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Bu metin/erin çoğu belirli durumlarda ortaya çıkma
larına karşın ben tümünü, günün birinde tek bir de
neme kitabında ve roman sanatı üzerine düşünceleri
min bir bilançosu olarak birbirine bağlamak niyetiyle 
ele aldım. 

(En küçük bir kuramsal hırsım olmadığını ve bu 
kitabın Bir Uygulamacının Açıklamaları'ndan başka 
bir şey olmadığını söylemeye bilmem gerek var mı? 
Her romancının yapıtı roman tarihine ilişkin bir ör
tük görüş, romanla ilgili bir fikir içerir; konuşturmak 
istediğim, romanlanmın içindeki bu roman fikridir). 

"Ceıvantes'in Hor Görülen Mirası"* Avrupa ro
manı üzerine kişisel görüşlerimden sözetmektedir ve 
bu ''yedi bölümlük deneme"nin başlangıcını oluştur
maktadır. 

Birkaç yıl önce Paris - Review adlı bir New York 
dergisi Christian Salmon 'dan, yaşantını ve yazarlı
ğınıla ilgili bir konuşma yapmasını istemişti. Konuş
ma hemen roman sanatına ilişkin denenıelerim üzeri
ne bir diyaloga dönüştü. Konuşmayı iki bağımsız 
metne böldüm. Bunlardan ilki olan "Roman Sanatı 
Üzerine Konuşma"** bu kitabın ikinci bölümünü 
oluşturdu. 

Uyurgezerler'in Galimard Yayınevince yeniden 
basılmasından yararlanarak Broch 'u Fransız/ara ye
niden keşfettinnek amacıyla Le Nouvel Obseıvateur' 
de "'Uyurgezerler'in Vasiyeti" adlı yazıyı yazdım. Guy 
Scarpetta'nın ünlü Hermann Broch'a Giriş'i çıktıktan 

• 1983'te ABD'de verilen bir konferonsın metni. Fransa'da Le Nouvel Oboeıvateur' 
de "Ya Roman Bizi Terkederse" başlığıyla }'aymlanmıştır. 

•• Fronsa'da La Leıtre Inıernationale'da "Yine Roman Üstüne• (1983} başlığıyla 

yayınlandı. Metin bu kiuıp için yeniden gözden geçirildi ı·e genişletildi. 
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sonra o makaleyi bu kitaba almaktan vazgeçtim. Bu
nunla birlikte benim roman tarihi anlayışımda çok 
özel bir yere sahip olan Uyurgezerler'i attayamadım 
ve üçüncü bölüm olarak "'Uyurgezerler'in Esiniediği 
Notlar"ı* yazdım. Bu bölüm sözkonusu yapıtı çözüm
Iemekten çok benim, hepimizin ona ne kadar çok şey 
borçlu olduğumuzu göstermek amacıyla kaleme alın
mıştır. 

Christian Salmon 'la ikinci görüşme, "Kompozis
yon Sanatı Üzerine Konuşma"** romanlanmdan, ro
manın sanatsal, "zanaatsal" sorunlanndan, özellikle 
de mimari yapısından sözetmektedir. 

"Geride Bir Yerde"*** Kafka 'nzn romanlan üze
rine düşüncelerimin bir özetidir. 

"Yetmişbir Sözcük"**** ise romanlanmzn ve ro
man estetiği anlayışımzn anahtar sözcüklerinin söz
lüğüdür. 

1985 İlkbahannda Kudüs Ödülünü aldım. Ku
düs Üniversitesi profesörlerinden Peder Mareel Dubo
is İngilizce söylevini güçlü bir Fransız aksanıyla oku
du; ben de teşekkür konuşmanıı * * * * * bu kitabın son 
bölümünü oluşturacağını, roman ve Avrupa üzerine 
düşüncelerimin son noktası olacağını bilerek güçlü 
bir Çek aksanıyla Fransızca olarak yaptım. Bu metni 
daha Avrupa/ı, daha sıcak, daha sevimli bir havada 
okuyamazdım. 

• Daluı önce yayınlannıadı. 

•• Fransa'da L'Infıni'de yayınlandı ( 1984). Bu kitap için yeniden gözden geçirildi ve 

genişleıildi. 

••• J979'da Mexico 'da ı·en1en bir konfertilis mPtni. J98J'de Le De bat'da yaymlan-

1711Şbl'. 
•••• Bu memin taslakJ, "Seksendokuz Sözcük", J985'ıe Le Debat'do yayınlandı. Bu 

kitap için yeniden gözden geçirildi. Konudan çok uzak sözcükler atıldı ve yeni 

sözdikler eklendi . 

.... Jean Daniel'in metni aynı giin Le Nouvel Obseıvateur'de yayınlandı. 
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Birinci Bölüm 

Cervantes'in Hor Görülen Mirası 





Edmund Russeri 1935'te ölümünden üç yıl önce Vi
yana ve Prag'da Avrupa hümanizmasının bunalımı 
üzerine ünlü konferanslarını verdi. "Avrupalı" nitele
mesi ona göre coğrafi Avrupa'nın ötesine (örneğin 
Amerika'ya) uzanan ve eski Yunan felsefesiyle doğ
muş olan manevi bir kimliği belirtiyordu. Ona göre bu 
kimlik tarihte ilk kez dünyayı (bütünlüğü içinde dün
ya) çözülmesi gereken bir soru olarak ele alıyordu.  
Dünyayı şu ya da bu pratik gereksinimi doyurmak için 
degil, "bilmek tutkusu insanı egemenliği altına aldığı" 
için sorguluyordu. Russeri'in sözünü ettiği bunalım, 
ona göre o kadar büyüktü ki, Avrupa'nın kendisinden 
sonra yaşayıp yaşayamayacağını merak ediyordu. Bu 
bunalımın köklerinin Modern Çağın başında, Galilei' 
de ve Descartes'ta, tek yanlı bir özelliğe sahip Avrupa 
bilimlerinde yattığına inanıyordu. Bu bilimler dünya
yı basit bir teknik ve matematik araştırma nesnesi 
durumuna indirgemiş ve yaşamın somut dünyasını 
(onun deyimiyle die Lebenswelt) dışlamışlardı. 

Bilimlerin gelişmesi insanı uzmanlık alanlarına 
yöneltti. Bilgilenmesi arttıkça insan, hem bütünlüğü 
içinde dünyayı, hem kendisini gözden kaçınyar ve 
böylece yokolup gidiyordu. Bu yokoluşu büyülü bir 
biçimde dile getiren de Russeri'in öğrencisi Reideg
ger'di: "Varlığın unutulması." 

Descartes'ın "doğanın efendisi ve sahibi" olarak 
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egiuigi insan, kendini aşan, geride bırakan ve kendi
sine sahip olan güçlerin (teknigin, siyasetin ve tari
hin) basit bir nesnesi durumuna düştü. Somut varlı
gtnın, "yaşam dünyasının" (die Lebenswelt) bu güçler 
için artık hiçbir degeri yoktur; silinmiş ve unutul
muştur. 

2 

Modern Çagı basit biçimde mahkum eden bu bakışı 
agır bir yargı olarak düşünmenin saflık olacagını sanı
yorum. Ben daha çok iki büyük filozofun hem gerile
me hem ilerleme olan ve insani her şey gibi sonunun. 
tohumunu dogumunda taşıyan bu çağın belirsizligini 
açığa kavuşturduklarını söyleyeceğim. Bu belirsizlik, 
filozof değil, romancı olduğum için kendimi daha çok 
bağlı hissettiğim Avrupa'nın son dörtyüz yılının de
gerini düşürmüyor gözlerimde. Aslında bana göre 
Modern Çagın kurucusu yalnız Descartes degil, Cer
vantes'tir de aynı zamanda. 

İki fenomenolog Modern Çağı degerlendirirken 
büyük olasılıkla Cervantes'i gözden kaçırdılar. Bura
dan hareketle şunu söylemek istiyorum: Felsefenin 
ve bilimlerin insan varlığını unuttukları bir gerçekse 
de aslında bu unutulmuş varlıgın aranmasından başka 
bir şey olmayan büyük bir Avrupa sanatının Cervan
tes'le birlikte oluştuğu çok daha belirgin biçimde or
taya çıkmıştır. 

Heidegger'in Varlık ve Zaman 'da çözümledigi ve 
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bütün Avrupa felsefesi tarafından ihmal edildiğini 
söylediği yaşamın tüm büyük temalarını, romanın 
dörtyüz yılı (romanın Avrupa'da can bulmasının dört
yüz yılı) açıklamış, göstermiş ve aydınlatmıştır. Ro
man, kendi mantığı ve kendi yöntemiyle yaşamın çe
şitli yanlarını bir bir keşfetmiştir: Cervantes'in çağ
daşlarıyla serüvenin ne olup olmadığını sorguladı; Sa
muel Richardson'la "insanın iç dünyasında olup bi
tenleri" irdelemeye, duyguların gizli dünyasını açığa 
çıkarmaya başladı; Balzac'la insanın tarihle olan derin 
bağlarını keşfetti; Flaubert'le günlük yaşamın o dö
neme kadar bilinmeyen yanlarını araştırdı; Tolstoy'la 
insanın karar ve davranışlarında akıldışının işe karış
ması sorununa eğildi. Zamanı inceledi; Mareel Pro
ust'la yakalanamayan geçmiş anı; James Joyce'la ya
kalanamayan şimdiki anı; Thomas Mann'la uzak çağ
lardan gelip adımlarımızı yönlendiren mitlerin rolünü 
sorguladı vb. Husserl'in Avrupa tinselliğinin özü ola
rak gördüğü "bilme tutkusu" insanın somut yaşamını 
incelemek ve "varlığın unutulması"na karşı korun
mak, "yaşamın dünyası"nı sürekli ışık altında tutmak 
için ona egemen oldu. Hermann Broch'un takıntısını 
bu anlamda anlıyor ve paylaşıyorum: Yalnızca bir ro
manın keşfedebileceği şeyi keşfetmek. Bir romanın 
varoluşunun tek nedeni budur. Yaşamın o zamana 
kadar bilinmeyen bir yanını keşfetmeyen roman ah
laka aykırıdır. Romanın tek ahlakı bilgidir. 

Şunu da ekliyorum: Roman Avrupa'nın eseridir; 
değişik dillerle gerçekleşmesine karşın buluşları bü-
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tünüyle Avrupa'nındır. Buluşlann ardarda gelişi (ya
zılanların toplamı değil) Avrupa romanının tarihini 
oluşturmuştur. Bir yapıtın değeri (yani buluşunun 
getirdikleri) ancak bu uluslarüstü bağlam içinde bü
tünüyle görülebilir ve anlaşılabilir. 

3 

Tanrı evreni ve değerler düzenini yönettiği, iyiyi kö
tüden ayırdığı, her şeye bir anlam verdiği yeri yavaş 
yavaş terkederken Don Kişot evinden çıktı ve artık 
dünyayı tanıma gücünden yoksundu. Don Kişot yüce 
yargıcın yokluğunda, birdenbire korkunç bir karma
şıklık içinde ortaya çıktı; tek tanrısal doğru, insanla
rın paylaştığı yüzlerce görece doğruya ayrıştı. Böylece 
Modern Çağla birlikte roman imgesi ve modeli de 
doğmuş oldu. 

