolkos, antik çağlarda Thessalia‘da bir kenttir. Bugün kü Volos kentidir.
Pindar, The Nemean Odes, V, 37.
Isthmos ( berzah, kıstak), Orta Yunanistan‘la Mora Yarımadası arasındaki bölge.
Pindar, The Olympian Odes I, s.10.
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».
« Eğer Kıbrıs‘lının nazik hediyeleri herhangi bir Ģekilde iĢe yarayacaksa, o takdirde,
Poseidon39, Oinomaos‘un küstah mızrağını engelle ve beni en hızlı savaĢ
arabalarından biriyle Elis‘e ulaĢtır; gücün yakınına kadar benim eriĢmemi sağla. O,
kızına talip on üç kiĢiyi öldürerek kızının evlenmesini geciktirdi ».
(Çev.: Esin Ozansoy)

Yani Pelops‘un Tanrı Poseidon‘un yardımıyla, bir araba yarıĢında Elis Kralı
Oinomaos‘u geçerek, kralın kızı Hippodameia 40‘yla evlenmesinde olduğu gibi.
Kalvos, 1826 yılında Nafplion‘na gelmiĢtir. Nafplion‘a bağımsızlık mücadelesinden
önce geldiğinde heyecanla dopdoluydu. Fakat ülkesine dönünce, uzaktan durum ve olayların
hiçte ülkülüleĢtirilemeyeceğini anlamıĢtır. Bağımsızlık için mücadele edenlerin egoistliğini,
bencilliğini ve nifakçılığı görmüĢtür.
Kalvos, savaĢ alanından uzakta, Yunanlılardan ve Yunanistan‘dan uzakta yazmıĢtı
―Ode‖ ‘lerini. Fakat hayal kırıklığı Ģair için alnına yazılan bir olguydu. Kalvos bu durum
karĢısında çok acı çekmiĢ ve Ģiir yazma kariyerini Yunanistan‘ da sonlandırmıĢtır.
Bağımsızlık mücadelesi içindeki ülkesine yaklaĢtığında, ayrılıkçılığın sadece büyük
ve korkunç olmadığını, aynı zamanda zehirli bir yılan gibi olduğunu da görmüĢtür.
Kalvos, mücadeleye yakından yaklaĢarak daha çok heyecanlanacağı yerde, hayal
kırıklığına uğramıĢtır. Belki de Yunanistan ve bağımsızlık için yeni ―Ode‖ ‘ler yazmayı ümit
etmekteydi. Fakat özgürlük mücadelesi verenler, onun yeni ürünler yaratmasını baĢaramadı.
Hayal kırıklığına uğramıĢ bir Ģekilde Nafplion‘dan Korfu Ada‘sına gider. 1826
yılından 1852 yılına kadar burada kalır 41. Ġyonya Akademi‘sinde hocalığa baĢlar ve 1841
yılında Akademinin müdürü olur. Hocalık, tercümeler, gazetecilikten sonra, Kalvos‘un Ģair
kimliği tamamen öğretmen Kalvos ve yalnız Kalvos kimliği altında saklı kalacaktır.
1852 yılında Ġngiltere‘ye ikinci gidiĢiyle artık Kalvos‘un suskunluk dönemi
baĢlayacak ve bu suskunluk 1869 yılında ölümüne kadar sürecektir 42.
Ölümünden yıllar sonra, yazdığı Ģiir koleksiyonu ulusunca bilinmeden beklemiĢtir.
AçılmamıĢ bir çiçek gibiydi. Ta ki küçük ciltli bir kitapta toplanmıĢ olan ―Ode‖ ‘leri, eski bir
kitapçı dükkânının tozlu raflarında bulunana kadar.
39
40

41

42

Poseidon, deniz Tanrısı ve denizlerin mutlak hâkimidir.
Hippodameia, Elis bölgesindeki Pisa kralı Oinomaos‘un kızıdır. Kral ancak kendisini araba
yarıĢında yenecek olanla kızını evlendireceğine dair and içmiĢtir. Pelops, Oinomaos‘u yener ve
Hippodameia ile evlenir.
―‖10
(1963),
s.133-150.
―‖68 1960), s.98-102.
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Ölümünden hemen hemen 100 yıl sonra Yunan Hükümeti, Ġngiltere‘den
kemiklerinin doğduğu topraklara getirilmesini sağlamıĢtır. Kendisinin de ―Lir‖ adlı Ģiir
koleksiyonunun içindeki ilk ―Ode‖ ‘isi ― ‖ (―Vatan Sevgisi‖)‘de ki dileği de
böylece gerçekleĢmiĢtir43:
« 



»
«Yazgım bana cesedimi
yabancı bir diyarda gömdürmesin! 
Ancak vatan toprağındaki
ölüm en tatlı ölümdür ».
(Andreas Kalvos, Lyra, Ode I, 23; Çev.: Esin Ozansoy)

Kalvos‘ un 20 ―Ode‖ ‘sinin konusu vatan, özgürlük, erdem, dindi. Kalvos hem
arkaik bir Ģairdi, hem de Fransız Aydınlanmasının44 uç radikal kanadının taraftarı bir Ģairdi.
ÇağdaĢ Yunan edebiyatında haklı olarak ilerici akımda yerini alması, dil koĢulu
nedeniyle gecikmiĢtir. Katharevousa‘çılar (arkaik dille, dimotiki yani halk dili arasındaki dili
kullananlar) denilen tutucu Fenerliler (Atina Okulu‘nun özünü oluĢturan edebiyatçılar),
erdem, özgürlük diye ―Ode‖ ‘ler yazan ve krallara, hainlere ve saray dalkavuklarına karĢı
olan, lirik misketlerini fırlatan bir Ģairi yani Kalvos‘u, kendi sınıflarına dâhil etme
durumunda değildiler.
Fenerliler Okulunun egemenliği Yunanistan‘daki Othonas (Otto)‘ın Krallığıyla
(1832-1862) aynı zamana denk düĢmektedir. Bavyera‘lı Kral Othonas (1815-1867)
Yunanistan‘ın ilk kralıdır45. Othonas‘ın Krallığına karĢı duran Kalvos, ―Lyrika‖ adlı
Ģiir koleksiyonunun ―‖ (―Dilekler‖) adlı XVI. ―Ode‖ ‘sinde, onlara karĢı Osmanlı
egemenliğinin devamını istemektedir46.
―Ode‖ ‘lerinde demokratik mücadelenin karakteristik özellikleri dile getirilmektedir.
Hocası Foscolo‘ya, ―eğer Fransız olsaydım, sadece J.J.Rousseau (1712-1778)‘nun değil,
Robespierre (1758-1794)‘in de taraftarı olurdum‖ demiĢtir47.

43

 s.55.
Vardar, B., Fransız Edebiyatı, Multilingual, Ġstanbul 1998, s. 245 vd.
45
D.Dakin, The Greek Struggle for Independence 1821-1833, London 1973 (Yunancaya Çeviri:
 1989), s.385-390, 393-395.
46
 s.162.
47
Bkz., 1961.
44

485

Kalvos‘un erdemi kiĢisel değil, politiktir. Devletlerin ve halkların ilerleyiĢine ve
refahına güven vermektir. Erdem, Kalvos‘un yapıtlarındaki temel motiflerden biridir. Bu
erdem, alçak gönüllülük, affedicilik, sabırlılık gibi dini erdemler değildir. Kalvos‘un
dinselliğinin, kilise ve din adamlarına duyulan saygıyla da bir ilgisi yoktur. Kalvos‘un
Tanrı‘sı, Fransız devrimci kitlelerinin Yüce varlık tapınmasıdır. Dünyadaki ahlak düzeninin
korunması ve garanti altına alınması yüce bir olgunun ibadetiyle ilgilidir.
Kalvos‘un antik dünyaya hayranlığı, Fenerli Ģairlerin antik dünyaya olan
hayranlığından farklılık göstermektedir. Fenerliler, antik dünyaya milliyetçi bir ön yargıyla
dönüĢ yapmıĢlardır. Çünkü yeni Yunan ulusu klasik Yunanistan‘ın devamıdır. Kalvos ise,
antik dünyaya dönüĢ yapmıĢ, çünkü tüm Fransız Aydınlanma taraftarlarının inandığı gibi
kendisi de, ilan edilen Fransız devriminde özgürlük, eĢitlik, kardeĢlik ülküsünü
gerçekleĢtirdiklerinde,

insanlık tarihinde hüzün dolu parantezi oluĢturan Ortaçağ

mutlakıyetinin kesin olarak kapanacağına inanmıĢtır.
Kalvos‘daki antik dünya hayranlığını belirleyen Ģey, ön yargılı bir milliyetçilik
değildir. Bu onun demokratik bilincidir. Fenerliler antik dünyanın canlanmasını bir Yunanlı
olarak, Kalvos ise radikal bir demokrat olarak istemektedir48. Zorluklar içinde geçen yaĢamı
acı ve hüzünle dopdoludur. Bu durum onun karakterine yansımıĢtır.
Kalvos, Yunanlılar için ulusal bir sembol olmuĢtur. AlıĢılmıĢın dıĢında ama büyük
bir Ģairdir. Bugün sadece Ģair olarak kalmamakta, Yunanlıların ulusal bir öğretmeni olarak
da ayakta durmaktadır 49.
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„GAYRĠ MEġRU‟ ÇOCUĞUN YAZINSAL ESERLERDE ĠġLENĠġ TARZI
„[Es] geschieht nichts Neues unter der Sonne“ (Prediger 1,9).
König Salomo
Nazire Akbulut

1

Özet:
Yazınsal eserler toplumsal değiĢim paralelinde, edebi değeri yüksek yazınsal eserler ve
eğlendiren yazınsal eserler olarak sınıflandırılmıĢtır. Biri daha dar çevre tarafından okunurken diğeri
daha geniĢ kitlelere ulaĢmaktadır. Oysa iĢledikleri konular ortaktır! Ancak bu konuları iĢleyiĢ
biçimleri ve verdikleri mesajlar farklı mıdır?
Bu doğrultuda, Türk ve Alman yazınında farklı sınıflandırılmıĢ eserler aracılığı ile, halk
dilinde ―piç‖, ―gayri meĢru‖ veya ―evlilik dıĢı çocuk‖ diye betimlenen toplumsal gerçeğin iĢleniĢ
tarzı ve bu yazınsal tarzın okurda oluĢturacağı ‗değer yargısı‘ sorgulanacaktır. GerçekleĢtirilecek bu
sorgulama eserin yazıldığı toplumun değer yargıları da göz önünde bulundurularak sosyolojik
verilerle, ancak yazınsal ölçütler temel alınarak desteklenecektir.