Descartes'la birlikte her şeyin temeli olan düşü
nen ben'i anlamak ve böylelikle evrenin karşısında tek 
başına durmak, Hegel'in haklı olarak kahramanca di
ye nitelediği bir tutumdur. 

Cervantes'le birlikte dünyayı belirsiz anlamlı ola
rak algılayan, tek bir doğru yerine birbirleriyle çelişen 
görece doğrular (kişilik adı verilen imgesel ben'lerde
ki doğrular) karşısında kalan insanın elindeki tek 
kesinlik belirsizliğin bilgeliği'dir. Bu da onun gerçek
ten zor durumda olduğunu gösterir. 

Cervaııt-es'in büyük romanı ne demektir? Bu ko
nuda çok şey söylenmiş. Kimileri bu romanda Don 



Cervantes'in Hor Gördükleri 15 

Kişot'un kapalı idealizminin akılcı bir eleştirisini gör
düklerini söylüyor. Kimileriyse aynı idealizmin yücel
tilmesi olarak görüyorlar yapıtı. Romanın temelinde 
bir sorgulama değil, ahlaksal bir tavır görmek istedik
lerinden her iki yorum da yanlış. 

İnsan, iyiliğin ve kötülüğün açık seçik ayırdedile
bileceği bir dünya diliyor, çünkü anlamadan önce yar
gılama isteğini doğuştan ve önlenemez bir biçimde 
içinde taşır. İdeolojiler ve dinler bu istek üzerine 
kurulmuştur. Romanla ancak açık ve dogmatik söy
lemlerindeki göreceli ve belirsiz anlamlı dili çevirir
lerse uzlaşabilirler. Birinin haklı olmasını isterler: 
Anna Karenina bağnaz bir despotun kurbanıdır ya da 
Karenina ahlaksız bir kadının kurbanıdır. K masum
dur ve adil olmayan mahkemece ezilmiştir ya da 
mahkemenin arkasında tanrısal adalet vardır ve K 
suçludur. 

Bu "ya da"lar insani olguların özündeki göreceliğe 
kadanamama yetersizliğini, Yüce Yargıcın yokluğuna 
doğrudan bakarnama yetersizlİğİnİ içerirler. Bu ye
tersizlik yüzünden romanın bilgeliğini (belirsizliğin 
bilgeliğini) anlamak zordur. 

4 

Don Kişot önünde açılan uçsuz bucaksız bir dünyaya 
doğru yola çıktı. Oraya özgürce girebilir ve istediği an 
evine dönebilirdi. İlk Avrupa romanları sınırsız gibi 
gözüken bir dünyada yolculuklardır. Kaderci Jacques 



16 Roman Sanatı 

ile Efendisi'nin başında iki kahraman yolun ortasın
dadır; nereden gelip nereye gittikleri bilinmez. Başı 
ve sonu olmayan bir zaman içinde, sınırsız bir uzam
da, geleceğin hiçbir zaman bitmeyeceği Avrupa'nın 
ortasındadırlar. Diderot'dan yarım yüzyıl sonra Bal
zac'ta ufuk, modern yapıların arkasındaki bir manza
ra gibi kaybolmuştur: Bu modern yapılar polis, yargı, 
ticaret ve cinayet dünyası, ordu, devlet gibi toplumsal 
kurumlardır. Balzac'ın dönemi Cervantes'in ve Dide
rot'nun mutlu aylaklığını tanımaz artık. Tarih adı 
verilen trene binmiştir. Binmesi kolay, inmesi zor bir 
trendir bu. Ama bu tren hiç de ürkütücü değil, hatta 
çekicidir; bütün yolcularına serüvenler ve bu serü
venlerle birlikte yüksek ve parlak görevler vaadeder. 

Daha sonra Emma Bovary için ufuk bir çit kadar 
daralır. Serüvenler öte yandadır ve özlem dayanılmaz 
boyutlardadır. Günlük yaşamın sıkıcılığı içinde düşler 
ve hayaller önem kazanır. Dış dünyanın yitip giden 
sonsuzluğunun yerini ruhun sonsuzluğu almıştır. Bi
reyin yeri doldurulamaz tekliğinin hayali, Avrupa'nın 
en güzel hayallerinden biri, gelişmeye başlar. 

Ama tarihin ya da tarihten geri kalanın, sınırsız 
gücü olan bir toplumun insanüstü gücünün insanı 
egemenliği altına almasından sonra, ruhun sonsuzlu
ğu düşü büyüsünü yitirir. Vaadedilen yüksek ve par
lak görevler değildir artık, olsa olsa bir kadastm me
murluğudur. K mahkeme karşısında, K şato karşısın
da ne yapabilir? Fazla bir şey değil. Eskiden Emma 
Bovary'nin yaptığı gibi bir hayal kurabilir mi hiç de-
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ğilse? Hayır tuzak korkunçtur ve bütün düşünce ve 
duygularını bir aspiratör gibi emer; davasından ve 
işinden başka bir şey düşünemez. Ruhun sonsuzluğu, 
varsa eğer, insan için hemen hemen gereksiz bir faz
lalıktır artık. 

5 

Romanın yolu Modern Çağın tarihine koşut gibidir. 
Geriye dönüp şöyle bir baktığım zaman şaşılacak de
recede kısa ve kapalı gözüküyor. Üçyüz yıllık bir yol
culuktan sonra bir kadastro memuru kılığında köyü
ne dönmüş Don Kişot değil midir bu? 

Eskiden kendi serüvenlerini kendi seçmek ama
cıyla yola çıkmıştı. Şimdi ise şatonun altındaki bu 
köyde seçme hakkı yoktu. Serüven enzredilmiştir 
ona; dosyasındaki bir yanlışlık yüzünden yönetirole 
uyuşmazlığı olan bir sefil. Üçyüz yıl sonra, romanın 
ilk büyük teması olan serüvene o halde ne oldu? 
Kendisinin parodisi haline mi geldi? Bu ne demektir? 
Romanın yolu bir paradoksla mı kapanıyor? 

Evet, düşünülebilir bu . Ve bir değil, birçok para
doks var. Aslan Asker Şvayk belki de son popüler 
romandır. Bu güldürü romanının aynı zamanda olayın 
orduda ve cephede geçtiği bir savaş romanı olması 
şaşırtıcı değil mi? Nasıl oldu da savaş ve iğrençlikleri 
güldürü konuları oldu? 

Homeros'ta, Tolstoy'da savaşın anlamı bütünüyle 
açıktı: Güzel Helena ya da Rusya için savaşılıyordu. 
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Şvayk ve yoldaşları nedenini bilmeden cepheye yöne
lider. Daha da şaşırtıcısı, merak bile etmemişlerdir 
bunu. 

Ama Helena ya da vatan dışında ne olabilir bir sa
vaşın nedeni? Kendisini yalnızca güç olarak göster
mek isteyen basit güç mü? Daha sonra Heidegger'de 
göreceğimiz "istenç istenci" mi? Oysa bütün savaşların 
arkasında olmamış mıydı o? Kuşkusuz evet. Ama bu 
kez Hasek'te bütün akılcı kanıtlardan arınmıştı. Pro
paganda gevezeliklerine kimse inanmıyor. Onu üre
tenler bile. Güç çıplaktır. Kafka'nın romanlarındaki 
kadar çıplak. Aslında mahkemeye K'nın öldürülmesi 
hiçbir yarar sağlamayacaktır. Aynı biçimde şatoya da 
K'yı tedirgin etmek hiçbir şey getirmeyecektir. Niçin 
dün Almanya dünyaya egemen olmak istedi? Bugün 
Rusya niçin aynı amacın peşinde? Daha zengin olmak 
için mi? Daha mutlu olmak için mi? Hayır gücün 
saldırganlığı hiç çıkar gözetmez; güdüsüzdür; yalnızca . 
istencini ister; saf akıldışıdır . 

Kafka ve Hasek böylece bizi bu müthiş paradoks
la yüzyüze getiriyorlar: Modern Çağda Descartes'çı 
akıl Ortaçağdan kalma bütün değerleri birbiri ardm
dan kemiriyordu. Ama aklın zaferinin kesin olduğu 
dönemde ona engel olabilecek bir değerler sistemi 
kalmadığından dünya sahnesine egemen olacak olan 
saf akıldışıdır (yalnızca istencini isteyen güç). 

En yetkin biçimiyle Hermann Broch'un Uyurge
zerler inde ortaya konan bu paradoks, uç/ardan (bu 
adı vermek hoşuma gidiyor) biridir. Başkaları da var. 
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Sözgelimi: Modern Çağ birbirinden farklı uygarlıklara 
bölünmüş insanlığın bir gün birleşeceği ve böylelikle 
sonsuz barışın sağlanacağı düşleri içindeydi. Bugün 
dünya tarihi nihayet böl\inmez bir bütünlük oluştu
ruyor ama uzun zamandır düşleneo bu insanlığın bir
liğini gerçekleştiren ve ayakta tutan şey gezgin ve 
sürekli savaştır. İnsanlığın birliğinin anlamı şu: Hiç 
kimse bir yere kaçamaz. 

6 

Husserl'in Avrupa bunalımından ve Avrupa hüma
nizmasının ortadan kalkma olasılığından sözettiği 

• 
konferanslar, onun felsefi vasiyeti olmuştur. Bu ko-
nuşmaları Orta Avrupa'nın iki merkezinde yaptı. Bu 
rastlantının çok derin bir anlamı vardır: Gerçekten de 
modern tarihinde ilk kez Batının ölümünü ya da daha 
doğrusu Varşova, Budapeşte ve Prag'ın Rus İmpara
torluğunca yutulmasıyla kendinden bir parçanın ko
partılmasını bu aynı Orta Avrupa gördü. Habsburg 
İmparatorluğunun başlattığı I. Dünya Savaşının do
ğurduğu bu felaket, bu imparatorluğun sonunu hazır
lamış ve zayıf duruma düşmüş Avrupa'nın dengesini 
bir daha düzetmeyecek biçimde bozmuştur. 

İnsanın yalnızca kendi ruhunun ucuheleriyle sa
vaştığı mutlu dönemler, Joyce ve Proust'un dönemle
ri bitmiştir. Kafka, Hasek, Musil, Broch'un romanla
rında ucube dışardan, tarihten gelmektedir; serüven 
trenine benzernemektedir artık tarih; kişisiz, yöneti-
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lemez, hesaba kitaba gelmez, kavran<�maz ve hiç kim
se kaçamaz elinden. Büyük Orta P v t;a romancılar 
toplulugtınun Modern Çağın uç pı .tic. ·s lan 'nı far
kettiği, ele aldığı ve kavradığı döı . · ; (I. Dünya 
Savaşı sonrası). 