Birlikte yaĢamı kolaylaĢtırmak, güçlü olanın beklentilerine karĢılık vermek gibi nice
gerekçe ile soyut toplum, kendisini oluĢturan bireylere bağlayıcı kurallar getirmektedir.
Ancak her bir birey ilk fırsatta bu kuralları çiğneme yolları aramaktadır. Sözlü veya yazılı
kurallara uymayan kiĢiye uygulanacak yaptırımı, olayın gizliliği veya ihlâlde bulunanın
sahip olduğu güç ve çevresi belirlemektedir. Elinizdeki yazı çerçevesinde iĢlenecek
toplumsal kural, bir kadın bir erkekle ancak toplumun izniyle birlikte olabilir, diye ifade
edilebilir. Bu izin, hukuk devletinin öngördüğü resmi nikâhla sembolleĢtiği gibi, toplumun
yazılı olmayan kurallarından biri olan dini nikâhla da ‗meĢru‘laĢabilir. Toplumun koyduğu
kurallara uymayanlar, resmi kurumların hukuki yaptırımlarıyla 2, sosyal oluĢumların da sözel
ve eylemsel yaptırımlarıyla karĢılaĢmaktadırlar. Ancak asıl Dram toplumsal yasakları
çiğneyip doğa kuralları gereği birlikte olan bir çiftin çocuklarının dünyaya gelmesidir. Bu
noktada yetiĢkinlerin birlikteliği gibi çocuk da ‗gayri meĢru‘dur. Ataerkil toplumlarda
erkeğin yaĢamını kolaylaĢtıran kurallar, sadece kadını ve birlikteliğin doğuracağı
sonuçlardan biri olan çocuğu cezalandıracaktır. ‗Gayri meĢru‘ çocuklar toplumsal bir grup
oluĢturmadıkları için, ağırlıklı olarak bireysel statüleri değerlendirilecektir.
1

Prof.Dr., Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
―Bir emrin, o emre uyulmasını sağlamak ve uygulamaması halinde yaptırımlar uygulamak amacıyla belirli bir
kadro tarafından korunma olasılığı varsa, kanun var demektir.‖Weber 1987: 176
2
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Bu gerçeklik o toplumun yazınsal eserlerine hangi boyutta ve nasıl yansımaktadır?
Bilindiği gibi yazın bilim 20. yüzyıl ortalarından beri, sadece klasik eserleri
incelememektedir. Toplumsal değiĢime bağlı olarak polisiye eserler, çocuk ve gençlik yazını,
hatta pembe diziler de incelemeye değer görülmektedir. Yazınsal eserlerle ilgili yapılan bu
sınıflama aslında iki alt baĢlığı içermektedir: Bu baĢlıkların ilki kuĢaktan kuĢağa aktarıldığı
için daha geniĢ kitleler tarafından okunan klasik eserleri, diğeri ise best seller dahi olsa,
sadece bir kuĢak okurla sınırlı kalan popüler eserleri temsil etmektedir. Oysa iĢledikleri
konular ortaktır! Ancak bu konuları iĢleyiĢ biçimleri ve okura verdikleri mesajlar farklıdır.
1 Romanların Ortak Konusu: Sahiplenilmeyen Çocuk
Bu bağlamda incelemek üzere ele aldığım romanlar, çocuk romanından klasik esere
geniĢ bir yelpaze oluĢturmaktadır. Yalnızca Demokratik Almanya Cumhuriyeti yazarı Ulrich
Plenzdorf (1934-2007) evlilik dıĢı çocuktan çok, evlilik dıĢı iliĢkiyi iĢlemektedir.
Plenzdorf‘un 1979 Rostock basımı romanı Bitmeyen Mutluluğun Hikâyesi/Menkıbesi (Die
Legende vom Glück ohne Ende) daha çok Paul ve Paula‘nın tutkulu aĢkının efsanevi
anlatımıdır. Olimpik bakıĢ açısına sahip, her Ģeyi bilen yaĢlı komĢunun anlattıklarına göre,
Paula, biri Paul‘den olmak üzere evlilik dıĢı üç çocuk dünyaya getirmiĢtir.
Evlilik dıĢı doğan çocuğuna Paula gibi olumlu bakan bir baĢka anneyi iĢleyen roman
‗Pembe Dizi‘ baĢlığı altında ele alınabilir. AĢk ve Günah (1972) adlı romanın yazarı 1930
Ġstanbul doğumlu öğretmen Süreyya ġimĢek, öğretici ve dinsel bakıĢ açısına yer verdiği bu
eserinde, 1935lerde Bursa‘nın kasabalarından birinde toplumun tepkisine rağmen doğacak
çocuğuna sevinen nikâhsız anneyi anlatmaktadır. ArkadaĢı ile ava çıkan Süha, kar
fırtınasında, ilk buldukları eve sığınarak kurtulurlar. Süha ile evin kızı ZiĢan arasında
yakınlaĢma sonucu ZiĢan hamile kalır. Gerek yaĢananların kısmen ZiĢan‘ın açısından
anlatılması, gerekse bu roman figürü ile ilgili kullanılmıĢ olumlu sıfatlar, onu okurun
gözünde yüceltmektedir.
Okur ve ‗piç‘ damgası yemiĢ babasının adını taĢıyan Süha, yaĢananları ZiĢan‘ın
bıraktığı hatıra defterinden öğrenir. Ġç anlatımda yer alan hatıra defteri, evlilik dıĢı çocuk
dünyaya getiren kadının, baĢta aile çevresi olmak üzere yakın çevresinde yaĢadığı
dıĢlanmayı sosyal iliĢkiler boyutu ile yansıtmaktadır. Çerçeve anlatımı oluĢturan bölüm de
ise, hem çocukluk anılarında hem de evlilik çağına gelmiĢ üniversiteli Süha‘nın Ģahsında,
evlilik dıĢı doğan insanın psikolojisi iĢlenmektedir.
1925 doğumlu Leonie Ossowski‘nin 2003‘de yayınlanan Kavak Yaprağı
(Espenlaub 2003) adlı eserinde, Ġkinci Dünya SavaĢı öncesi Alman ‗ari‘ ırkından güzel Mia
ile Yahudi ressam Hans arasında baĢlayan gençlik aĢkı sekteye uğrar. SavaĢ sürerken Nazi
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kıyımından saklanmak üzere kendisine sığınan Hans‘ı çiftliğinde saklayan -artık evli olanMia, yarım kalan aĢkını yaĢar. Büyük ama yasak aĢk, Mia‘nın hamile kalması ile son bulur.
Mia, evlilik döĢeğinde, evlilik dıĢı doğan kızına eziyet eder. SavaĢ sonrası Rus esaretinden
Yahudi düĢmanı olarak dönen Mia‘nın kocası Oskar, kendisi de toplum da çocuğun
babasının kimliğini bilmediğinden, durumu kabul eder.
YaĢamı kendisine ve eserin birinci tekil Ģahıs karakterine zindan eden bir baĢka
anneyi Thomas Bernhard (1931-1989) iĢlemektedir. Annesine olduğu gibi ülkesine de
küskün ölen Avusturyalı yazar Bernhard‘ın 1982 otobiyografik romanı Bir Çocuk, evlilik
dıĢı doğmuĢ ilkokul çağındaki bir çocuğa annesinin eziyetlerini konu etmektedir. Bernhard,
on üç yaĢına kadar farklı dönemlerdeki anılarını daldan dala atlayarak 167 sayfalık tek bir
paragrafta anlatmaktadır. Büyük babası ile yaĢadığı yıllarda doğa ile baĢ baĢa mutlu ve
huzurlu iken, kendisini kırbaçla döven annesinin varlığı ile aksi ve mutsuz biri haline gelir.
Bu romandan da yola çıkarak evlilik dıĢı çocukların Ģu özelliğinden söz edilebilir: Bu
çocukları ilk dıĢlayanlar ‗ebeveynleridir‘.
Pınar Sarp‘ın 2007 tarihli erkek-kadın birlikteliğinin ayrıntısına fazlaca yer veren
romanı Benim Kasam Bacak Aram‘da hayat kadını olan Gülcan, kendisini terk eden evli
sevgilisine kızar, doğurduğu bebeğe Ġpek adını vererek genelevin önünde görev yapan polise
emanet eder. Anne-kız birbirlerinden mahrum kalırlar. Gülcan‘ın ölümünün ardından,
mirasın kalacağı kiĢinin araĢtırılmasıyla, sorumlu olmadığı bir geçmiĢ, artık kırk yaĢlarında
olan keskin kalemi ile ünlü ve cazibeli gazeteci Ġpek‘in hayatını hallaç pamuğu gibi savurur.
Çocuk psikolojisini yine onların anlayacağı bir sadelikle Konuş Ama Artık! (Nun
red doch endlich! 1988) adlı çocuk romanında dile getiren 1987 Gençlik Yazın Ödülü sahibi
Mirjam Pressler, kendisi de bakıcı aile tarafından büyütülmüĢtür. 1940 Darmstadt doğumlu
yazar, hem biyolojik ailesi ile yaĢamamanın hem de üç kız çocuğu annesi olmanın duyarlılığı
ile eksen karakter Karin‘in bakıĢ açısıyla ergenlik döneminin getirdiği sorunların yanı sıra
evlilik dıĢı çocuk olmanın sorununu da iĢlemektedir.
Son zamanlarda bir hayli değiĢtirilerek televizyon dizisi olarak çekilen AyĢe
Kulin‘in Gece Sesleri adlı 2004 tarihli eseri, öksüz yanaĢmaların küçük beylerin cinsel
istismarına maruz kalmalarını (Kulin 2004: 45; 46) kader kabul eden feodal yapıyı, güzel
anne, anneyi kıskanan çirkin kız çatıĢmasının perde arkasından eleĢtirmektedir. 1941
Ġstanbul doğumlu Kulin, romanında, ele alınan bölümün özetini veren baĢlıkların yanı sıra
her bölümün altında isimsiz alt baĢlıklara da yer vermiĢtir.
‗Gayri meĢru‘ çocuk bağlamında bu makalede incelenen romanların sonuncusu,
1944 Bielefeld doğumlu hukukçu-yazar Bernhard Schlink‘in Eve Dönüş adlı eseridir.
Romanda, eserin üçte biri bittiğinde ismini öğrendiğimiz ‗kahraman‘ Peter Debauer‘in
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çocukluğu ve gençliği anlatılır. KıĢ aylarında vakti, otoriter annesi Ella Graf‘la Almanya‘da,
koĢuĢturmayla ve birbirine zaman ayıramadan geçerken, yaz ayları Ġsviçre‘de büyükbabası
ve büyükannesi ile huzurlu, sevgi dolu ve sakin geçer. Babasını, Ġsviçre‘deki resimlerden ve
ona hayran sınıf arkadaĢından tanır. Annesi çocuğa babasına dair hiçbir Ģey anlatmaz. Bir
gün, babaanne ve dedesinin okumaması için sıkı sıkı tembihleyerek verdikleri karalama
kâğıtlarının arkasındaki romanı okur. Ancak romanın baĢlangıç ve son sayfaları kayıptır. Bir
taraftan romanın sonuna alternatifler kurgularken, diğer taraftan Odyssee‘nin maceralarını
çağa uyarlayarak yazan yazarı merak eder. Ġzler, onu ölü bildiği babasına, Amerika‘ya
götürür.
2 Kadın „Femme Fatale‟ Değil!
Kadın ve erkeğin toplumun koyduğu evlenme kuralının dıĢında bedensel
birliktelikleri sonucu kadının hamile kalmasından itibaren babanın bebeğe sahip çıkmaması,
bu durumun bebeğin doğumundan sonra da devam etmesi halinde çocuk ‗gayri meĢru‘dur.
Onu doğuran kadına, içinde yaĢadığı toplum, sinema ve yazında iĢlenen Femme fatale
gözüyle bakar. Yani ―büyü gücüne sahip, cazibeli ve baĢtan çıkarıcı özellikleriyle erkekleri
etkileyen ve ahlaklarını sıfırlayarak onları mutsuzluğa sürükleyen kadın‖dır (bkz. Femme
fatale, Çev. NA). Oysa o, seven kadın olarak kendisi mutsuzluğa sürüklenmektedir.
Ġncelenen romanlardaki kadın figürler, kendinden önceki yüzyılda etkin olan femme
fatale‘den biraz daha masum olarak iĢlenmiĢlerdir. Ancak aynı masumiyeti çocuklarına karĢı
göstermemektedirler. Kimi zaman, eğer kadın evliyse, çocuk, evlilik kurumu içinde
gizlendiğinden, kabul görmektedir 3. Eğer kadın bekârsa, dıĢlanan bir sosyal grup üyesi ise,
içinde yaĢadığı koĢullar, kadını büyük hatalara zorlamaktadır. Uzun bir iliĢkinin
düĢlenmediği birlikteliklerde doğan çocuklarla annelerinin iliĢkisi ılımlı, hayatı birlikte
kurmayı düĢlediği sevgilinin terk etmesi halinde ise anne çocuğuna karĢı oldukça
acımasızdır. Eve Dönüş‘teki Ella‘nın oğlu Peter, kendi geçmiĢine bakıp annesiyle olan
iliĢkisini değerlendirir:
―Tek baĢına çocuğunu büyüten anne ile oğlu arasındaki iliĢki, eĢler arasındaki iliĢkiye benzer.
Bu nedenle mutlu bir iliĢki değildir. Tıpkı eĢler arasındaki gibi sevgisiz, eziyet veren,
saldırgan ve evlilikteki gibi güç mücadelesine dayalı bir iliĢkidir. [...] böyle sıkı fıkı
iliĢkilerde kaçınılmaz olan gerginliğin, bir bölümünü üzerlerine çekecek baĢka kardeĢler de
yoktur. Bu iliĢkide ancak oğul anneyi terk ederse gerginlik ortadan kalkar.‖ (Schlink 2006:
188-189, Çev. NA)