Ama onların romanlarını toplumsal ve siyasal bir 
vahiy, öneelenmiş bir Orwell gibi okumamak gerekir! 
Orwell'in söyledikleri aynı güzellikle (belki de daha 
güzel biçimde) bir deneme ya da yergi yazısında söy
lenmiş olabilir. Buna karşılık bu romancılar, bir kez 
daha Broch'u analım, "yalnızca bir romanın keşfede
bileceğini" keşfetmişlerdir: "Uç paradokslar"ın koşul
larında tüm yaşam kategorilerinin birdenbire nasıl 
anlam değiştirdiklerini gösterirler: Bir K'nın eylem 
özgürlüğü bütünüyle boş bir şeyse serüven nedir? 
Niteliksiz Adam'ın entelektüelleri yarın yaşamlarını 
alıp götürecek olan savaştan en küçük bir kuşku duy
muyorlarsa geleceğin ne anlamı vardı? Broch'un Hu
guenau'su işlediği cinayete üzülmemekle kalmayıp 
onu unutabiliyorsa suçun ne anlamı vardı? Ve bu 
dönemin tek büyük güldürü romanı olan Hasek'in 
yapıtında olaylar bir savaş ortamında geçiyorsa gül
dürüye ne oldu? K yatağında sevişirken bile şatodan 
gönderilen iki kişinin gözetimindeyse özel ve genel 
arasındaki fark nerededir? Ve bu durumda yalnızlık 
ne anlama gelir? Bir yandan bizi inandırmak istedik
leri gibi bir yük, bir bunalım, bir uğursuzluk mu ya da 
tersine kolektivitenin her yerde ve her zaman ezdiği 
en büyük değer mi? 
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Roman tarihinin dönemleri çok uzundur (moda
ların eritici degişmeleriyle hiçbir ilgisi yoktur) ve ro
manın özellikle irdeledigi varlıgın şu ya da bu özelli
giyle belirlenmiştir. Böylece sıradanlığın Flaubert'va
ri keşfindeki olabilirlikler ancak 70 yıl sonra James 
Joyçe'un dev yapıtıyla geregince geliştirilebilmiştir. 
Orta Avrupa romancılar toplulugunun 50 yıl önce 
başlattıgı dönem (uç paradokslar dönemi) henüz bit
miş degil bana göre. 

7 

Uzun süredir romanın sonundan sözediliyor sık sık: 
Özellikle gelecekçiler, gerçeküstücüler, hemen he
men tüm öncüler. Bunlar romanın gelişme yolunda, 
köklü yeni bir gelecek yararına ve daha öncekine 
hiçbir biçimde benzerneyecek bir sanat yararına kay
lıoldugunu iddia ediyorlardı. Roman tıpkı sefalet, 
egemen sınıflar, eski model arabalar ya da silindir 
şapkalar gibi tarihsel adalet adına gömülecekti. Oysa 
Cervantes eger Modern Çagın kurucusuysa, mirasının 
bitmesi yazınsal biçimler tarihinde basit bir duraktan 
daha çok şey ifade etmeliydi: Modern Çagın sonunu 
bildirmeliydi. Bu nedenle roman nekroloj ilerinden 
sözederken görülen mutlu gülümsemeler bana hop
paca geliyor Honpaca çünkü romanın ölümünü, çok 
acı ölümünu �yasaklamalar, sansür, ideoloj ik baskı 
yoluyla) yaşamıının büyük bölümünü geçirdigim ve 
genellikle totaliter d iye adlandırılan ülkede gördüm. 



22 Roman Sanatı 

O zaman romanın ölümlü olduğu bütün açıklığıyla 
ortaya çıktı; Modern Çağın Batısı kadar ölümlü. insa
ni şeylerin göreceliği ve çok anlamlılığı üzerine kuru
lu bu dünyanın modeli olarak roman, totaliter evrenle 
uyuşmazlık içindedir. Bu uyuşmazlık, bir ayrılıkçıyı 
bir apparaçik'le*, bir insan hakları savunucusunu bir 
işkenceciyle karşı karşıya getiren uyuşmazlıktan da
ha derindir çünkü yalnızca siyasal ya da ahlaksal de
ğil, aynı zamanda da varlıkbilimseldir. Bu şu anlama 
gelir: Tek bir doğru üzerine kurulu dünya ile romanın 
görece ve çok anlamlı dünyası birbirlerinden bütü
nüyle farklı maddelerden yoğrulmuştur. Totaliter 
doğruluk göreceliği, kuşkuyu, soruyu dışlar, dolayı
sıyla roman anlayışı adını verdiğim şeyle hiçbir bi
çimde uzlaşamaz. 

Ama Komünist Rusya'da büyük tirajlar yapan ve 
çok okunan yüzlerce binlerce roman çıkmıyor mu? 
Evet, ama bu romanlar varlığın fetbedilmesi uğraşını 
sürdürmüyorlar. Yaşamın hiçbir yeni alanını keşfet
miyorlar; yalnızca söylenmiş olanı onaylıyorlar. Va
rolma nedenlerı, şan �ve şöhretleri, kendi toplumları
na yararlılıklarına, söylenenin ( söylenmesi gerekli 
olanın) anayianmasına bağlı. Hiçbir şey keşfetmeyin
ce, benim romanın tarihi adını verdiğim keşiflerin 
sürekliliğine katılınıyorlar artık, bu tarihin dışma 
yerleşiyorlar, ya da : Bunlar roman tarihinden sonra/d 
roman/ar. 

• Rusça sözciik. SSCB Komiimst Panisi'nde ı•e OlU/ ömek alan halk dcnwkrasi/eri 

komünist partilerinde ücretli çabşaıı iiye. ( ç. N.) 
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Roman tarihi Rus Komünizmi İmparatorluğunda 
aşağı yukarı yarım yüzyıl önce durdu. Rus romanının 
Gogol'den Biely'ye uzanan büyüklüğüne bakınca 
müthiş bir olay bu. Romanın ölümü fantezist bir dü
şünce değil o halde. Olmuş bir şey. Ve şimdi romanın 
nasıl öldüğünü biliyoruz, kaybolmuyor; tarihin dışına 
düşüyor yavaşça, farkedilmeden ve hiç kimseyi etki
lerneden ölüyor. 

8 

Ama roman kendi iç mantığıyla yolunun sonuna gel
medi mi? Bütün olabilirliklerini, bütün bilgilerini ve 
bütün biçimlerini araştırınadı mı? Romanın uzun sü
re, artık kömürü kalmamış bir maden ocağına benze
tildiğini duydum. Kaçırılmış fırsatlar, işitilmemiş çağ
rılar mezarlığına benzemiyor mu daha çok? Benim 
özellikle duyarlı olduğum dört çağrı var. 

Oyunun Çağrısı: Lawrence Sterne'in Centi/men 
Iıistranı Slıandy'nin Yaşamı ve İnançlan ve Denis 
Diderot'nun Kaderci Jacques ile Efendisi bugün bana 
18. yüzyılın en büyük iki romanı, dev bir oyun gibi 
tasarlanmış iki roman gibi geliyor. Bunlar şimdiye 
kadar ulaşılamamış ve bundan sonra da ulaşılamaya
cak olan hafifliğin iki doruğu. Daha sonraki roman, 
gerçeğe uygunluğun zorlayıcılığı, gerçekçi dekor ve 
kronolojik kesinlikle kıskıvrak bağlandı. Bildiğimiz 
romanınkinden başka bir gelişme yolu (evet bir başka 
Avrupa romanı tarihi de tasarlanabilir) çizebilecek 



24 Ronı01ı Sanatı 

güçteki bu iki başyapıtın olanaklarını terketti. 
Düşün Çağnsı: 19. yüzyılda uykuya yatmış olan 

imgelem Franz K.afka tarafından ansızın uyandırıldı. 
Kafka, onu izleyen gerçeküstü-·ülerin tam anlamıyla 
gerçekleştiremedikleri bir işi başardı: Gerçekle düşü 
kaynaştırdı. Bu, aslında Novalis'in çok önceden sezdi
ği ama yalnızca Kafka'nın bir yüzyıl kadar sonra keş
fettiği bir simya sanatı gerektiren, romanın eski bir 
estetik hırsıdır. Bu büyük keşif bir evrimin sonundan 
çok romanın, imgelemin bir düşteymiş gibi patlayabi
leceği yer olduğunu ve romanın gerçeğe uygunluğun 
kaçınılmaz zorlayıcılığını gösteren beklenmedik bir 
açılış tır. 

Düşüncenin Çağrısı: Musil ve Broch roman sah

nesine parlak ve yüce bir anlayış getirdiler. ·Amaçları 
romanı felsefeye dönüştürmek değil, öykü üzerinde 
temellenen ve insan varlığ ını aydınlatmaya elverişli 
akılcı ve akıldışı, düşüncesel ve aniatısal bütün araç
ları harekete geçirmek, romanı en yüce zihinsel bire
şim yapmaktı. Başarısı roman tarihinin sonu mudur, 
yoksa uzun bir yolculuğa mı davettir? 

Zamanın Çağrısı: Uç paradokslar dönemi ro
m<ıncıyı zaman sorununu Proust'vari kişisel bellek 
sorunuyla sınırlamamaya, kolektif zamanın, Avrupa 
za manının muammasıyla genişletmeye teşvik eder. 

Bu Avrupa, geçip gi t miş yaşamını bir bakışla yakala
yan ya�lı bir adam gibi geçmişine bakmak, dökümünü 
yapmak, tarihini yakalamak için geriye dönen bir Av
rupa'dır. Dolavısıvla da romanın o zamana kadar için-
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de hapsolduğu bireyseİ yaşamın sınırlarını aşmak ve 
uzarnma sayısız tarihsel dönemler sokmak (Aragon ve 
Fuentes denemişlerdir bunu) sorunu gündeme gelir. 

Ama romanın gelecekteki yollarını önceden be
lirlemek istemiyorum çünkü hiçbir şey bilmiyorum 
bu konuda. Yalnızca şunu söylemek istiyorum: Roman 
gerçekten kaybolmak zorundaysa bu, gücünün sonu
na yaklaştığı için değil, artık kendisinin olmayan bir 
dünyada bulunduğu içindir. 

9 

Dünya tarihinin birleştirilmesi, Tanrının korkunç bir 
biçimde ortaya çıkmasına göz yumduğu bu insancıl 
düş başdöndürücü bir indirgeme süreciyle birlikte 
gerçekleşti. Şurası bir gerçek ki, indirgemenin beyaz 
karıncaları insan yaşamını eskiden beri kemirip dur
muştur: En büyük aşk bile bir cılız anılar iskeletine 
indirgenmiş olarak biter. Ama modern toplum bu fe
laketi şaşılacak derecede arttırmıştır; insan yaşamı 
toplumsal işlevine indirgenmiştir; bir halkın tarihi 
taraflı yorumlara indirgenmiş, birkaç olaya indirgen
miştir; toplumsal yaşam siyasal mücadeleye, siyasal 
mücadele de yalnızca dünyadaki iki büyük gücün ça
tışmasına indirgenmiştir. İnsan, Husserl'in sözünü 
ettiği "yaşamın dünyası"nın acı bir şekilde karardığı 
ve varlığın unutulduğu tam bir indirgeme burgacı ' 
n dadır. 

Oysa romanın varolma nedeni "yaşamın dünya-
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sı"nı sürekli bir ışık altında tutmak ve bizi "varlığın 
unutulması"na karşı korumaksa eğer, yaşaması bugün 
her zamankinden daha gerekli değil mi? 

Evet, ben öyledir diye düşünüyorum. Ama ne ya
zık ki roman yalnızca dünyanın değil, yapıtların da 
anlamını indirgeyen beyaz karıncaların saldırısına 
uğramıştır. Roman (her kültür gibi) gitgide kitle ileti
şim araçlarının eline geçiyor; dünya tarihinin birleşti
rilmesini isteyen bu kitle iletişim araçlan indirgeme 
sürecini yoğunlaştırıyor ve yönlendiriyorlar; bütün 
dünyaya herkes tarafından, bütün insanlık tarafından 
kabul edilebilecek aynı basitleştirilmiş şeyleri ve kli
şeleri dağıtıyorlar. Farklı organlarda farklı siyasal çı
karların ortaya çıkmasının pek az önemi var. Bu yü
zeysel farkın arkasında ortak bir anlayış hüküm sür
mektedir. Amerika ve Avrupa'daki Time'dan Spiegel'e 
kadar siyasal dergileri şöyle bir karıştırmak yeterli
dir: Bunların tümü düzenledikleri içeriklere göre ay
nı dünya görüşünü yansıtırlar. Tümünde önemli ve 
önemsiz buldukları şeylere göre sıralanm1ş aynı baş
lıklar, aynı biçimler, aynı söz dağarcığı, aynı ti§lup, 
aynı sanat beğenisi görülür. Kitle iletişim araçlarının, 
siyasal farklılıklarının arkasına gizlenmiş bu ortak 
eğilimleri, çağımızın eğilimidir. Bana göre bu eğilim 
romanın eğilimine ters düşüyor. 

Romanın eğilimi karmaşıklıkların eğilimidir. Her 
roman okuyucuya şunu söyler: "Olaylar sandığından 
çok daha karmaşık." Romanın bu evrensel doğrusu, 
sorudan önce gelen ve onu dışlayan basit ve çabuk 
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yanıtların gürültüsü patırtısı içinde gitgide daha az 
duyulmaktadır. Zamanımızın anlayışına göre haklı 
olan ya Anna'dır ya da Karenina. Bize bilimin zorlu
ğundan ve aniaşılamayan doğrudan sözeden yaşlı 
Cervantes'in bilgeliği ise can sıkıcı ve yararsız görülü
yor. 

Romanın eğilimi sürekliliğin eğilimidir: Her ya
pıt daha önceki yapıtıara bir yanıttır, her yapıt roma
nın önceki deneyimlerini içerir. Ama zamanımızın 
eğilimi öylesine geniş, öylesine yoğun bir güncellik 
üzerine oturtulmuştur ki, ufkumuzun geçmişini ıtı
yor ve zamanı yalnızca şimdiki ana indirgiyor. Bu 
sistem içine sokulmuş roman artık yapıt (geçmişi ge
leceğe bağlayan ve sürekli olmaya yönelik bir şey) 
kabul edilemez. Güncel bir olay, yarını olmayan bir 
eylemdir. 

10 

Roman "artık kendisinin olmayan bir dünyada kaybo
lacak" anlamına mı gelir bu? Avrupa'nın "varlığın 
unutulması"nda yitip gitmesine göz mü yumacaktır? 
Geriye grafomanların gereksiz gevezelikleriyle, ro
nıamn tarihinden sonraki romanlar nu kalacak? Bil
miyorum. inandığım, romanın zamanımızın anlayı
şıyla birarada yaşayamayacağıdır; eğer henüz keşfe
dilmemiş olanı keşfetmek istiyorsa, eğer roman ola
rak "ilerlemek" istiyorsa, bunu ancak dünyanın geliş
mesine karşı gerçekleştirebilir. 
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Öncüler olayları başka türlü gördüler: Gelecekle 
uyum içinde olma hırsındaydı onlar; yürekli, zor, kış
kırtıcı, yuhalanan yapıtlar yarattılar ama bunları "za
manın anlayışı"nın kendilerinden yana olduğu ve ya
rının onları haklı bulacagı kesin inancıyla yarattılar. 

Eskiden ben de gelecegi yapıtlarımızın ve eylem
lerimizin tek yetkili yargıcı olarak görürdüm. Daha 
sonra anladım ki, gelecekle flört, tutuculukların en 
kötüsü, en büyük dalkavukluktur, çünkü gelecek her 
zaman şimdiden güçlüdür. Bizi yargılayacak olan on
dan başkası degildir. Ve kuşkusuz hiç de yetkili olma
dan yapacaktır bunu. 

Ama gelecegin gözümde hiçbir degeri yoksa kime 
baglıyım ben? Tannya mı? Vatana mı? Halka mı? 
Bireye mi? 

Yanıtım gülünç ve içten: Cervantes'in hor görü
len mirasından başka bir şeye baglı degilim. 



Ikinci Bölüm 

Roman Sanatı Üzerine Konuşma 





Bu konuşmayı romanlannızdaki estetik ko
nusuna ayırmak istiyorum. Ama bilmem na
sıl baş/asak! 

Bir saptamayla: Romaniarım psikolojik değildir. Daha 
doğrusu genellikle psikoloj ik olarak adlandırılan ro
man estetiğinin ötesindedir. 

Ama bütün romanlar zorunlu olarak psikolo
jik değil midir? Yani psyche muamması üze
rine eğilmemiş midir? 

Daha açık konuşal ım: Roman her dönemde "ben" mu
ammaşına eğilmiştir. Düşsel bir varlık, bir kişilik ya
rattığınız andan başlayarak sorunun karşısında bulu
verirsiniz kendinizi: Ben nedir? Ben neyle yakalana
bilir?_ Bu tür bir roman bu temel sorular üzerine 
kurulmuştur. Bu soruya vereceğiniz farklı yanıtlada 
isterseniz çeşitli eğilimleri ve belki de roman tarihi
nin çeşitli dönemlerini ayırdedebilirsiniz. Avrupa'nın 
ilk anlatıcılarının psikolojik yaklaşımdan haberleri bi
le yoktu. Boccacio yalnızca eylem ve serüven anlat---
mıştır. Bununla birlikte bütün o eğlendirici öyküterin 
arkasında bir inanç vardır: İnsan herkesin birbirine 
benzediği günlük yaşamın tekdüzeliğinden eylemle 
kurtulur. Eylemle ötekinden ayrılır ve birey durumu
na gelir. Dante şöyle der: "Her eylemde, eyleyenin ilk 
niyeti kendi imgesini açığa çıkarmaktır." Başlangıçta 



32 Roman Sonatı 

eylem, eyleyenin bir otoportresi olarak anlaşılmıştır. 
Boccacio'dan dörtyüz yıl sonra Diderot daha kuşku
cudur: Kaderci Jacques, arkadaşının nişanlısını baştan 
çıkarır, mutluluktan sarhoş olur, babasından dayak 
yer, kızar ve oradan geçmekte olan asker alayına ka
tılır, ilk savaşta dizinden yaralanır ve tüm yaşamı 
boyunca topal kalır. Bir aşk macerasıyla başlamış, 
sakatlıga dogru ilerlemiştir. Eyleminde kendisini hiç
bir zaman tanıyamamıştır. Eylem ve kendisi arasında 
bir çatlak belirmiştir. İnsan kendi imgesini eylemle 
açıga çıkarmak ister ama bu imge ona benzemez. 
Eylemin paradoksal niteligi romanın büyük keşifle
rinden biridir. Ama "ben" eylemde yakalanamıyorsa 
nerede ve nasıl yakalanacaktır? Ben'in peşindeki ro
manın eylemin görünen dünyasından vazgeçmek zo
runda kalıp görünmeyen iç yaşama eğilmesiyle gelir 
bu an. IX. yüzyılın ortalarında Richardson, kahra
ınanların düşüncelerini ve duygularını itiraf ettikleri 
mektuplarla bulur roman biçimini. 

Psikolojik romanın doğuşu nıu? 

Terim kesinlikle doğru degildir, yaklaşıktır. Bundan 
kaçınalım ve bir dolayiamadan yararlanalım: Richard
son romanı insanın iç yaşamının araştırılması yoluna 
sol<muştur. Genç Wertlıer'in Acılan'yla Goethe, 
Constant, sonra Stendhal ve çagdaşları onun ünlü 
izleyicileridir. Bu evrim bana göre doruk noktasına 
Proust ve Joyce'la ulaşmıştır. Joyce, yakalanması 
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Proust'un "yitik zaman"ından daha zor olan bir şeyin 
peşine düşmüştür: Şimdiki an. Görünüşte şimdiki 
andan daha açık, daha kesin, daha elle tutulur bir şey 
yoktur. Ama tümüyle kaçar bizden aslında. Yaşamın 
bütün hüznü de buradadır. Bir saniye içinde görme, 
duyma ve koklama organlarımiZ bir olaylar kütlesini 
kaydeder (bilinçli ya da bilinçsiz olarak) ve kafamız
dan bir duyumlar ve düşünceler korteji geçer. Her 
an, bir sonraki an içinde çaresiz olarak unutulmuş 
küçük bir evreni temsil eder. Ama Joyce'un gü\�lü 
mikroskopu bu kaçan anı durdurup yakalamayı ve 
bize gösterıneyi biJiyor. Ne var ki "ben"in aranması 
bir kez daha bir paradoksla sonuçlamyor: "Ben"i ince
leyen mikroskopun görüş açısı büyüdükçe "ben" ve 
birliği kaçıyar elimizdt:n: Ruhu atarnlara ayıran bü
yük Joyce merceğinin altında hepimiz biriz. Ama 

"ben" ve benzersiz özellikleri insanın iç yaşamında 
yakalanamazsa nerede ve nasıl yakalanır? 

Yakalanabilir mi peki? 

Elbette hayır. "Ben"in aranması hep paradoksal bir 
doyumsuzlukla bitmiştir ve her zaman böyle olacak
tır. Başarısızlık demiyorum. Çünkü roman kendi ola
naklarının sınırlarını aşanuız ve bu sınırların açığa 
çıkanlması bile büyük bir keşif, dev bir b ilimsel araş
tırnıadır. Bununla birl ikte "ben"in iç yaşamının ayrın
tılı araştırmasının içerdiğ i öze dokunduktan sonra 
büyük romancılar bil inçli ya da bilinçsizce yeni bir 
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yönelim aramaya başladılar. Sık sık modern romanın 
kutsal üçlüsünden sözedilir: Proust, Joyce, Kafka . 
Oysa bana göre roman tarihinde yeni yönelimin yolu
nu açan Kafka'dır: Proust sonrası yönelim. Kafka 
"ben"i beklenmedik biçimde ele almıştır. K nasıl ve 
neyle tek ve eşsiz bir varlık olarak tanımlanıyor? Ne 
fizik görünümüyle (tanınmıyor), ne yaşamöyküsüyle 
(bilinmiyor), ne adıyla (yok), ne anılarıyla, ne eğilim
leriyle, ne kompleksleriyle. Tutumuyla mı? Hayır 
çünkü eylem alanı acı biçimde sınırlanmıştır. İçinden 
geçirdiği düşünceieriyle mi? Evet. Kafka durup din
lenmeden K'nın düşüncelerini izler ama bunlar özel
likle o andaki duruma yöneliktir: Ne yapması gerekir 
o anda? Sorgulamaya gitmeli mi, kaçmalı mı? Papazın 
çağrısına boyun eğmeli mi eğmemeli mi? K'nın tüm iç 
yaşamına tuzağa düşürüldüğü durum egemendir ve 
bu durumu aşabileceği şeylerden (K'nın anılan, me
tafizik düşünceleri, başkalan üzerine düşünceleri) 
hiçbiri �çıklanmamıştır hize. Proust için insanın iç 
dünyası bir mucize, bizi durmadan şaşırtan bir son
suzluktur. Ama Kafka'nın şaşırtıcılığı burada değil
dir. İnsanın tutum ve davranışlarını belirleyen iç gü
dülerin neler olduğunu sorar kendi kendine. Temel
den farklı bir soru sorar: Ezici dış belirleyicilerin, iç 
hareket ettiricileri ortadan kaldırdığı bir dünyada in
sanın elinde kalan olanaklar nedir? Gerçekten de, 
eşcinsel itkileri ya da arkasında acıklı bir aşk öyküsü 
olsaydı, K'nın tutum ve yazgısında bu ne gibi bir 
değişiklik yapabilecekti? Hiç. 
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Varolmanın Dayanılmaz Hafitliği 'nde şunlan 
söylüyorsunuz: ''Roman yazarın itiraflan de
ğildir. Bir tuzağa dönüşmüş dünyada insan 
yaşamının araştınlmasulır. " Tuzak ne an
lama geliyor peki? 