3

Ġslam‘da ―Çocuk kimin döĢeğindense ona aittir‖ Hadisi ġerif-i vardır.
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Hukukçu Bernhard Schlink‘in ‗iliĢki kopunca sorun da kalmıyor‘ gözlemi ne yazık
ki ne onun romanında ne de baĢka romanlarda saptanmaktadır. Ġnsanlar birbirleriyle
ilgilenmediklerini söylerken de sorun ve gerginlik aslında devam etmektedir. Schlink,
romanlarında genelde ―suçluluk duygusunun ve adalet bilincinin hayattaki karĢılığını zekice
kurgulanmıĢ hikâyelerle anlatmayı‖ tercih etmektedir (Yalazan 2009: 15). Romanda, anne ve
babası kendilerini sorgulamazken suçluluk duymaması gereken tek kiĢi Peter Debauer,
yaĢamını sorgulamaktadır.
BaĢlıksız ve numarasız bölümlerden oluĢan, çoğunlukla bir masal havasında
anlatılan Plenzdorf‘un Bitmeyen Mutluluğun Hikâyesi‘nde kurumsal eğitimi temel eğitim
ile sınırlı anne, çocukları ile olabildiğince sağlıklı bir iliĢki yaĢamaktadır. Paula hiçbir
entrika çevirmeden o an sevdiği erkekle birlikte olmaktadır. Ne kadın ne de çocuklar reel
komünist toplum tarafından dıĢlanmaktadır. Paula‘nın hayatını paylaĢtığı ilk iki erkek
bekârdır. Akademisyen Paul ise evli ve bir çocuk babasıdır. YaĢlı komĢu, Paul ve Paula‘nın
birlikteliğini, kendi partnerleri tarafından aldatılmalarına dayandırmaktadır. Paul‘ü eĢinden
ayırması, aklını baĢından alması ve ölümü ile Paul‘ü periĢan etmesi nedeniyle, Paula femme
fatale izlenimi verir. Bununla beraber kadın, Paul ile tesadüfen karĢılaĢmıĢ, birlikte oldukları
sürece de hayat arkadaĢına sadık ve uyumlu biri olarak kalmıĢtır. Son olarak da Paula,
kendisine ‗acıların çocuğu‘ (‗Schmerzenskind‘ Plenzdorf 1999: 15) diye hitap eden
profesörün yasaklamasına rağmen hamile kalarak, kendini aĢka feda etmiĢtir. Bu özverili
tutum, roman figürünü olumlu kılmaktadır.
Süreyya ġimĢek‘in Aşk ve Günah adlı mutlu sonla biten eserinde, ebeveynleri ile
Ġzmir‘de yaĢarken orta ikiye kadar okuyan ve müzik yeteneği olan ZiĢan‘ın, taĢındıkları
kasabada önce ailesi ile sonra tek baĢına yaĢadıkları anlatılmaktadır (ġimĢek 1972: 22).
Ekonomik açıdan toplumsal statüsünde düĢüĢ olan ZiĢan, tanıĢtığı idealindeki erkek
niĢanlıdır. AĢka ‗Allahın hediyesi‘ gözüyle bakmıĢ, sevdiği erkekle ‗yalnız birbirinin olmayı
düĢünmüĢ‘ (a.g.e: 61; 74; 96), ―günah‖ iĢlediğini, kendisine ―fahiĢe‖ gözüyle bakılacağını
düĢünememiĢtir (a.g.e.: 74; 100-101; 126). ġimĢek, toplumsal denetimin evli olmayan çiftler
üzerindeki uygulamasını kasabanın dedikodusu ile görselleĢtirir (a.g.e.: 75). YaĢanan olayı
bir yandan, ‗aĢkı ve çocuğunu kutsal hatıra‘, çocuğunu da ‗aĢkın acı meyvesi‘ bağlamında
gören ZiĢan açısından yansıtır. Diğer yandan, olayı ‗affedilmeyen bir günah‘; kadını ise
‗ahlaksız kadın‘ ve hukuken yargılanması gereken biri olarak değerlendiren, gözlemleyip
yargılayan toplum açısından verir. Yazar böylece kadın duygusallığı ile değerler arasındaki
farka da vurgu yapmaktadır (a.g.e.: 76; 111-112; 151; 159).
Benzer durumlarda kadının, yalnız günümüz Türk toplumunda değil 1970 öncesi
Alman toplumunda da, düĢündüğü tek çözüm intihardır (a.g.e.: 83; 90; 93; 136; Ossowski
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2003: 238). ‗Ailenin namus ve Ģerefinin yerle bir olduğu‘ mantığının oluĢturduğu baskının
yanı sıra (ġimĢek 1972: 94; 111), baĢka erkeklerin tacizi de söz konusudur. Kadın, bir
erkekle kural dıĢı birlikte olmuĢsa, baĢka erkeklerle de olabilir/olmalı düĢüncesi yaygındır
(a.g.e.: 111; 157-158). Kadın için, birlikte olduğu erkeğin ‗özel biri‘ olduğu gerçeğini, bu
eğilimdeki erkek mantalitesi idrak edemez (a.g.e.: 109). Kadını yaĢadığı bölgeden
uzaklaĢtırmak, ‗layığı‘ olmayanla evlendirmek (a.g.e.: 132) veya Gece Sesleri‘nde ifade
edildiği gibi çocuğunu elinden almak, (Kulin 2004: 65-66) toplumun bulduğu yanlıĢ
çözümlerdir. Çocuğun devlet koruması altında anneyle büyümesi ise uluslar arası
anlaĢmalarla

kayıt

altına

alınmıĢ

sağlıklı

çözüm

yollarından

biri

olsa

da

uygulanmamaktadır4.
AyĢe Kulin‘in Gece Sesleri‘nde, evin genç hizmetkârlarından Ziynet daha on üç
yaĢında iken bir gece ansızın on yedi yaĢındaki küçük bey Yusuf‘un baskınına uğrar. Ziynet,
Yusuf‘un dıĢarıda hastalık kapmadan, annesi Sultan Hanım‘ın kontrolünde cinselliğini
yaĢayabileceği kiĢidir (a.g.e. 43; 48; 245). Dört ay boyunca hoyratça sahip olduğu ‗küçük
kız‘ hamile kalınca kırık bir oyuncak gibi köĢeye atılır (a.g.e.: 50). Bununla da kalınmaz,
küçük bedenin doğurduğu bebek, ebe Neriman‘a verilir. Çocuğunu ölü bilen Ziynet,
anlaĢılmaz bir iliĢkiyle dadılığını yaptığı Nedim‘i sahiplenir. Oğlunu yetiĢtirmekten mahrum
kalan hizmetçi-dadı Ziynet, karĢısına yetiĢkin bir erkek olarak çıkan oğlu Yağız‘ı tanımaz.
Kadın figürlerin ağırlıklı olduğu bu romanda, kadınların hemcinslerine yaptıkları
acımasızlıklar göze çarpmaktadır. Aslında Ziynet, ‗tecavüz derecesinde‘ cinsellik yaĢayarak
çocukluğunu bilememiĢ, elinde yetiĢtirdiği çocukla tatmin olarak gençliğinden bir Ģey
anlamamıĢ, beddualar yağdırdığı gencin aslında öz oğlu olduğunu öğrenerek de yaĢlılığında
acılara gömülmüĢtür (a.g.e.: 225). Bu kadar haksızlık yapılmıĢ bir kadına, okur yine de
sempati duymamakta, çünkü Ziynet yaĢanan dramı etkileyen olumsuz yan figürdür. Ayrıca
belli ahlâki değerleri yaralaması da onun olumsuz durumunu pekiĢtirir.
Okurun, empati anlamına gelen acıma duygusu ile mesafe koyma ikilemi yaĢadığı
bir diğer figür Pınar Sarp‘ın Benim Kasam Bacak Aram adlı romanındaki Gülcan‘dır.
Romanda, farklı karakterlerin anlatımından tanıdığımız Gülcan, yetiĢtirme yurdunda iken
yazın ve sporla ilgilenen güzel bir genç kızdır. Bencil ve acımasız erkeklerin neden olduğu
koĢullar onu randevu evine düĢürür. Daha yirmi yaĢına girmeden, evli ve çocuklu Ankaralı
bir banka memuru ile iliĢkisi olur. Bent Deresi‘ndeki evlerin koĢullarının da anlatıldığı

4

“Madde 7: 1. Çocuk doğumdan hemen sonra derhal nüfus kütüğüne kaydedilecek ve doğumdan itibaren bir
isim hakkına, bir vatandaĢlık kazanma hakkına ve mümkün olduğu ölçüde ana-babasını bilme ve onlar tarafından
bakılma hakkına sahip olacaktır.
Madde 9: 1. […] Taraf Devletler, çocuğun; ana-babasından, onların rızası dıĢında ayrılmamasını güvence altına
alırlar.‖. Bkz: Çocuk Hakları Beyannamesi. Çocuk haklarına dair sözleĢme. BirleĢmiĢ Milletler Genel Kurulu
Tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul EdilmiĢtir.
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romanda, Gülcan hem olumlu hem de olumsuz yönleri ile tanıtılır. Kadınları bataklığa
düĢüren erkeklere kızgınlık o derece fazladır ki, okur, kadının doğurduğu çocuğunu
vermesine kızamaz. Hayatına pek çok erkek girmesine rağmen, Gülcan ilk aĢkını hayatı
boyunca uzaktan izler.
Leonie Ossowski‘nin Kavak Yaprağı adlı eserinde, bir kadının kendisini
cezalandırması sonucu, sevgi ve neĢe dolu bir insandan soğuk ve acımasız birine dönüĢmesi
görselleĢmektedir. Doğacak çocukla birlikte gizli aĢkını, Weber ve Lipset‘in tanımıyla,
toplumsal onurunu (bkz. Turner 2000: 15) ve saygınlığını kaybedeceği korkusuyla anne,
yaĢadıklarının sorumlusu olarak kızı Ġnes‘i görür.
Worms ve çevresini olayın mekânı olarak seçen yazar Ossowski, bekâr iki gencin
birbirine tutkulu aĢkını yaĢayamamasını, dönemin politik koĢullarına bağlar. Farklı dinlerden
olmak, Hitler Almanya‘sında yaĢamak onların Ģansızlığıdır.