Yaşamın bir tuzak olması. Bilinen bir şeydir bu: İste
meden doğmuşuz, bizim seçmediğİrniz bir bedene ka
patılmışız ve ölüme mahkum edilmişiz. Buna karşılık 
dünya bir zamanlar insana güvenli kaçış olanakları 
sağlamaktaydı. Bir asker bulunduğu birlikten kaçıp 
komşu ülkede başka bir yaşama başlayabilirdi. Çağı
mızda ise dünya birdenbire daralıvermiştir. Dünyanın 
tuzağa dönüşmesi olan bu değişime hiç kuşkusuz ve 
kesinlikle I .  Dünya Savaşı yol açmıştır. Tarihte ilk 
kez Dünya Savaşı denmiştir. Yanlıştır oysa bll adlan
dırma. Savaş yalnızca Avrupa'yı (ayrıca bütün Avru
pa'yı da değil) kapsıyordu .  Ama dünyada olup biten 
hiçbir şey sınırlı kalmadıkça, felaketler bütün dünya
yı sardıkça ve dolayısıyla insanlar, kimsenin kaçama
yacağı ve onları gittikçe birbirlerine benzeten durum
lardan ve dış koşullardan etkilendikçe "dünya" sözcü
ğü korku ve yılgınlığı çok daha güzel ifade ediyor. 
Ama iyi anlayın beni. Kendimi .psikolojik denen ro
manın dışına koymuş olmam, kahramanlarımı iç ya
şamdan yoksun bırakınayı istediğim anlamına gelme
sin. Bu demektir ki, benim romaniarım öncelikle baş
ka muammaların ve başka sorunların peşindedir. Yine 
bu demek değildir ki psikolojik çekicilikleriyle kendi-



36 Roman Sanatı 

lerini kabul ettiren romanlara karşıyım. Proust'tan 
sonraki durum değişmesi bende nostaJji yarattı. Pro
ust'la birlikte müthiş hir güzellik yavaşça bizden 
uzaklaşıyor. Bu güzellik bir daha geri gelmeyecektir 
artık. Gombrowicz gülünç olduğu kadar dalıice bir 
fikir ortaya atmıştır. Ben'imizin a�rlığı dünya üze
rindeki nüfusun niceliğine bağlıdır diyor. Demokri
tos, insanlığın dörtyüz milyonda birini, Brahms bir 
milyarda birini, Gombrowicz de iki milyarda birini 
temsil etmektedir. Bu aritmetik açısından Proust'va
ri sonsuzluğun ağırlığı, bir ben'in ağırlığı, bir ben'in iç 
yaşamının ağırlığı gitgide hafifler: Ve hafifliğe doğru 
yarışta zorunlu bir sınırı aştık biz. 

İlk yazılannızdan başlayarak ben 'in ''daya
nılmaz hafifliği"  sizin takınağımz. Gülünesi 
Aşklar 'ı düşünüyorum sözgelimi. Edward ile 
Tanrı öyküsünü. Alice 'le seviştiği ilk geceden 
sonra Ed'rl-ard yaşammda belirleyici olacak 
tuhaf bir sıkmtı duymaya başlar. Kadın ar
kadaşma bakar ve şöyle söyler kendi kendi
ne: ''Alice 'in düşünceleri asimda yazgısuıa 
yapay olarak eklenmiş bir şeydi. Ve onu yal
nızca bir bedenin, düşüncelerin ve yaşamöy
küsünün rasiantısal bir birlikteliği, inorga
nik, keyfi ve değişken bir birliktelik olarak 
görüyordu. " Yine bir başka öyküde, Otostop 
Oyunu 'nda genç kadm, aniatırım son parag
raflaruula kimliğinin belirsizliğinden öyle-
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sine huzursuzdur ki lııçkt.ra lııçkıra şu sözle
ri yine/er: "Ben benim, ben benim, ben benim. " 

Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği'nde Tereza aynaya 
bakar. "Burnum her gün 1 milimetre uzasaydı ne 
olurdu?" diye düşünür. Ne kadar zamanda yüzü ta
nınmaz hale getirdi? Yüzü artık Tereza'ya benzeme
diği zaman Tereza hala Tereza olarak kalacak mıydı? 
Ben nerede başlayıp nerede bitiyor? Görüyorsunuz: 
Ruhun anlaşılmaz sonsuzluğu önünde şaşılacak hiç
bir şey yok. Şaşılacak olan daha çok ben'in ve kimliği
nin belirsizliği. 

Romanlannızda hiç iç monolog yok. 

Joyce, Bloarn'un başına bir mikrofon yerleştirir. Ola
ğanüstü bir casusluk olayı olan bu iç monologla ne 
olduğumuz konusunda çok şey öğrendik. Ama ben bu 
mikrofonu kullanamazdım. 

Joyce'un Ulysses'iııde bütün roman iç mono
logla geçer. Yapısının temeli, başat yöntemi
dir iç monolog. Sizde bu işlevi üstlenen felsefi 
düşünce midir? 

"Felsefi" sözcüğünü uygun bulmuyorum. Felsefe, dü
şüncesini soyut bir ortamda kişisiz ve durumsuz ola
rak gerçekleştirir. 
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Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği'ne Nietzsche '  
nin ebedi dönüş düşüncesiyle başlıyorsunuz. Bu, 
soyut biçimde geliştirilmiş, kişisiz ve durumsuz 
felsefi düşünceden başka nedir peki? 

Hayır ! Bu düşünce daha romanın ilk türncesinden 
başlayarak bir kişinin, Tomas'ın temel durumunu ge
tiriyor; sorununu ortaya koyuyor; ebedi dönüşün bu
lunmadığı dünyada varolmanın hafifliği. Görüyorsu
nuz sonunda sorumuza geliyoruz: Psikoloj ik denen 
romanın ötesinde ne vardır? Bir başka deyişle ben'i 
yakalamanın psikolojik olmayan yolu nedir? Benim 
romanlarımda bir ben yakalamak demek varoluş so
runsalının özünü yakalamak demektir. Varoluş kodu
nu yakalamaktır. Varolmanın Dayanılmaz Hafifl.iği' 
ni yazarken şu ya da bu roman kahramanının kodu
nun bazı anahtar sözcüklerden oluştuğunu gözönün
de bulundurdum. Tereza için: Beden, ruh, baş dön
mesi, zayıflık, idil, cennet. Tomas için : Hafit1ik ağır
lık. "Küçük 'Yanlış Anlaşılan Sözcükler ' Sözlüğü"  bö
lümünde birçok sözcüğü çözümleyerek Franz ve Sa
bina'nın varoluş kodlarını inceledim: Kadın, sadakat, 
ihanet, müzik, karanlık, ışık, kortejler, güzellik, va
tan, mezarlık, güç. Bu sözcüklerin her birinin öbürü
nün varoluş kodunda farklı bir anlamı vardır. Kuşku
suz bu kod soyut olarak irdelenmemiştir. Eylem ve 
durumlarda yavaş yavaş ortaya çıkmıştır. Yaşam Baş
ka Yerde'n in 3. Bölümüne b(\kın. Mahçup Jaromil 
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henüz bir kadınla yatmamıştır. Bir gün bir kız arka
daşıyla dolaşırken kız birdenbire başını omzuna ko
yar. Mutluluğun doruğuna varmıştır ve hatta fiziksel 
olarak da uyarılmıştır. Bu küçük olay üzerinde duru
yorum ve şöyle diyorum: "Jaromil'in tattığı en büyük 
mutluluk omzunda bir genç kızın başını hissetmesiy
di." Bundan sonra Jaromil'in erotizmini yakalamaya 
çalışıyorum: "Bir genç kız başı onun için bir genç kız 
bedeninden daha çok şey ifade ediyordu." Bunun, be
dene karşı kayıtsızdır anlamına gelmediğini belirtiyo
rum ama: "Bir genç kız bedeninin çıplaklığıyla aydın
lanmış bir genç kız yüzü istiyordu. Bir genç kız bede
nine sahip olmak istemiyordu; bir genç kız yüzüne 
sahip olmak istiyordu ve bu yüzün aşkının bir kanıtı 
olarak bedenin bir armağanı olmasını istiyordu." Bu 
tutuma bir ad vermeyi deniyorum: Şefkat sözcüğünü 
seçiyorum. Ye bu sözcüğü inceliyorum: Gerçekte ne
dir şetkat? Birbiri ardından gelen yanıtiara varıyo
rum: "Şefkat olgunluk çağı eşiğine geldiğimiz zaman 
ve çocukken anlamadığımız çocukluk avantajlarının 
sıkıntıyla farkına vardığımız zaman ortaya çıkar" ve 
sonra : "Şefkat bize olgun yaşın esiniediği ürküntü
dür." Başka bir tan ım daha: "Şefkat başkasının bir 
çocuk muamelesi göreceği yapay bir ortam yaratmak
tır." Görüyorsunuz, size Jaromil'in kafasından geçen
leri göstermiyorum, daha çok kendi kafamdan geçen
leri göstermek istiyorum: Uzun süre J aromil'i inceli
yorum ve onu anlamak, nitelemek, yakalamak için 
adım adım tutum ve davranışlarının özüne yaklaşıyo-
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rum. 
Varolmanın Dayamlmaz Hafifliği'nde Tereza 

Tomas'la birlikte yaşamaktadır ama aşkı, ondan bü
tün güçlerini harekete geçirmesini ister ve birdenbire 
bunu yapamaz artık. Geriye, "aşağıya", geldiği yere 
dönmek ister. Soruyorum kendi kendime: Ne oluyor 
ona? Ve yanıtı buluyorum: Başı dönüyor. Baş dönme
si nedir peki? Bir tanım arıyorum ve şöyle diyorum: 
"Sersemletici, karşı konulmaz bir düşme isteği." Ama 
hemen düzeltiyorum ve tanımı belirginleştiriyo
rum:" .. .insanın başının dönmesi, kendi zayıflığıyla 
sarhoş olması demektir. İnsan zayıflığının bilincinde
dir. Zayıflığına direnmek istemez, kendini bırakmak 
ister, sokakta herkesin gözü önünde yıkılmak ister, 
yere yatmak, yerin altına girmek ister." Baş dönmesi 
Tereza 'yı anlamak için bir anahtardır. Beni ya da sizi 
anlamak için bir anaht:.ır değil. Oysa siz de ben de en 
azından bir olabilirlik olarak, varoluşun olabilirlikle
rinden biri olarak bu tür baş dönmesini tanıyoruz. 
Tereza'yı yaratmarn gerekti. Bu olabilirliği anlamak, 
başdönmesini anlamak için "bir deneysel ego"dur o . 