Mia‘nın yaĢadıkları, her

coğrafyada ve her zaman diliminde karĢılaĢılabilecek bir gerçektir. Yazar, aĢkına sahip
çıkmayan, savaĢ ortamı gibi olağanüstü bir durumda yaĢayan kadının, kendi kendisini
mahkûm ederek dinsel fanatikliğe yöneliĢini öylesine karikatürize etmektedir ki, okur da bu
eleĢtiriye hak vermek zorunda kalır.
Bir Çocuk‘ta Thomas Bernhard‘ın annesi Herta, sevdiği erkeği iyi tanıyamamıĢ
olmanın acısıyla, Ossowski‘nin romanında anlatılan Mia vari tutumla, kendine karĢı hırçın,
oğluna karĢı hoĢgörüsüzlüğü ile bedel öder ve ödetir. Oysa çocuğunu doğurabilmek için
―taĢranın dar kafalı tutuculuğundan‖ uzağa gider (Bernhard: 1982: 57) 5. Herta Bernhard‘ın,
roman kahramanı Mia‘dan farkı, yeniden evlenme ve çocuk sahibi olma cesaretini
göstermesidir. Ancak sevgisiz yetiĢtirdiği oğlu Thomas Bernhard, aksini söylese de, annesine
küskünlüğünü böyle bir roman yazarak yansıtmaktadır.
Ella Graf kadın karakteri, Bernhard Schlink‘in Eve Dönüş romanında savaĢın
acımasızca devam ettiği, ölümle sürekli burun buruna gelindiği günlerde, carpe diem misali,
her anın değerini bilen, hayata bağlı güzel bir kızdır. Çevrede sürekli askeri kıyafet içinde
insanlar görmekten bıkan biri olarak, sivil kıyafetin cazibesine kapılır. Hamile Ella‘nın Ģansı,
birlikte olduğu Johann‘ın ona ve doğacak çocuklarına soyadını vermesidir, Ģansızlığı ise
Johann‘ın buna karĢın ‗öldü‘ diye yalancı tanıklık yapmasını kendisinden istemesidir. Ella
hayatta kalmıĢtır ama ideallerinden feragat etmek zorunda bırakılmıĢtır. Çünkü çocuklu bir
kadın olarak para kazanması gerekmektedir. Bebek, onun idealindeki tıp tahsiline zaman ve
para ayırmasına engeldir.
5

Thomas Bernhard‘ın anneannesi iki çocuklu kadın olarak ilk eĢi tarafından terk edilince Herta‘nın anarĢik ruhlu
babası ile evlilik dıĢı iliĢki yaĢar, bundan da Herta doğar. Hem burjuva kültürüne bağlı, hem de bu kültürün değer
yargılarına aykırı davranarak acı çeken Herta, evlilik dıĢı iliĢki yaĢayınca teyzesi tarafından evinden kovulur.
Bernhard 1982: 57; 43; bkz.: http://www.dieterwunderlich.de/Bernhard_kind.htm#com;
http://tr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Bernhard
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SavaĢ sonrası Alman yazınında doğurganlık veya doğurmak, savaĢ ortamlarında
ölüme baĢkaldırı olarak iĢlenmektedir.
Bu baĢlık altında değerlendirilecek son anne figürü, Konuş Ama Artık!‘ta Karin‘in
annesi Gabriele Peters‘dir. Anneyi kızının anlatımlarından tanıyoruz. ĠĢ günlerinde büroda
çalıĢan, yorgun, hafta sonlarında süslenip güzelleĢen, çocuklarına sevgisini göstermeyen,
erkek arkadaĢı ile buluĢmasını kızından saklayan, her iki kızını da evlilik dıĢı doğuran,
suskun ve ailesi tarafından dıĢlanmıĢ bir kadındır. Kızının depresyondan çıkması için
devletin yardımı ile psikologla iĢbirliği sonucu kızının iyileĢmesini sağlar. Kendi hayatını da
düzene koymak üzere uzun süredir arkadaĢ olduğu adamla evlilik hazırlığına baĢlar.
Pressler, 1970 öncesi Alman ailelerin hamile kalan kızlarını dövüp, Ģeref ve
namuslarını lekelendiği düĢüncesiyle evden attıklarını okura anımsatmaktadır (1988: 150151). Yazar, romandaki annenin kızı ile sohbetinde dile getirdiği itiraftan, kadınların farklı
bir duyarlılıklarına da yer vermektedir. Erkek arkadaĢlarını kızından saklamasının, eve
getirmek istememesinin nedeni, kızının ‗amca‘larla büyümesini engellemektir. Kadın yazar
böylece, kız çocukların karĢı karĢıya kaldıkları cinsel istismarlara da gönderme yapmaktadır.
Romanlara toplu baktığımızda kadın, Helena kadar güzel, Afrodit kadar sevgi dolu,
tanrıça Demeter kadar acı çeken hem bakire, hem anne hem de yaĢlı kadındır. Kimi zaman
sadece kendi sevgisini düĢündüğü için bencildir. Kendisi niĢanlı veya evli bir erkekle birlikte
olduğunda, baĢka bir kadının acı çektiğini düĢünmez. Ancak bedelini ne yazık ki çocuğu ile
birlikte öder.
3 Tutkulu AĢk Bitene Kadar
Evrenin merkezinde insanın olduğunu, insanın en güzel ve barıĢçıl eyleminin de
sevgi olduğunu düĢünürsek bir kadın ile bir erkeğin birlikteliği, kendileri için de yeni
kuĢaklar için de kaçınılmaz bir gerçektir. Ġnsanlık tarihinin, siyaset, sanat, mitoloji ve sosyal
yaĢam gibi tüm katmanlarında egemen olan erkek, kimi zaman kadının yanında yer alırken,
çoğunlukla ben-merkezli bireysel duruĢlar ortaya koymuĢtur.
Schlink, savaĢın bireylerin yaĢamında uzun yıllar bıraktığı izleri Eve Dönüş‘te
iĢlerken, kadınların ve çocuklarının mağduriyetine karĢın, erkeklerin yeni koĢullara uyumunu
eleĢtirel bir yaklaĢımla yansıtmaktadır. Ella ile Johann‘ın birbirlerinden beklentileri yoktur.
Ġsviçreli Johann, kalp rahatsızlığı nedeniyle askere alınmamıĢtır. Birlikte olduğu kadına ve
çocuğa karĢı sorumluluklarından kaçarken, soyadını vererek lütufta bulunduğuna
inanmaktadır. Kendince kadının adını temize çıkarmıĢ, çocuğa da büyükbaba ve büyükanne
kazandırmıĢtır. Oysa kendisi, arkasını dönüp bakmadığı geçmiĢini silmiĢ, yeni kurduğu
hayatta istediği mesleğe kavuĢmuĢtur.
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Bitmeyen Mutluluğun Hikâyesi‘nde Paul, Paula uğruna önce resmen evli olduğu
karısını ve çocuğunu terk eder. Sonra sorumsuz bir tavırla, Paula‘nın kızını ve kendi oğlunu,
bir süre birlikte yaĢadığı Laura‘ya bırakıp, kendi hayatını özgürce yaĢamak için habersizce
çekip gider. Paula‘nın diğer iki çocuğunun babası da, Paul gibi çocuklarına sahip çıkmayan
erkeklerdir.
Ulrich Plenzdorf olması gerekeni arzulanan durum olarak vermekte, yani toplumsal
gerçeğin aksine anne ve çocuklar kabul görmekte, babaların yaĢananlar karĢısındaki tutumu
eleĢtirilmektedir.
Aynı sorumsuzluğu Bir Çocuk‘ta Thomas Bernhard‘ın babası Alois Zuckerstätter‘de
görmekteyiz. Herta oğlu Thomas‘a doğum yaptıktan sonra, 1932‘de Avusturya‘ya döner.
―Alois Zuckerstätter Berlin‘e taĢınır; ne sevgilisi ile ne de oğlu ile ilgilenir‖ (Bernhard, Çev.
NA).
AyĢe Kulin, Gece Sesleri‘nde, kendi çıkarları doğrultusunda annesinin sözünden
çıkmayan Yusuf‘u bencil bir genç, acemi sevgili, kukla bir oğul ve hain bir kardeĢ olarak
betimler.
Plenzdorf, Bernhard ve Kulin gibi Leoni Ossowski‘nin Kavak Yaprağı adlı
romanında da Mia ile Hans arasında uzun sürecekmiĢ izlenimi veren bir iliĢki anlatılır. Bu
iliĢkiyi değerlendirirken okur ikileme düĢebilmektedir. Okur, Hans‘ı cinsiyet gibi doğuĢtan
ve yaĢ gibi zamanla kazanılan ‗tikel özelliklerin‘ sağladığı ‗verilmiĢ statüsü‘ (Turner 2000:
14; 56) nedeniyle haklı bulurken, ortaya koyduğu hareketleri ile ahlaki değerler açısından
acımasızca eleĢtirmektedir. Mia ve Hans arasında iki fasılda yaĢanan aĢka, toplumsal rol 6
açısından bakıldığında ilk fasılda, 1938 Nazi Almanya‘sında Yahudilere karĢı tepkiye
rağmen ―parmakları birbirine değince, elektrik çarpmıĢ gibi kaçıran‖ (Ossowski 2003: 198)
iki bekâr ve genç insanın sevdaları çok doğal karĢılanır ve onaylanır. Ancak ikinci fasılda,
yani 1942‘de evli ve çocuk sahibi bir kadından –insani açıdan son derece doğal olan–yardım
isteyerek onu zaten ‗suçlu‘ duruma düĢürmüĢken, bir de küllenmiĢ aĢkını canlandırmasının
doğru olmadığı yargısı ağır basabilir. Fakat burada da, tıpkı Eve DönüĢ‘te dile getirildiği
gibi, insanlar savaĢ ortamında, ölümle sürekli burun burunadır. Herkes, bilinçaltında günü
olabildiğince değerlendirme, hiçbir Ģeyi ertelememe düĢüncesindedir. Ancak bu noktada
eleĢtirilen Hans, Mia‘nın hamile kalmasından sonra gösterdiği duyarlılık ve Ġnes‘in ilk iki
yaĢında onunla ilgilenmesiyle kendini biraz affettirmiĢtir. On yedi yıl sonra kızı Ġnes‘le

6

Gelir, eğitim, etnik köken ve cinsiyete göre hareketlilik gösteren toplumsal rol, toplumsal statü ile bağlantılıdır.
Bkz. Turner 2000: 14
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buluĢmalarında Hans‘ın, karısından ötürü Ines‘e kendi hayatında yer verememesi ise yine
eleĢtiri oklarına hedef olmasına neden olmaktadır.
Benzer ikilem Aşk ve Günah romanında da karĢımıza çıkar. Süha niĢanlı olmasına,
toplumun evlilik öncesi iliĢkilere karĢı katı tutumunu bilmesine rağmen, kendilerine evini
açmıĢ dul bir kadının kızı ZiĢan‘la iliĢkiye girmektedir. Böyle bir değerlendirme sonucu
eleĢtirdiğimiz Süha, teyzesinin kızıyla evlenmeyi reddetmesi, ailesine karĢı aĢkının yanında
yer alıp ölmeden önce ZiĢan‘a ve doğacak çocuğuna sahip çıkması, onların hangi çirkin
ithamlarla karĢı karĢıya kalacaklarına üzülmesi (1972: 88), onun sorumsuzca davranıĢını bir
ölçüde affettirmektedir.
Anne Gabriele Konuş Ama Artık!‘ta Karin‘in soruları karĢısında, kızların
babalarının kimliklerini açıklar. Küçük kız Moni‘nin babasının kaçamak yapan evli bir erkek
olduğunu söyler. Karin‘in babası ise bir gecelik macera arayanlardandır:
―‘Karin, babanın soyadı nedir bilmiyorum!‘dedi annem. ‗Sadece adının Ulrich olduğunu
biliyorum. Bir akĢam lokalde onunla tanıĢtığımda on sekiz yaĢındaydım. YakıĢıklı ve
neĢeliydi ve güzel bir akĢam geçirdik. Dans ettik ve birlikte olduk. Bir daha görüĢebilir miyiz
diye bana sormadı. […] Dört hafta sonra senin yolda olduğunu anladım. O günden sonra her
akĢam, tanıĢtığımız lokalin önünde haftalarca onu bekledim ve tekrar gelmesini umut ettim.‖
(Pressler 1988: 148-149, Çev. NA).

Aynı vurdumduymazlık Benim Kasam Bacak Aram adlı hukuk dosyasından
esinlenerek yazılan romanda karĢımıza çıkmaktadır. Evli ve bir çocuk babası olmasına
rağmen, romanda ismi konulmayan ‗eski bürokrat‘, genç bir kadınla (Gülcan) iliĢkiye baĢlar.
Kadının hayat kadını olduğunu, karısı dâhil tüm ilçe sakinleri öğrenince de kaçarcasına
tayinini Ankara‘ya aldırır. Geçirdiği bu deneyimden olsa gerek, güzel ve cazibeli kadınların
düĢmanıdır. Emekli banka müdürü hakkında, ne 18 yıllık damadı ne de iĢ yeri arkadaĢları
olumlu konuĢuyor. YaĢlılığında dahi yakıĢıklılığını koruyan ‗zampara‘yı hayatı boyunca
karısı da sevgilisi de sevmeye devam ediyor. Ancak kızı Ġpek, oturduğu binanın yöneticisi ve
kendisinden nefret eden adamın, aslında affedemeyeceği babası olduğundan habersiz
beddualar eder:
―Tutunacak dallarım kırıldı bir anda. Havada kaldım. BoĢlukta sallanıyorum. Ġçim öldü. Bir
yerlerde bir adam var. Biyolojik baba denilen. YaĢıyorsa, cehennem azabı çeksin inĢallah.
Öldüyse, ruhu huzur bulmasın. Belki çocukları var. Belki hayatın içinde bir yerlerde
karĢılaĢtım onlarla. Belki dokunduk birbirimize bilmeden. Ya Ģimdiden sonra ne olacak?
Gördüğü herkese kardeĢim ya da babam olabilir diye mi bakacağım?‖ (Sarp 2007: 277)
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Romanlarda erkek figürlerin hemen hepsi, bir kadınla toplumun onaylamadığı bir
iliĢkiyi baĢlatırken de bitirirken de bencildir. Erkeğin yaptığı kaçamağın yankıları birlikte
olduğu kadında ağırlıklı olarak statü kaybına neden olurken, çocuklarda psikolojik yıkımlara
yol açmaktadır. Oysa Kuranı Kerim‘de ―Hiçbir kimse bir diğerinin günahını çekmez‖
içeriğinde bir ayet vardır. YaĢanan böyle yasaklı bir iliĢkinin yankıları erkek için, aile içinde
olsun toplumda olsun çabuk geçiĢtirilir, suçlanmadan ve doğrudan iz bırakmadan kısa sürede
atlatılır. Erkeğin kaçamaklarına ataerkil toplumda ‗erkeğin elinin kiri‘ olarak bakılır. Ne de
olsa Zeus gibi yaptığı yanına kâr kalır.
4 Büyük AĢkın Ürünü Ġstenmeyen Çocuk
Birbirinden pozitif enerji alan ve bu doğrultuda toplumsal kuralları yok sayarak
birlikte olan bir çiftten doğacak çocuk, günlük yaĢamdaki sorunlara ek olarak ‗evlilik dıĢı‘
damgasıyla yaĢamak zorunda kalmaktadır. ‗Evlilik dıĢı‘ ifadesi kadını ve çocuğu iĢaret
etmekte, erkeği ise baĢından itibaren bu ‗suçun‘ veya ‗sorumluluğun‘ dıĢında tutmaktadır.
ġimĢek, Sarp, Bernhard ve Ossowski‘nin eserinde ‗gayri meĢru‘ çocuk, uzun bir iliĢki
yaĢamayı planlayan sevgililerin, erkeklerin farklı nedenlerle kadınları terk etmelerinden
sonra, kadının yaĢadığı ‗kötü‘ bir sürprizdir. Schlink, Pressler ve Kulin ise çocuğu, kısa bir
iliĢkinin uzun yansıması olarak iĢlerken, Plenzdorf her iki iliĢkiyi de kaleme almaktadır.
Çocuk, anne rahmine düĢtükten itibaren ‗piç‘, ‗gayri meĢru‘, ‗evlilik dıĢı çocuk‘,
‗soysuz‘, ‗babası bilinmeyen‘, hukuk dilinde de ‗neshebi gayri sahih' adlandırmalarla
damgalanmaktadır (Türkçe Sözlük 1999: 1082). Almanca‘da ise, farklı etnik, dini ve
toplumsal sınıflardan gelen çiftin çocuğu anlamında ‗Bastard‘ veya ‗Schickse‘ diye
adlandırılmaktadır. Ayrıca, ―karı-koca yatağında değil de bank üzerinde döllenmiĢ, evlilik
dıĢı çocuk‖ olarak da ‗Bankert‘ kullanılmaktadır (Wahrig 1980: 570; 560, Çev. NA).
Hamile kalan kadın, bekâr da olsa evli de olsa, toplumsal yaĢamın merkezinde de yer
alsa, dıĢlanan bir sosyal grup üyesi de olsa toplumsal baskıların etkisiyle, psikolojisi bozulur,
hayatının hatasını yapacak duruma gelir.
Örneğin üç ana bölüm, numaralandırılmamıĢ pek çok alt bölümden oluĢan
Ossowski‘nin eseri Kavak Yaprağı‘nın üçüncü bölümünde Mia açılı olimpik anlatımda,
okur, Mia‘nın iç dünyasına girerek hastalık gibi algıladığı bebekten ısrarla kurtulmaya
çalıĢmasına tanık olur (2003: 232). Doğacak ‗saf, iffetli‘ anlamına gelen Ines ise yaĢama dört
elle bağlı, mutlu bir çocuk, ancak gerçeği öğrendikçe mutsuz bir genç kız ve kadındır.
Olimpik anlatım kamera açısını değiĢtirip Ines‘in yaĢadıklarını anlattığı ikinci bölümde,
annesiyle sürekli güç mücadelesinde olduğunu (a.g.e.: 150), kendisine sırasıyla dayatılan
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manastır,

çiftlik

gerçekleĢtirdiğini,

ve

evlilik

mutlu

hayatını

olmadığı

reddettiğini,

evliliği

reddedip

istediği
sevdiği

hemĢirelik
erkekle

mesleğini
evlendiğini

öğrenmekteyiz. Dünyaya geliĢ koĢulları giz gibi saklı tutulduğundan, üstesinden gelemediği
kimliğinin kabul edilmesinde de oğlu Lorenz yardımcı olur. Bütün bunlara yetecek cesareti,
18 yaĢına kadar sevgisinden güç aldığı Hilde teyzesinde; kendisini büyüten Oskar babanın
desteğinde ve çiftliği terk edip ikinci evliliğini yaptığı eĢi doktor Jacob‘un aĢkında
bulmaktadır.
ġimĢek‘in Aşk ve Günah adlı eseri, baĢlangıç ve sonuç bölümleri oğul Süha‘nın,
orta bölüm anne ZiĢan‘nın olmak üzere iki bakıĢ açılı olimpik anlatımla yazılmıĢtır. Annenin
―talihsiz‖ diye adlandırdığı ve babasının adını alan Süha adlı genç (1972: 160), anne
rahminden itibaren ‗piç‘ diye damgalandığını ilk kez beĢ-altı yaĢlarında duyar:
―- Demek sen değirmencinin kızı ZiĢan‘ın oğlusun. ġu mahut ZiĢan‘ın oğlu ha. Birdenbire
ciddileĢen sütçü:
- Kim olduğu belirsiz birini aylarca evinde hasta diye besleyip ondan bir çocuk peydahlayan
ZiĢan‘ın oğlusun öyle mi? Demek sen o babasız çocuksun, çık dıĢarı dükkânıma uğursuzluk
getirirsin. Sen bir piçsin diye bağırıyordu.‖ (a.g.e.: 14)

Bireyin kimliğini bilmeden önce olumlu tutum ve düĢünce ortaya koyanlar (―Süha
gibi ciddi ve çalıĢkan bir arkadaĢ‖; ―azimkâr ve iradeli‖ a.g.e.: 164; 167), anne ve babasının
özelini öğrendiğinde de olumlu değerlendirmelerine sahip çıkmalıdır. Aslında gençlerin
psikolojisini bozan da yetiĢkinlerdir. Onlara o kadar telkinde bulunulmakta ki, kiĢi de
kendisine zamanla değersizmiĢ gibi bakmaya baĢlamaktadır (bkz. Ossowski 2003: 114;
Bernhard 1982: 15). Gençlerin ruhuna kazılan izler, Aşk ve Günah romanında da belirtildiği
gibi zor silinmektedir:
―Bir genç kızın yüzüne bakacak olsa sanki ona hemen:
- Sen de kimsin ki, alt tarafı bir piçsin, diyecekmiĢ gibi geliyordu […]. (‖ġimĢek 1972: 162;
bkz.: 168; bkz.: 215)

Toplumsal önyargıların bireyin psikolojisinde yarattığı etkiyi dile getiren bu
tümceler, evlilik dıĢı doğan çocuklara vurulan ‗potansiyel suçlu‘ ve ‗değersiz‘ damgasının
silinmeyen izlerinin ağırlığını taĢımaktadır. Çocuk ve annesi ‗uğursuzluk‘ gibi kaderci
anlayıĢın dıĢında bir de ―günah‖ gibi dini motifle prangaya vurulmaktadırlar:
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―- Benim nazarımda dünyanın en kıymetli varlığı o ama cemiyet içinde bir piç diye
tanınacak. Hiç arkadaĢı olmayacak, mektebe gönderip okutamayacağım, kimse onunla
konuĢmayacak. Zavallı yavrum, ikimiz de bahtsız insanlarız, sen de benim günahımı
çekeceksin, diye konuĢup ağlıyordum.‖ (a.g.e.: 161)