Ama bu tür sorgu lamalardan geçirilenler yalnızca 
özel durumlar değildir. Roman bütünüyle uzun bir 
sorgulamadan başka bir şey değildir. Düşünsel sorgu
lama (sorgulamalı düşünme) benim tüm romanları
mm temelidir. Yaşam Başka Yerde'ye gelelim. Bu 
romanın ilk adı Lirik Çağ 'dı. Bu adı kaba ve yavan 
bulan arkadaşlarımın baskısıyla son anda değiştir
dİm. Onların isteklerini yerine getirirken bir budala-
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lık yaptım. Aslında bana göre en iyisi romanın adını 
temel kategorisine göre seçmek. Şaka, Gülüşün ve 
Unutuşun Kitabı, Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği. 
Hatta Gülünesi Aşk/ar. Bu adı eğlendicici aşk öyküle
ri anlamında almamak gerekir. Aşk düşüncesi her 
zaman ciddilikle bağlantılıdır. Oysa gülünesi aşk cid
dilikten yoksun aşkın kategorisidir. Modern insanın 
vazgeçilmez kavramı. Yaşam Başka Yerde bazı soru
lara dayanan bir roman :  Lirik tutum nedir? Lirik Çağ 
olarak gençlik nedir? Üçlü evliliğin - lirizm, devrim, 
gençlik - anlamı nedir? Ve şair olmak ne demektir? 
Bu roman çalışmasına not defterime, hipotez olarak 
şu tanımı yazarak başladığıını anımsıyorum: "Şair, 
annesi tarafından, giremediği dünyanın karşısına 
çıkmaya götürülen delikanlıdır." Görüyorsunuz ki bu 
tanım ne sosyolojik, ne estetik, ne psikolojiktir. 

Fenomenolojik. 

Fena bir sıfat değil. Ama ben yasaklıyorum kendime 
onu kullanmayı. Sanatın felsefi ve kuramsal akımların 
türevinden başka bir şey olmadığını ileri süren profe
sörlerden çok korkarım. Roman bilinçdışını Freud' 
dan önce, sınıf mücadelesini de Marx'tan önce tanı
mıştır. Fenomenoloj i  ( insan durumlarının özünün 
araştırılması) uygulamalarına fenomenologlardan ön
ce geçmiştir. Hiçbir fenomenologla tanışmamış olan 
Proust'ta ne kadar görkemli "fenomenolojik betimle
meler" vardır. 
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Özetlersek, Ben 'i yakalamamn birçok yolu 
vardır. Önce eylemle, sonra iç yaşamda. Size 
gelince siz ben 'in varoluş sorunsalının özüyle 
belirlendiğini söylüyorsunuz. Sizin bu tlıvn
mzın birçok sonucu var. Sözgelimi durumla
rm özünü anlamaya olan düşkünlüğünüz si
zin gözünüzde bütün betinıleme tekniklerini 
geçersizleştiriyor adeta. Kalıranıanlannızm 
dış görünüşleriyle ilgili olarak hemen hemen 
hiçbir şey söylemiyorsunuz. Ve fizyolojik ilki
lerin araştminıası sizi durum/ann çözüm
lenmesi kadar ilgilendinnediğinden kalıra
manlannızm geçmişi konusunda da çok ke
tumsunuz. Anlatınıımzın çok soyut olması 
gerçek kalıranımı/ar yaratamama tehlikesini 
doğumıuyor mu? 

Aynı soruyu Kafka ya da Musil'e sormak gerekir. 
Musil'e sormuşlardı zaten. Çok kültürlü bazı kimse
ler onun gerçek bir romancı olmadığını bile söyledi
ler. Walter Benjamin sanatını beğenmiyordu, yalnızca 
zekasma hayrandı. Eduard Roditi'ye göre kahraman
ları gerçek kahramanlar değil. Proust'u izlemesini 
öneriyor ona. Dintime'yle karşılaştırıldığında Bayan 
Verdurin ne kadar canlı ve gerçek değil mi? diyor. 
Aslında psikolojik gerçekçilik iki yüzyıl içinde doku
nulmaz kurallar yaratmıştır: 1 .  Kahramana il işkin 
olabildiğince çok bilgi vermek gerekir: Dış görünü
mü, konuşması ve davranışları. 2. Kahramanın geç-
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mişiyle ilgili bilgiler de vermek gerekir çünkü o anda
ki davranışlarının tüm itkileri geçmiştedir. 3.  Kahra
man tam bir bağımsızlık içinde olmalıdır, yani  yazar 
ve düşünceleri, kendisini hayallere kaptıran ve ger
çeklik yerine kurguyu yeğlemek isteyen okuyucuyu 
rahatsız etmemek için kaybolmalıdır. Oysa Musil ro
man ve okuyucu arasındaki hu eski anlaşmayı boz
muştur. Onunla birlikte başka bazı romancılar da ta
bii. Broch'un en tanınmış kahramanı Esch'in dış gö
rünüşüyle ilgili ne biliyoruz? Hiç. Yalnızca büyük diş
leri olduğunu biliyoruz. K'nın ya da Şvayk'ın çocuklu
ğuna ilişkin bildiklerimiz nelerdir? Musil, Broch, 
Gombrowicz, üçü de romanlarında düşünceleriyle 
varlıklarını duyurmaktan çekinmemiştir. Kahraman 
gerçek bir varlığın taklidi değildir. Düşsel bir varlık
tır. Deneysel bir ben 'dir. Böylece roman başlangıcıyla 
bağlantı kurar. Don Kişot'u gerçek bir varlık olarak 
düşünebilmek hemen hemen olanaksızdır. Ama bel
Ieğimizde onun kadar yer etmiş bir başka gerçek kah
raman var mıdır? Anlayın beni. Kendisini romanın 
düşsel dünyasına kaptıran ve onu zaman zaman ger
çeklikle karıştıran saf ve aynı zamanda da haklı oku
yucuyu küçümsemek istemiyorum. Ama bunun için 
psikolojik gerçekçilik tekniğinin gerekli olduğunu da 
sanmıyorum. Şato'yu ilk kez 14 yaşındayken oku
dum. Bu dönemde yakınımızda oturan bir buz hokeyi 
oyuncusuna hayrandım. K'yı onun çizgileriyle hayal 
ettim. Bu güne kadar da hep öyle gördüm. Söylemek 
istediğim şu: Okuyucunun düş gücü otomatik olarak 
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yazarınkini tamamhyor. Tomas kumral mı esmer mi? 
Babası zengin miydi, yoksul mu? Siz seçin. 

Ama her zaman bu kurala uymuyorsunuz: 
Varolmanın Dayanılmaz Hafifligi 'nde To
mas 'ın geçmişiyle ilgili hiçbir şey yoktur. Bu
na karşılık Tereza 'mn yalnız kendi çocuklu
ğu değil, amıesininki de verilmiştir. 

Romanda şöyle bir türnce vardır: "Bilardo masasında
ki topun izledigi çizginin oyuncunun kol hareketinin 
uzantısından başka bir şey olmaması gibi, Tereza'nın 
tüm yaşamı da annesinin yaşamının uzantısından 
başka bir şey degildi." Anneden sözetmemin amacı 
Tereza üzerine bilgiler listesi çıkarmak değildir. Bu
rada anne temel konudur, çünkü Tereza "annesinin 
uzantısıdır" ve bu ona acı vermektedir. Ayrıca "yok
sullar için açık seçik resimler yapan primitif bir res
saının elinden çıkmış" ve "uçlarının çevresinde çok 
geniş ve koyu renkli halkalar bulunan" memelerinin 
de küçük olduğunu biliyoruz; bu bilgi gereklidir çün
kü bedeni, Tereza 'nın bir başka büyük konusudur. 
Buna karşılık kocası, Tomas'ın çocuklugu, babası, an
nesi, ailesiyle ilgili bir şey söylemiyorum, bedeni ve 
yüzüne ilişkin hiçbir şey bilmiyoruz çünkü varoluş 
sorunsalının özü ba�ka konularda yatıyor. Bu bilgile
rin bulunmayışı onu daha az "gerçek" kılınıyor. Çünkü 
bir kahramanı "gerçek" kılmak demek onun varoluş 
sorunsalının sonuna kadar gitmek demektir. Bunun 
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da anlamı şudur: Bazı durumların, bazı nedenlerin, 
hatta içinde yoğrulduğu bazı sözcüklerin sonuna ka
dar gitmek. Başka bir şey değil. 

Bu durumda sizin roman anlayışmız varoluş 
üzerine şiirsel bir düşünme olarak tanımla
nabilir. Oysa romanlarmız her zaman böyle 
anlaşılmamıştır. Romanlanmzda sosyolojik. 
tarihsel ya da ideolojik bir yorumu beslemiş 
birçok olay vardır. Toplumun tarihine duy
duğunuz ilgiyle romanın her şeyden önce va
roluşun muanınuısmı irdelediği görüşünü 
nasıl ıtzlaştmyorsunuz? 

Heidegger varoluşu çok bilinen bir formülle açıklı
yor: In -der- Welt -sein, dünyada konurolanmış ol
mak. İnsanın dünyayla ilişkisi öznenin nesneyle, gö
zün tabloyla, hatta bir aktörün bir sahne dekoruyla 
olan ilişkisi gibi değildir. İnsan ve dünya sümüklübö
cek ve kabuğu gibi bağlıdır birbirlerine. Dünya insa
nın bir parçasıdır, onun uzantısıdır ve dünya değiş
tikçe varoiuş da (dünyada konuınianmış olma) deği
şir. Ba lzac'tan bu y�ına varoluşun "dünya"sı tarihseldir 
ve roman kahramanlarının yaşamı tarihierin belirle
diği bir zaman uzamı içinde geçer. Roman artık Bal
zac'ın bu mirasından kendini hiçbir zaman kurtara
mayacaktır. Hatta gerçeğe uygunluğun tüm kuralla
rını bozan fantezist, olmayacak �eyler uyduran 
Gombrowicz bile kaçamaz bundan. Onun romanları 
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tarihli ve bütünüyle tarihsel bir zaman içine oturtul
muştur. Ama iki şeyi karıştırmamak gerekir: Bir yan
da insan yaşanıının tarihsel boyutunu irdeleyen bir 
roman, öte yanda belli bir anda bir toplumun betim
lemesi, romanlaştırılmış tarih yazarlığı, tarihsel bir 
durnnıun anlatılması olan roman vardır. Fransız 
Devrimi, Marie Antoinette, I. Dünya Savaşı, SSCB'de 
kollektifleştirme (kollektifleştirmeye karşı ya da kol
lektifleştirmeden yana) ya da 1984 yılı üzerine yazıl
mış romanları hepiniz bilirsiniz ! Bunların tümü, ro
man diliyle romanla ilgisi olmayan bir bilgiyi dile 
getiren vülgarizasyon romanlarıdır. Oysa ben Broch' 
la birlikte şunu yinelemekten bıkmayacağım: Roma
nın tek varoluş nedeni yalnızca romanın söyleyebile
ceği şeyi söylemesidir. 

Peki ama roman, tarih üzerine özgül bir şey 
söyleyebilir mi? Ya da sizin tarihi ele alış 
biçiminiz nedir? 

İşte benim birkaç ilkem: 
Birinci olarak: Bütün tarihsel durumları olabildi

ğince ekonomik biçimde ele alırım. Tarih karşısında
ki tutumum oyun için gerekli bazı eşyalada soyut bir 
sahne düzenleyen bir dekor ressamınınki gibidir. 

İkinci ilke: Tarihsel durumlar içinden yalnızca 
kahramaniarım için açıklayıcı bir varoluş durumu ya
ratanları alırım. Örneğin Şaka'da Ludvik bütün dost
larının ve okul arkadaşla rının kendisinin üniversite-
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den çıkarılması ve böylece yaşamının mahvalması için 
ellerini kaldırdıklarını görür. Gerektiğinde, aynı ko
laylıkla asılması için de oy vereceklerine emindir. 
Buradan insan tanırnma varır : Herhangi bir durumda 
bir yakınını ölüme gönderebilen varlık. Demek ki 
Ludvik'in temel antropoloj ik deneyiminin tarihsel 
kökleri vardır ama tarihin kendisinin betimlenmesi 
(Parti'nin işlevi, terörün siyasal kökenleri, toplumsal 
kurumların örgütlenmesi vb) beni ilgilendirmez ve 
romanlarımda bunu bulamazsınız. 

Üçüncü ilke: Tarih yazarlığı insanın değil, toplu
mun tarihiyle ilgilenir. Bu nedenle romanlarıının sö
zettiği tarihsel olaylar çoğu zaman tarih yazarları ta
rafından unutulmuştur. Örneğin 1 968'de Rusya'nın 
Çekoslovakya'yı işgalini izleyen yıllarda resmen dü
zenlenen köpek katliamlarından sonra halka karşı 
terör uygulandı. Olağanüstü bir antropolojik anlamı 
olan bu dönem bir tarihçi için önemsizdir ve bütü
nüyle unutulmuştur. Ayrılık Valsi'nin tarihsel orta
mını esinleyen yalnızca bu dönemdir. Bir başka ör
nek: Yaşam Başka Yerde'nin en önemli yerinde ta
rih, kaba ve çirkin hir don biçiminde araya girer: O 
dönemde başka türlü don bulunamadığından yaşamı
nın en güzel erotik fırsatı karşısında donuyla gülünç 
olmaktan korkan Jaromil soyunmaya cesaret edemez 
ve kaçar. Şık olmama korkusu! Komünist rejim altın
da yaşamak zorunda olan biri için çok önemli ve unu
tulmuş bir başka tar ihsel durum. 

Ama en ileri giden dördüncü ilkedir: Tarihsel du-
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rum bir roman kişisi için yalnızca yeni bir varoluş 
durumu yaratmakla kalmamalı, tarih kendisinde an
laşıJmalı ve varoluş durumu olarak çözümlenmelidir. 
Örnek: Varolnıanm Dayamlnıaz Hafifliği'nde Ale
xander Dubcek Rus ordusu tarafından tutuklanmış, 
kaçırılmış, tehdit edilmiş, Brejnev'le görüşmeye zor
lanmış ve daha sonra Prag'a dönmüştür. Radyoda ko
nuşma yaparken zorlanır, soluğu tıkanır, tümeelerin  
ortasında uzun uzun duraklar. Bu tarihsel dönemin 
(dönem bütünüyle unutulmuştur, çünkü iki saat son
ra radyodaki teknisyenler konuşmasındaki o uzun 
durakları kesmişlerdir) bana açıkladığı şey güçsüz
lüktür. Varoluşun çok genel bir kategorisi olarak güç
süzlük: "Kendinden üstün bir güçle karşılaşan her 
kişi güçsüzdür. Dubcek gibi atiet ik bir bedene de 
sahip olsa ... " Tereza kendisini utandıran ve aşağılayan 
bu güçsüzlüğe dayanamaz ve başka bir ülkeye sığm
mayı yeğler. Ama Tomas'ın sadakatsizlikleri sonunda 
Brejnev'in karşısındaki Dubcek gibi görür kendisini; 
silahsız ve güçsüz. Ve baş dönmesinin ne olduğunu 
biliyorsunuz zaten: insanın kendi güçsüzlüğüyle sar
hoş olması, aşılamayan düşme isteği. Tereza birden
bire yerinin güçsüzlerin yanı, güçsüzlerin kampı, 
güçsüzlüklerin ülkesi olduğunu ve onlara güçsüz ol
dukları için, tümeelerin ortasında solukları tıkandığı 
için bağlılık göstt�rmesi "gerektiğini" anlar. Ve güç
sözlüğün verdiği sarhoşlukla Tomas'ı terkeder, Prag' 
a, "güçsüzler kenti"ne döner. Burada tarihsel durum 
bir arka plan, önünden insani durumların geçtiği bir 
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dekor değildir, insani bir durumun kendisidir, büyü
tülmüş bir varoluş durumudur. 

Aynı biçimde Gülüşün ve Unutuşun Kitabı 'nda 
Prag Balıarı siyasal - tarihsel - toplumsal boyutuyla 
değil temel .varoluş durumlarından biri olarak anlatıl
mıştır: İnsan (bir insan kuşağı) bir eylem (bir devrim) 
yapar ama eylemi ondan kurtulur, artık ona itaat 
etmez (devrim ortal ığı kırıp geçirir, öldürür), insan bu 
boyun eğmez eylemi yaka lamak ve egemenliği alt ına 
almak için her şeyi yapar (aynı kuşak muhalif, re
formcu bir hareket oluşturur) ama boşuna. Bir kere 
elimizden kaçan bu eylemi hiçbir zaman yakalayama
yız. 

Daha önce sözünü ettiğiniz Kaderci Jacques' 
uı durumumm anımsattıkları. . .  

Ama bu kez kollektif, tarihsel bir durum sözkonusu. 

Romanlarımzı anlamak ıçuı Çekoslovakya ' 
nın tarihini bilmek önemli midir? 

Hayır. Bilinmesi gereken her şeyi romanın kendisi 
söyler. 

Romanların okum1ıası için lıiçbir tarihsel 
bilgi gerekmez mi? 

Avrupa'nın tarihi vardır. 1 000 yılından günümüze ka-
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dar tek bir ortak serüvendir bu. Hepimiz onun bir 
parçasıyız ve bireysel ve ulusal tüm eylemlerimiz an
cak ona göre konumlanırlarsa tam olarak açıklanabi
lirler. Don Kişot'u İspanya tarihini bilmeden anlaya
bilirim ama Avrupa'nın tarihsel serüvenini, örneğin 
şövalyelik dönemini, saray aşklarını, Ortaçağdan Mo
dern Çağa geçişi bilmezsem, bunlarla ilgili üstünkörü 
de olsa bilgim olmazsa anlayamam. 

Yaşam Başka Yerde'de Jaromil 'in yaşamma 
ilişkin her tümce Rimbaud, Keats, Lemıontov 
vb 'nin biyografilerinden parçalarta karşılaş
tınlmış. Prag'da 1 Mayıs korteji Paris 'teki 
Mayıs 68 öğrenci gösterileriyle kanşıyor. 
Böylece kalıramammza bütün Avrupa 'yı içi
ne alan geniş bir sahne yaratıyorsunuz. Oysa 
ronıammz Prag 'da geçiyor. 1 948 Komünist 
Darbesiyle en yüksek noktasma ulaşıyor. 

Benim için yoğunlaşması içinde Avrupa devriminin 
romanıdır bu. 

Moskova 'dan ithal edilmiş bu darbe bir Av
rupa devrimi midir? 

Otantik olmasa da bu darbe bir devrim gibi yaşandı. 
Bütün öğrettikleri, hayalleri, tepkileri, eylemleri, ci
nayetleriyle bugün bana Avrupa devrimci geleneğinin 
parodik yoğunlaşması gibi geliyor. Avrupa devrimleri 
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döneminin grotesk uzantısı ve sonu gibi. Aynı biçim
de bu romanın kahramanı, Victor Hugo ve Rimbaud' 
nun "uzantısı" Jaromil, Avrupa şiirselliğinin grotesk 
sonudur. Jaroslav, Şaka'da halk sanatının bin yıllık 
tarihini kaybolmakta olan bu çağa uzandırır. Gülüne
si Aşklar'da Doktor Havel, Don Juanlığın artık ola
naklı olmadığı bir dönemde bir Don Juan'dır. Varol
manın Dayanılmaz Hafifliği'nde Franz, Avrupa solu
nun Büyük Yürilyüşü'nün son melankolik sesidir. Ve 
Tereza Bohemya'nın ücra bir köyünde kendisini yal
nızca ülkesinin bildik yaşamından değil, "doğanın sa
hibi ve efendisi" olan insanlığın ileri doğru izlediği 
yoldan da tümüyle soyutlamıştır. Bütün bu kahra
manlar, kişisel tarihlerini bitirmekle kalmayıp Avru
pa serüvenlerinin kişilerüstü tarihini de bitiriyorlar. 

Buna göre romanlannız "uç paradokslar dö
nemi" adım verdiğiniz Modem Çağın son dö
neminde konumlanıyorlar. 

Olabilir. Ama yanlış anlaşılmasın. Gülünesi Aşklar 'da 
Havel'in öyküsünü yazarken Don J.uanlık serüveninin 
bittiği bir dönemde bir Don Juan'dan sözetmeye ni
yetim yoktu. Bana tuhaf gelen bir öyküyü yazdım. 
Hepsi bu. Bütün bu uç paradokslar üstüne düşünce
ler vb romanlarımı yazmadan önce düşündüğüm şey
ler değildir ama romamın bunlardan kaynaklanmış
tır. Descartes'ın ünlü formülünün ("doğanın sahibi ve 
efendisi" olan insan) yazgısını, hepsi de belli biçimde 
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dünyadan el etek çeken kahramanlarıının esiniyle 
Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği'ni yazarken dü
şündüm. Bu "efendi ve sahip" bilim ve teknikte muci
zeler yarattıktan sonra birdenbire hiçbir şeyin sahibi 
olmadığının, doğanın da (dünyadan yavaş yavaş çekil
mektedir), tarihin de (elinden kaçıp kurtulmuştur), 
kendisinin de (iç dünyasının akıldışı güçleriyle yöne
tilmektedir) efendisi olmadığının farkına varmıştır. 
Peki ama Tanrı çekip gittiyse ve insan artık efendi 
değilse, efendi kimdir? Dünya, efendisiz, bir boşluğa 
doğru gitmektedir. İşte Varolmanın Dayanılmaz Ha
fifliği. 