Sorun bir ölçüde dinin kılavuzluk görevinde insanları çeliĢkiye düĢürmesine de
bağlanabilir. Örneğin Ġslamiyet‘te ―Ben ailesinde sitah (gayri meĢru bir Ģekilde) olmayan bir
aileden geliyorum‘ Hadisi ġerifi, ‗sitah‘ olanları dıĢladığı gibi ‗insanlar günahsız olarak
dünyaya gelir‘ görüĢünü de zayıflatmaktadır. DıĢlanan çocuk, toplumun onayladığı statüsüne
ancak kendisini tanımayan bir çevrede, üniversite eğitimi ile edineceği meslek ve babasının
son anda mirasa dahil etmesi sonucu ekonomik olanaklarla ulaĢmaktadır. Bunun yanı sıra
romanlarda görüldüğü kadarıyla, eğer çocuklar yaĢadıkları sıkıntılardan kurtulmayı
baĢarıyorlarsa, bunun nedeni, toplumsal baskıya rağmen, onları seven kiĢilerin varlığıdır.
Çocuğun psikolojik yaĢamında sevginin önemine çocuk yazınında Pressler Konuş
Ama Artık!‘ta önemle vurgu yapmaktadır. Sevgi, anne ve babanın, onlardan yoksunsa
çevrenin söz ve davranıĢlarında beklenir. Oysa Karin bunlardan yoksundur. Ne okulda
ağladığında öğretmeni kendisine sarılır (Pressler 1988: 65) ne de -psikologun ortaya
çıkardığı gibi- annesi ona sevgi gösterir (a.g.e.: 93-94; 58; 124). Sevgi desteğinden yoksun
Karin, 19 bölümlük roman boyunca, altını ıslatan Moni‘ye abla-anne olmanın, ekonomik
sıkıntıların, sınıf arkadaĢları ve erkek arkadaĢıyla sorunların, annenin erkek arkadaĢları ve
onlarla gizlice buluĢması gibi yaĢadığı sorunların üstesinden geldiğini söyler (a.g.e.: 55; 65;
76; 96). Oysa aslında sıralanan tüm bu sorunların altında ezildiği gibi, bir taraftan babadan
yoksun,

diğer taraftan sevgiden yoksun olmak çocuğun psikolojisinde ve toplumla

iletiĢiminde sorunlar yaratıp kendini depresyon Ģeklinde dıĢa vurmaktadır (a.g.e.: 31; 43-45;
68; 148; 154). Terk edilen kadın, yaĢadığı sorunu çocuğa yansıtacağı gibi, çocuk da annenin
konumundan utanıp (a.g.e. 73; 120; 124; 154) babanın yokluğundan kendini sorumlu
tutabilir.
BeĢ ana bölüm ve sayısız alt bölümden oluĢan kiĢi bağımlı olimpik anlatımlı Eve
DönüĢ romanında, okuduğu fragmanın yazarını merak edene kadar pek ciddi sorunu
olmayan Peter Debauer‘in, babasız büyümenin sıkıntısını ne oranda çektiği, romanın
ilerleyen bölümlerinde fark edilmektedir.
―Her zaman, bir baba olarak dünyayı çocuğuna açıklamanın güzel bir Ģey olduğunu
düĢünmüĢümdür. Belki de dünyanın babam tarafından bana anlatılmasını istemiĢimdir.
(Schlink: 2006: 156, Çev. NA)‖
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Peter yalanlar üzerine kurulmuĢ hayatının bilmecesini çözer. Sonunda izini bulduğu
babasının yüzüne her Ģeyi haykırmak için Amerika‘ya yanına gittiği halde, hayal kırıldığı
içinde sevdiği kadına döner. Eski kız arkadaĢının baĢkasından olma oğlu Max‘a baba olmayı
da çözüm olarak görür. Bulduğu çözümler onun ruhsal çöküntüsünü kısa sürede tedavi
etmeye yetmez.
―Hayır, babamı sevmiyordum. Ama bununla kızgınlığım azalmıyordu. Sevmediğim bir
babayla hiçbir Ģey kaçırmadığımı söylemem de beni teselli etmiyordu. Benimle ilgilenmeyen
babanın, aslında sadece kendisini düĢündüğü gerçeği beni çok daha sinirlendiriyordu.‖
(a.g.e.: 273, Çev. NA)

Aslında ‗evlilik dıĢı‘ çocuklar babalarını merak ettikleri kadar, aksini savunmalarına
rağmen, severler de (bkz. Bernhard 1982: 54). Çoğunlukla birlikte yaĢadıkları anneleri ile
olan iliĢkileri de arzulanan bir durum değildir. Örneğin Peter, annesinin onun yaĢamını hiç
de kolaylaĢtırmadığını fark eder. Anne, sevgisini hissettirmemiĢ ve okul öncesi yaĢta onu tek
baĢına maceralı Ġsviçre yolculuğuna göndermiĢtir. Ayrıca Peter‘in arkadaĢları ile sosyal
iletiĢimini dolaylı olarak engellediği gibi, okul ve üniversite yıllarında ekonomik sıkıntılar
yaĢatarak, çalıĢmak zorunda bırakmıĢtır (Schlink 2006: 46; 58-59).
Plenzdorf, Bitmeyen Mutluluğun Hikâyesi adlı Doğu Berlin mekânlı romanında,
yaĢlı komĢunun anlatımıyla, Paula‘nın ciddi duruĢlu kızının, derslerinde baĢarılı olması ve
kardeĢine özenle bakması nedeniyle; Paula‘nın oğlu da güler yüzlülüğü nedeniyle sevimli
bulunur, dıĢlanmazlar (Plenzdorf 1999: 10). Yazar, romanında yetiĢkinlere odaklandığı için,
çocukların ruh halini yansıtmaz.
Bir Çocuk‘ta Bernhard, kendisinin giriĢkenliğinden, gözü karalığından ve
yaramazlığından bahseder. Anne her fırsatta bu yaramaz çocuğu kamçı ile döver, ama çocuk
dayak konusunda yalnız olmadığını düĢünerek teselli olur. Çünkü arkadaĢının babası da
oğlunu kamçı ile dövmektedir (Bernhard 1982: 83). Annesinin dayağından çok hakaretleri
küçük Thomas‘ı o denli aĢağılamıĢtır ki, artık kendine onun değer yargısı ile bakmakta ve
‗ben onun düĢmanıydım‘ diyecek ruh haline bürünmektedir (a.g.e.: 16; öğretmenin dıĢlaması
için bkz. 92). Bernhard, 35 yaĢında ölen, sadece resimlerinden tanıdığı babasını hiç
görmemiĢtir.7 Bernhard, çocuk bakıĢ açısı ile yazmaya çalıĢsa da, ölümünden yedi yıl önce
kaleme aldığı anılarında, annesinin yaptıklarını yetiĢkin deneyimi ile hoĢ görmeye
çalıĢmaktadır.

7

Thomas Bernhard‘ın yaĢamı için bkz: http://www.dieterwunderlich.de/Thomas_Bernhard.htm

502

Gece Sesleri’nde, Sultan Hanım‘ın gönderdiği paralarla Neriman ebe Yağız‘a
Yüksek Ticareti okutarak muhasebeci olmasını sağlamıĢtır (Kulin 2004: 113). AyĢe Kulin,
çocuğun içinde büyüdüğü koĢulları çok ayrıntılı olarak iĢlemese de, okur, Yağız‘ın
hırçınlığına bakarak, sevgiden ve maddi olanaklardan yoksun kaldığı yargısına varmaktadır.
‗Gayri meĢru‘ çocukların adi suçlara karıĢmasına yönelik kliĢe, özellikle Gece Sesleri‘nin tvfilm yapımında hatalı bir Ģekilde kullanılmıĢtır. (bkz. ‗Gayri meĢru‘ çocuk ve suç)
Dünyaya geliĢlerinde hiçbir sorumluluk yüklenemeyecek olan ‗evlilik dıĢı çocuklar‘,
Hıristiyanlıktaki günah8 yükü ile hayata adım atarlar. YaĢamlarını kolaylaĢtırmayan bu
özellikleriyle yazındaki yansımalarına baktığımızda, Thomas ve Yağız karakterlerin oldukça
olumsuz tasvir edildiklerini görürüz. Ġnes, Karin, Peter ve Süha‘nın sorunların üstesinden
gelme uğraĢısı verdiklerini takip ederiz. Ġsimleri dahi olmayan Paula‘nın uyumlu çocukları
ise neler yaĢadıklarını öğrenemeyiz. ‗Gayri meĢru‘ çocuklar yaĢadıkları bu sorunlu yaĢamın
üstesinden, görebildikleri veya yaĢayabildikleri sevgi oranında gelebilmektedirler.
Kimlik sorunu veya kimliksizlik bütün romanlarda çocukların ortak sorunu olarak
iĢlenmektedir. Toplumun kabul etmediği bir iliĢkiye giren çift ve bu iliĢkiden doğan çocuk,
tıpkı çiftliği terk ederken Yahudi ressam Hans Weißfeld‘in kızı Ġnes‘e verdiği resimdeki
gibidir. Bağlantısız, boĢlukta ve yaĢam sevincinden yoksundur:
―Ressamın vedalaĢırken bana hediye ettiği ve benim de hiç hoĢuma gitmeyen resimdi bu.
Beyaz bir kimsesizler yurdunda duran yapraksız/çıplak üç kavak. Renksiz, çimensiz, çalısız.
‖ (Ossowski 2003: 133, Çev. NA)

Bilinçli veya bilinçaltında babalarının izini bulmaya çalıĢan evlilik dıĢı çocuklar,
―yerden bitme mantar misali yapayalnız‖ oldukları acı gerçeğini sineye çekmek zorunda
kalırlar (ġimĢek 1972: 168; bkz. Bernhard 1988: 70).
4.1 Anne veya Babanın Kopyası AĢk Çocukları
Toplum gözünde genç çiftlerin yaĢadığı illegal birliktelik, sanki legal olmak için
çırpınır. Öncelikle gizli tutulan beraberliğin arzulanmayan gebeliğinden kurtulmayı deneyen
anneye inat, çocuk, annenin düĢük yapma çabalarında kayıp gitmemek için direnir gibidir.
Ġstenilen bir hamilelikte, bebeğini kaybetmemek için hareketlerine özen gösteren anne
adayının aksine Ossowski‘nin romanında Mia, bebeğini düĢürmek için akla gelmez tehlikeli
yollara baĢvurur: tren yolunun traverslerinin üzerinde ve engebeli yollarda bisiklet sürer.
8

―Aslî günah inancı: Bu inanca göre, insanlar doğuĢtan günahkâr olarak dünyaya gelirler. Çünkü babaları Âdem
suç iĢlemiĢ, onun günahı, tüm insanlara tevârüs edip geçmiĢtir. Eski ahidde de 4 Ġncil‘de de aslî günah inancı
bulunmadığı halde, Pavlus tarafından bu bâtıl anlayıĢ, hıristiyan itikadına geçirilmiĢtir.‖ Bkz. Asli Günah
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Merdiven basamaklarından atlar. Karnını yumruklar ve yoğurur. DüĢük olayını hızlandıran
çeĢitli bitkileri kaynatıp küvetteki sıcak suyun içine yatar. (2003: 231)
Durum, kadercilikten çok bazı kadınların bünyelerinin daha kuvvetli olmasıyla
açıklanabilir. Ġncelenen eserlerin oluĢturduğu kanı, hamileliği kalıcı kılan, çiftin ruhsal
bütünlüğünün bedene yansımasıdır, yani kromozomların uyumudur.9
Gizli yaĢanan böyle bir sevginin ürünü olan çocuk, varlığını bir baĢka Ģekilde daha
haykırır: ya annenin ya babanın kopyasıdır. Thomas Bernhard Bir Çocuk otobiyografisinde,
‗babasını andırmanın ötesinde, tıpkısı‘ olduğunu söyler (Bernhard 1982: 38, Çev. NA). Bu
benzerlik, kendisini ―mahvedeni‖ (a.g.e.: 38, Çev. NA) sürekli görme zorunda kalan annenin
öfkesini kabartır.
Paula‘nın ilk çocuğu olan kızı yüzü ve karakteri ile tıpkı annesine benzemektedir.
Siyah kıvırcık saçlara ve insanın içini gören büyük siyah gözlere sahiptir (Plenzdorf 1999:
10).
AyĢe Kulin‘in Gece Sesleri‘nde yabancı ve dıĢarıdan gelen biri olarak tanımlanan
‗hırslı, hain ve hırsız‘ Yağız‘ın neler düĢündüğünü öğrenemeyiz. ġirkete ilk geldiğinde,
boynu büküklüğü, ―birkaç kez pençe atılmıĢ ayakabıları‖na rağmen (Kulin 2004: 113-114),
oğlunun varlığından haberi olmayan Yusuf, karĢısındaki delikanlıda belki de kendini
görüyordur.
―Kızıla çalan kahverengi saçları vardı [Yağız‘ın, NA]. Kısa boylu sayılmazdı ama cılız
olduğu için ufak tefek duruyordu. Yusuf karĢısındaki ince yüzde Neriman ebeden, Musa
efendiden izler aradı, bulamadı. Tuhaf bir Ģekilde birini andırıyordu, tam parmak basamadı.‖
(a.g.e.: 114)

Varlığı, ebeveynlerinin toplumun koyduğu kurallara aykırı yakınlaĢmasıyla
gerçekleĢen oğlun, babaya benzerliğine vurgu yapan bir diğer eser Süreyya ġimĢek‘in Aşk ve
Günah adlı romanıdır. ġimĢek, bu benzerliğe baĢka anlam vermektedir. Sevdiği erkeğin
ismini çocuğunda yaĢatmak isteyen ZiĢan için erkek çocuk dünyaya getirmek mutluluktur
(1972: 160). AĢk çocuğu, soyadını alamadığı babasının evladı olduğunu, kararlı
diyebileceğimiz ―inatçı‖ karakteri ve yüz benzerliği ile ispatlamaktadır: ―Babana öyle
benziyorsun ki o yeniden dirilmiĢ te karĢıma oturmuĢ gibi geldi bana.‖ (a.g.e.: 175; 204; 160;
182; 187)

9

DüĢük için bkz: Dr. Alper Mumcu, DüĢük (Abortus): http://www.mumcu.com/html/article.php?sid=112; DüĢük
Nedenler ve Tedavisi: Rahimdeki Bozukluklar; Hormonal Nedenler; Genetik; Enfeksiyon; BağıĢıklık Sistemi
v.b.: http://www.supermeydan.net/forum/forum497/thread4206.html
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Pınar Sarp da, yaĢanmıĢ bir olaya dayanan ve adından da anlaĢılacağı gibi, Benim
Kasam Bacak Aram, oldukça cüretkâr anlatısında10, hem Gülcan‘ın yetiĢtirme yurdundan
arkadaĢı Yıldız‘ın, hem de Ġpek‘in emanet edildiği genç polisin ağzından kızın, annenin
―tıpkısının aynısı [olarak] yaratıldığı‖ vurgulanır (Sarp 2007: 242; bkz. 243; 284;). Ġpek,
―yağız, yakıĢıklı‖ ve ―etkileyici‖ bir erkek (a.g.e.: 270; 16) ile ―Ģahane güzel‖ (a.g.e.: 109)
sevgilisinin güzeller güzeli kızıdır:
―Ġpek üniversite çağına geldiğinde, yani annesinin kendisini doğurduğu yaĢa eriĢtiğinde, her
geçen gün ona olan benzerliğinin arttığını görerek ĢaĢırmıĢtı [emekli polis, NA]. Huyu da,
yüzü de ona benzemiĢti. Onun gibi dik kafalıydı. Onun gibi aklına koyduğunu yapardı ve
onun kadar, erkekleri peĢinden koĢtururdu. Simsiyah uzun saçları, bal rengi gözleri, bir
kadına göre oldukça uzun sayılabilecek boyu, sütün gibi düzgün bacakları, yuvarlak, insanı
baĢtan çıkartan kalçaları, kalkık burnu, pembe etli dudaklarıyla annesinin kopyasıydı. (a.g.e.:
266)

Çocukların var olmak için direnmeleri, ebeveynlerine benzemeleri çoğunlukla
onların felaketidir.
5 Ceza, Toplumsal DıĢlama
Sonuçlarını düĢünmeden, gözü kara bir Ģekilde sevdiği erkekle iliĢkiye giren kadına,
düzenin koruyuculuğunu üstlenen toplum üyelerince –ağırlıklı olarak da kadınlar tarafından
(ġimĢek 1972: 115)- yaptırım uygulanır. Kabul edilmeyen bu iliĢki karĢısında bir de o
birlikteliği sürekli anımsatan çocuk olduğunda ‗mahalle baskısı‘ katlanarak artar. KomĢu,
akraba ve tanıdıkların durumdan haberdar olmaları ile durum dramatik boyut kazanmaktadır.
Bu tutumun kaynağında gizli bir korku yatmaktadır: Toplumun bunu hoĢ görmesi halinde,
yaptırım gücünün elinden gitmesi kadar, reddedilen bu davranıĢın yaygınlaĢması telaĢı da
vardır. Ayrıca kiĢiye karĢı duyulan güven de sarsılmıĢ olmaktadır.
Kadın, toplumsal kurallara uygun yaĢadığı sürece hangi statüde olursa olsun, yasak
iliĢkisi doğan çocukla birlikte fark edildiği an, toplumun onları kendinden soyutlama çabası
sonucu toplumsal statü piramidinde aĢağılara, toplumsal yaĢamı dairesel düĢündüğümüzde
ise periferiye itilir. Ġslam toplumunda, çiftlerden birinin evli olması halinde ‗zina‘ diye

10

Pınar Sarp Ekin Türkantos‘la söyleĢisinde ―Aslında benim tarzım değil. SeviĢme sahnesi bile yazamam. Kapalı
erotizmden hoĢlanırım. Ama bir genelev kadınının benim gibi konuĢmayacağını düĢündüm. Annemin
yazıhanesine geldiğinde nasıl konuĢuyorsa öyle konuĢturdum. Ama bu kadın konuĢurken vajina ya da penis
demez. EĢim ‗porno mu yazdın‘ dedi. Büyük kızım ise dozunda olduğunu söyledi. Çok panikledim ‗bu benim
sesim değil‘ diye.‖ Sarp‘ın bu açıklaması, eksen karakter avukat Murat‘ın yatak odasında yaĢadıklarının
gerekçesi olamaz. AkĢam, 24.06.2007
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dıĢlanan davranıĢ, Hıristiyan inancında da ‗Ehebruch ist Sünde‘ (bkz Rhodes 2000) kalıbıyla
yasaktır.
Gerek sosyoloji gerek sosyal-psikoloji toplumsal statüyü, toplumsal yapı içindeki
toplumsal konum veya birinin hiyerarĢiden oluĢan bir sisteme yerleĢtirilmesi olarak betimler.
Toplumsal yapı, her bir konum sahibi ile o konumun rakibinin hiyerarĢi içinde farklı
yükseklikte konumlandırıldığı sosyal konumların oluĢturduğu yapıdır. Güç, etki alanı, gelir,
malvarlığı, saygınlık gibi farklı ölçütler sosyal konumu belirlerler. Sayılan değerlere göre
konumlanan toplumsal sınıflar da denilen sosyal gruplar, bir toplumun toplumsal
kademelerini oluĢtururlar. (Bkz. Sosyal Statü, Çev. NA)
Hindistan‘daki kast sisteminin dıĢında (bkz. Weber 1987: 184-186), ‗diploma
toplumunda‘ (Turner 2000: 15) bu kademeler arasında hareketlilik söz konusudur. Tahsil ve
iyileĢtirilen maddi durumla yukarılara tırmanma daha yavaĢ da olsa gerçekleĢirken (Peter
Debauer, Ġnes, Ġpek, Thomas eğitimle; Süha miras ve eğitimle; Yağız mirasla), en küçük
sarsıntıda yukarılarda edinilen toplumsal statüden düĢüĢ daha hızlıdır. Böyle bir düĢüĢü
engellemek veya ivmesini düĢürmek bireyi destekleyen aile ve arkadaĢ çevresinin duruĢuna
da bağlıdır.
‗Gayri meĢru‘ çocuğun bağımsızlığını kanıtlamıĢ yetiĢkin birey olarak toplumda
kendine sağladığı ekonomik, mesleki veya etkinlik bakımından statü ne kadar yüksekse,
yıkım da o denli ağır olmaktadır (Sarp 2007: 277; Schlink 2006: 365; Ossowski 2003: 146;
186).
Pınar Sarp, büyük çoğunluğu yaĢanmıĢ bir olaya dayalı eserinde bir noktanın altını
çizmektedir. Genelde sistemle sorunları olmayan romandaki belediye baĢkanı gibi insanların,
yaĢadıkları beklenmedik aksiliklerin, çocuklarına yansımasını nasıl istemezlerse, bu
yaklaĢım herkes için geçerli olmalıdır:
―Bütün bunlar benim baĢıma gelebilir, kabul edebilirim. Ama bizim çocuklarımız olmaktan
baĢka hiçbir günahları olmayan çocuklarımıza insanların bakıĢını nasıl değiĢtireceğim?
Seçme Ģansları yoktu ki […].‖ (Sarp 2007: 214)

Mercek altına alınan eserlerde çözüm olarak, kadının statü sahibi biri ile evliliği
onun da statüsünün yükselmesine yardım eder mantığı hâkimdir (Pressler: 1988: 121;
ġimĢek 1972: 111; Plenzdorf 1999: 21). Aslında bu yaklaĢım radikal bir tanımla bir nevi
‗hayat kadınlığı‘ olarak betimlenebilir (a.g.e.: 77). Çocukların toplumsal statüsünde
yükselme daha çok eğitime, toplumsal statüyü kaybetme ise geçmiĢin onları yakalamasına
endekslendirilmiĢtir.
5.2 Göstergeler Oranında Mahalle Baskısı Artmaktadır
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Ġsteklerini grup üyelerine dikte eden toplumsal yapı, ‗katlanabileceği ve
katlanamayacağı‘ göstergelerin sayısı arttıkça, birey üzerindeki baskısı da o oranda
artmaktadır. Ebeveynlerden birinin Yahudi, faĢist, hayat kadını gibi etnik, politik ve
toplumsal azınlık göstergelerinden birini daha içermesi, kadına da çocuğa da yaĢamı
zorlaĢtırır.
Pınar Sarp‘ın cüretkâr romanı Benim Kasam Bacak Aram sayısız erkeğin grupça
gittiği, izole edilmiĢ bir bölgede hayat kadınlarını ve onlardan olacak çocukları, o bölgenin
dıĢında kabullenmemelerini iĢlemektedir (Sarp 2007: 270). En büyük mahalle baskısını,
hayat kadınlığını meslek olarak seçen veya zorlanan kadının yanı sıra, o iliĢkinin
‗kurban‘larından biri olan çocuk görür. Örneğin Ġpek‘in, toplumsal azınlık olan bir ‗hayat
kadınının‘ kızı olduğu açığa çıktığında ‗kazanılmıĢ‘ statüsü (Turner 2000: 14) sarsılır:
―Bir anda kimliksiz kalıverince ne hissettiğimi anlayabilir misin? Bir günah çocuğu olduğunu
öğreniyorsun. Kafanda yarattığın yaĢattığın fakirlikten sana bakamadıkları için terk edilen
çocuk kurmacasını elinden söke söke alıyorlar. Annenin orospu olduğu ve belki de seni
kimden peydahladığını bile bilmediği gerçeği tokat gibi iniyor yüzüne.‖ (Sarp 2007: 277)

Turner ‗pür kapitalizm‘i tanımlarken, ―Toplum içinde kiĢinin konumu, paraya göre
değil, onura sahip olup olmadığına göre tanımlanır‖ (Turner 2000: 32), demektedir.
Kapitalist değerlere özenen feodal toplumumuz için de, incelenen eserlerin ortaya koyduğu
gibi, ‗onur‘ önemlidir.
Seçme Ģansı olmayan bir baĢka grup çocuk, savaĢ dönemlerinin güvensiz
ortamlarında doğanlardır. Ossowski‘nin eksen karakteri Mai‘nın gençlik aĢkı olan ressam
Yahudi Hans Weißfeld‘le iliĢkisinden olan kızı Ines kırk yaĢlarında, evlilik çağına gelmiĢ
oğlu olduğu halde, yaĢadığı dıĢlanmıĢlığın üstesinden gelememiĢtir. Romanın, Ines‘in oğlu
Lorenz‘in bakıĢ açısından anlatıldığı birinci bölümde, kız arkadaĢı Billi‘yi paylaĢmak
istemediği Yahudi Ariel‘le kavga edip ona ‗Yahudi domuzu‘ diyince, Ġnes sırrını oğluna
açıklamak zorunda kalır:
―Senin ona, toplum içinde kahrolası Yahudi domuzu demene, Worms‘da iĢinin olmadığını
söylemene, bir Yahudi‘nin kızı olarak tahammül edemem.
Yahudi kızı, bu tümceyi on yedi yaĢından beri söylememiĢti, hatta düĢünmemiĢti bile.
[…]Yahudi kızı, dedi ve baĢını sallayarak, Oskar dedenin kızı değil de. YavaĢ yavaĢ
annesinin anlattıklarını kavramaya baĢladı. […] Zavallı annem.‖ (Ossowski 2003: 186, Çev.
NA)

507

Annesinden ötürü Katolik mezhebine uygun yetiĢtirilen Ġnes, reddettiği babasının ırk
aidiyeti kendisini bilinçaltında belirlemektedir. (‗Irk, etnisite ve Statü‘ için bkz. Turner 2000:
73) Bireyin doğuĢtan kazandığı ve sonradan edindiği özellikler, içinde yaĢadığı toplumun
benimsediği değerlerle örtüĢüyorsa, bireyin statüsünü güçlendirmekte, örtüĢmüyor ise
dıĢlanmasını hızlandırmaktadır.
Schlink‘in Eve Dönüş romanı da savaĢ yıllarının izini silmeye çalıĢan her devrin
adamının bıraktığı derin izlerdir. Johann Debauer, yeni adıyla John De Baur geçmiĢinde,
savaĢ ortamında Nazilerle Nazi, Sovyetlerle komünist, savaĢ sonrası Almanlarla demokrat ve
iltica ederek vatandaĢlığını aldığı Amerikalılarla da liberal olmuĢtur. Peter, John‘un
kimliğini deĢifre ettiğinde de, babasının durumu kendi lehine kolaylıkla çevirdiğini hayretler
içinde izler. Oysa Peter‘in kendisi yıllar sonra da olsa babası ilgili gerçeği öğrendiğinde
hayalindeki baba imajı tuzla buz olur. (2006: 156-158;173-175)
Sorumluluğundan kaçan erkek, Turner‘in ifade ettiği ‗toplumsal çatıĢma‘dan
etkilenmiyor. Çünkü toplum erkeği rakip olarak görmüyor, ‗toplumsal kapanma‘
uygulayarak onu ‗grup üyeliğinin avantajlarından‘ mahrum bırakmıyor (Turner 2000: 20).
Mahalle baskısı, baskıya uğrayan kiĢileri, olumsuz davranıĢlardan biri olan Ģiddete
yöneltir.
Yalnızca terk eden sevgiliye benzerliği, annenin çocuğa Ģiddet uygulamasının nedeni
değildir. Çocuğun yetiĢmesinde maddi ve manevi tek baĢına sorumlu olmak (Pressler 1988:
151), kadını mutsuz, sabırsız ve saldırgan kılar.
Bilindiği gibi toplumsal düzen, davranıĢ biyolojisinde bir hiyerarĢiye verilen addır.
Toplumsal bir grup içinde hiyerarĢiye bağlı olarak uzun bir süre için saptanan haklar ve
sorumluluklarla belirlenmiĢ kavramın eĢ anlamı gagalama düzenidir.11 Bunun toplumsal dıĢa
vurumu Ģu tarzdadır. Eğer sözel veya eylemsel saldırgan davranıĢ, ayıplanmaz veya bertaraf
edilmezse kuvvetli ve etkili bireyler grubun diğer üyelerine karĢı üstünlüklerini az veya çok
Ģiddetle kabul ettirirler (bkz. Toplumsal düzen, Çev. NA).
Genel olarak toplumun çocuğa uyguladığı Ģiddet, özelde de anneden gelen sözel
veya davranıĢsal Ģiddet bir taraftan yazılı yasalarla, diğer taraftan sözel yasalarla
engellenemez ve eleĢtirilmezse, psikolojileri bozuk yeni nesiller yetiĢir. Romanlarda iĢlenen
‗gayri meĢru‘ çocuklar, gerçeğe aykırı bir Ģekilde, yaĢadıkları Ģiddete rağmen, genelde munis
11

Bu toplumsal davranıĢ terimi, biyolojide kümes hayvanları üzerine yapılan bir araĢtırmaya dayanmaktadır.
Kümeste bir tavuğun (genelde horoz) kendine yem sağlamak ve dinlenmek üzere sakin bir yer bulmak için diğer
kümes hayvanlarını gagaladığı gözlemlenmiĢtir. Buna karĢın kümesteki hiçbir tavuk onu gagalayamadığı gibi o
da en güçsüz tavukla uğraĢmaz. Diğer taraftan bazı tavuklar da hep gagalanır. Fakat burada canı isteyen isteyeni
gagalar gibi bir durum söz konusu değildir. Gözlemlendiği kadar, kimin kimi gagalayacağı veya gagalayabileceği
sıkı bir kural içinde gerçekleĢmektedir. Ve bu güç gösterisi en zayıf tavuğa kadar böyle sürdürülür.
http://de.wikipedia.org/wiki/Rangordnung_(Biologie) Bu konuda ilk araĢtırma 1922‘de yapılmıĢtır: SchjelderupEbbe, Thorleif: ―Beiträge zur Sozialpsychologie des Haushuhns.‖ In: Zeitschrift für Psychologie 88. 1922, S. 225
- 252
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karakterli doyumlu gençlerdir. Örneğin küçük Süha, annesinden görmediği Ģiddeti ve eziyeti,
okulda çocuklardan (ġimĢek 1972: 181), çiftlikte büyük teyzesinden (a.g.e.: 176; 187-202)
ve sahipsiz olduğu için zengin akraba çocuklarından görür (a.g.e.: 181; 186). Ancak daha ilk
karĢılaĢmada kendisine eziyet eden büyük teyzeyi affetmektedir.
Toplumsal baskı, dıĢlanan bireyi Ģiddete yöneltmenin yanı sıra kiĢiliksiz de kılabilir.
Grup baskısı da denilen hemfikir olma, bir kiĢinin ait olduğu grubun üyelerinin görüĢlerinden
ve yargılarından ayrı olmama eğilimidir. Sade bir fikir açıklamasından öte büyük baskıların
uygulanması halinde hemfikir olma, itaatkâr olma gibi daha üst boyutlara çıkar. (bkz. Grup
Baskısı, Çev. NA) Bu duruma en bariz örnek Kavak Yaprağı romanında Mia‘nın tutumudur.
6 Çıkarım
Ġncelenen üçü Türkçe beĢi Almanca sekiz romanda ‗gayri meĢru‘ çocuğun
bileĢenleri olan kadın, erkek ve çocuk olgusunun çerçevesi oluĢturulmuĢtur. ‗Gayri meĢru‘
çocuğun doğmasına neden olan kadın âĢık olunca, doğanın kendisine bağıĢladığı
doğurganlık özelliğini unutup sevdasını gözü kara yaĢamaktadır. Ancak toplumsal
yaptırımlardan korkarak ve yüklendiği sorumluluğun yüküyle, sevginin yerini kızgınlık,
hırçınlık ve nefret almaktadır.
Erkek ise, tam da Bernhard Schlink‘in kullandığı Odysse misali, macerasını yaĢayıp
yoluna devam etmektedir.
Evlilik dıĢı doğan çocuk, haksız yere hem ebeveynleri hem de toplum tarafından
dıĢlanmakta, Ģiddet görmektedir. Bu baskılardan kurtulup da kendine bir düzen kurduğu
zaman da geçmiĢ onu yakalayıp, kendine sağladığı statüyü sarsmaktadır. Bilmediği,
tanımadığı babasını arama çabaları, ya sonuçsuz kalır, ya da hayallerini yıkacak bilgiye
ulaĢtırır onu. Hayatın tüm bu sıkıntılarını, geçmiĢin yıkıntıları altında ezilmeden, ancak
yaĢayacağı sevginin gücü ile göğüsleyebilmektedir. ‗Evlilik dıĢı‘ çocuk, sevginin yanı sıra,
yasalarla koruma altına alınsa da, özellikle kent toplumunda ‗gayri meĢru‘luk kamufle edilse
de, yaĢadıkları ve duydukları sonucu ruhsal yaĢamındaki sarsıntılar devam edecektir.
Almanca romanlar, son otuz yılda yazılmalarına rağmen, romanların içerikleri
öğrenci hareketinden önceki yaĢamları iĢlemektedir. Evlilik dıĢı iliĢkinin ve bu iliĢkiden
doğan çocuğun durumuna fazla didaktik olmadan, olmaması gerekeni tasvir ederek, çözüm
üretmektedirler. ‗Gayri meĢru‘ çocuklar için Almanca konuĢulan toplumlarda ‗bireysel
saygınlık algıları‘ diye nitelenen ‗öznel statü boyutunun‘ (Turner 2000: 16) altı
çizilmektedir.
Türkçe romanlar ise, daha çok yazıldıkları dönemin izlerini taĢımaktadırlar: Ya
her Ģeyi din ile açıklayan kaderci bir yaklaĢım, ya da modernlik adına cinsel yaĢamın
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ayrıntıları sergilenmektedir. Yazarlar bu romanlarda sadece durumu saptamaktadırlar.
Sosyolojik açıdan baktığımızda, Türk romanlarında evlilik dıĢı çocuğun ‗bireysel sosyalhukuksal hakları‘nı kapsayan ‗nesnel boyutun‘ (a.g.e.: 16) toplumsal statüsündeki rolü
büyüktür.
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