Ama yaşanan dönemde ayncalıklı bir an 
gömıek, onu en önemli an, sonun bir anı gibi 
gönnek benmerkezci bir hayal değil midir? 
Avrupa dalıa önce de birçok kez sonunun gel
diğini, mahşerin yakın olduğunu sannuıdı 
mı? 

Tüm uç paradokslara sonun kendisininkini de ekle
yin. Bir olgu uzaktan, çok yakın bir gelecekteki kay
boluşunu bildirdiği zaman çoğumuz bunu anlar ve 
büyük olasılıkla çok üzülürüz. Ama kayboluş gerçek
leştiğinde gözümüzü başka yere çeviririz. Ölüm gö
rünmez olur. Irmak, bülbül, yeşilliklerden geçen yol
lar insan kafasında kaybolmuş durumda bir süredir. 
Kimsenin gereksinimi yok artık bunlara. Yarın doğa 
dünyadan kaybolup gidince, kim farkına varacak bu-
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nun? Octavia Paz'ın, Rene Char'ın ardılları nerede? 
Büyük şairler nerede? Kaybolup gittiler mi, yoksa 
sesleri mi duyulmaz oldu? Sonuç olarak eskiden şair
siz olarak düşünülemeyen dünyamız müthiş bir de
ğişmeye uğramıştır. Ama şiire olan gereksinimini yi
tiren insan kendi yitişinin farkına varacak mıdır? 
Son, mahşeri bir patlama değildir. Belki de sondan 
daha sıkıntısız ve tasasız bir şey yoktlJ.r. 

Öyledir diyelim. Ama bir şey bitiyorsa, başka 
bir şeyin başlamakta olduğu kabul edilebilir. 

Kesinlikle. 

Peki başlayan nedir? Romanlannızda gö
rülmüyor bu. Bundan da şöyle bir kuşku do
ğuyor. Acaba tarihsel durumumuzun yalnız
ca bir parçasmı mı görüyorsunuz? 

Olabilir ama pek o kadar önemli değil bu. Aslında 
romanın ne olduğunu anlamak gerekir. Bir tarihçi 
size olmuş olan olayları anlatır. Buna karşılık Raskol
nikov'un cinayeti hiçbir zaman açığa çıkmamıştır. 
Roman gerçekliği değil varoluşu inceler. Varoluş, olup 
bitenler değildir. İnsan ola11aklarının alanıdır. İnsanın 
olabileceği her şey, yapabileceği her şeydir. Romancı
lar insanın şu ya da bu olanağını keşfederek varolu
şwı haritası 'nı çizerler. Ama hir kez daha ortaya çıkı
yor: Varolmak, "dünyada konurulanmış olmak" de-
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mektir. Dolayısıyla hem roman kişisini, hem dünyası
nı olabilirlikler şeklinde anlamak gerekir. Bütün 
bunlar Kafka'da açıktır: Kafka'nın dünyası bilinen 
hiçbir gerçekliğe benzemez. İnsan dünyasının bir uç 
ve gerçekleşmemiş olabilirliğidir. Bu olabilirliğin ger
çek dünyamızın arkasında gözüktüğü ve geleceğimizi 
önceden belirlediği doğrudur. Bu nedenle Kafk:a'nın 
peygamberliğinden bile sözedilir. Ama romanlarında 
kehanetler bulunmasaydı da değerlerinden bir şey 
yitirmezlerdi çünkü yapıtları varoluşun bir olabilirlİ
ğİnİ (insan ve dünyasının olabilirliğini) yakalıyor ve 
böylece bize ne olduğumuzu, neleri yapabileceğimizi 
gösteriyorlar. 

Ama romanlannzz bütünüyle gerçek bir dün
yada konunılanmzş! 

Broch'un Uyurgezerler'ini anımsayın. Avrupa tarihi
nin 30 yılını kucaklayan bir trioloji. Broch'a göre bu, 
açık seçik, değerlerin çözülmesi'nin süreklilik göste
ren bir tarihidir. Kahramanlar bir kafesin içindeymiş
çesine bu süreç içine hapsedilmişlerdir ve ortak de
ğerlerin bu sürekli kayboluşuna t.ıpuygun bir tutum 
bulmak zorundadırlar. Broch, hiç kuşkusuz tarihsel 
yargısının doğruluğuna inanmıştı. Bir başka deyişle 
çizdiği dünyanın olabilirliğinin gerçekleşmiş bir ola
bilirlik olduğuna inanıyordu. Ama biz onun yanıldığı
nı ve bu çözülme sürecine koşut olarak başka bir 
sürecin (Broch'un görernedİğİ pozitif evrim) yürüdü-
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günü varsayalım. Bu, Uyurgezerler'in değerini düşü
rür mü? Hayır çünkü değerlerin çözülmesi süreci 
insan dünyasının tartışılmaz bir olabilirliğidiL Bu sü
recin burgacına atılmış insanı anlamak, davranışını, 
tutumunu anlamak. .. Önemli olan budur. Broch varo
luşun bilinmeyen bir alanını yakalamıştır. Varoluş 
alanı demek bu varoluşun olabilirliği demektir. Bu 
olabilirliğin gerçekliğe dönüşüp dönüşmemesi ikincil 
bir sorundur. 

Ronıanlannızın konunı/anmış olduğu uç pa
radoks/ar dönemi o halde bir gerçeklik olarak 
değil bir olabilirlik olarak kabul edilmelidir. 

Avrupa'nın bir olabilirliği. Avrupa'nın olabilir bir gö
rünümü. İnsanın olabilir bir durumu. 

Peki ama bir gerçekliği değil bir olabilirliği 
yakalanıaya çahşıyorsanız, sözgelimi Prag ve 
oratkı geçen olayiann imgesini niçin ciddiye 
alıyorsunuz? 

Eğer yazar bir tarihsel durumu daha doğmamış bir 
olabilirlik ve- insanın dünyasını açıklayıcı bir olabilir
lik olarak görüyorsa onu olduğu gibi betimlemek iste
yecektir. Yine de romanın değeri açısındaFl bakıldı
ğında, tarihsel gerçekliğe bağlılık ikincil önemi olan 
bir sorundur. Romancı ne tarihçidir ne de peygam
ber. Varoluşun araştırıcısıdır. 





Üçüncü Bölüm 

Uyurgezerler'in Esiniediği Notlar 





KOMPOZiSYON 

Üç romandan oluşan trioloji :  Pasenow ya da Roman
tizm; Esch ya da Anarşi; Huguenau ya da Gerçekçi
lik Her romanın öyküsü bir öncekinden onbeş yıl 
sonrasını kapsıyor. 1 888; 1903; 1918. Hiçbir roman 
ötekine nedensel bir bağla bağlı değil: Her birinin 
kendi kahramanlar çevresi var ve öteki iki romanın
kine benzemeyen kendi biçimleriyle yapılanmış. 

Pasenow (birinci romanın baş kişisi) ve Esch (i
kinci romanın baş kişisi) üçüncü romanda da sahneye 
çıkıyorlar ve Bertrand'ın (birinci romanın kahraman
larından )  ikinci romanda da rolü var. Bertrand'ın bi
rind romanda yaşadığı öykü (Pasenow, Ruzena, Eli
zabeth ile birlikte) ikinci romanda hiç yoktur ve 
üçüncü romandaki Pasenow, gençlik anılarından (bi
rinci romanda ele alınmış olan) hiçbir şey getirmez 
kendisiyle birlikte. Dolayısıyla Uyurgezerler'le 20. 
yüzyılın öteki büyük "freskleri" (Proust'un, Musil'in, 
Thomas Mann'ın vb) arasında radikal bir ayrım var
dır. Bu, ne eylemin ne de Broch'ta bütünlüğün birli
ğini bluşturan yaşamöyküsünün (bir kahramanın, bir 
ailenin) sürekliliğidir. Bu başka bir şeydir. Kolay gö
rülemeyen kavranamayan gizli bir şey . . .  : Aynı tema
nın (değerlerin çözülmesi süreciyle karşı karşıya kal
mış insanın teması) sürekl i l iği. 
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OLANAKLAR 

Bir tuzak haline dönüşmüş dünyada insanın olanak
ları nelerdir? 
Buna yanıt verebilmek için dünyanın ne olduğu ko
nusunda belli bir fikre sahip olmamız gerekir. Varo
luşsal bir varsayım olması gerekir elimizde. 

Kafka'ya göre dünya bürokratlaşmış bir evrendir. 
Büro öteki toplumsal olgular gibi bir olgu olarak değil 
dünyanın özü olarak ele alınır. 

Anlaşılmaz Kafka ve popüler Hasek arasındaki 
benzerlik ( ilginç, beklenmedik benzerlik) buradadır. 
Hasek orduyu bir gerçekç� bir toplum eleştirmeni 
gözüyle, Avusturya - Macaristan toplumunun bir or
tamı gibi değil, dünyanın modern bir versiyonu olarak 
betimler. Kafka'nın adaleti gibi Hasek'in ordusu da 
bürokratlaşmış uçsuz bucaksız bir kurumdur. Bu ku
rum, eski askeri erdemierin (cesaret, kurnazlı k, bece
ri) artık hiçbir işe yaramadığı yönetim ağırlıklı bir 
kurumdur. Hasek'in asker bürokratları budaladır; 
Kafka'nın bürokratlarının bilgiççe ve saçma mantık
ları da sağduyudan yoksundur. 

Kafka'da bir gizem kabuğundan aralanmış buda
lalık, metafizik bir parabol havasına bürünür. İnsanın 
gözünü korkutur. Joseph K, davranışlarıyla, anlaşıl
maz sözleriyle her şeye karşın hir anlamı çözmeye 
çalı.şacaktır. Çünkü ölüme mahkum olmak çok kor
kunç bir şeyse de bir hiç uğruna, anlamsızlığın kurba
nı gibi mahkum olmak da bütünüyle katlanılmaz bir 
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durumdur. Dolayısıyla K suçluluguna razı olacak ve 
hatasını arayacaktır. Son bölümde iki celladını, bele
diye polislerinin (kendisini kurtarabilecek olan) ba
kışlarına karşı korur ve ölümünden birkaç saniye ön
ce, kendini bo�azlayacak gücü bulamadıgından ve pis 
işi onlara bıraktıgmdan kızar kendisine. 

Şvayk, K'nın tam tersi bir konumdadır. Kendisi
ni kuşatan dünyayı (budalalıgın dünyası) öylesine sis
temli bir biçimde taklit eder ki hiç kimse onun aptal 
olup olmadığını tam anlamıyla bilemez. Yürürlükteki 
düzene kolayca (ve zevkle) uyum sağlaması, düzeni 
anlamlı bulmasından değil, tersine onda hiçbir anlam 
bulamamasındandır. Eglenir, eğlendirir ve konfor
mizminin vaadleriyle tek ve olağanüstü matrak bir 
dünya yaratır. 

(Modern dünyanın totaliter, komünist versiyonu
nu tanımış olan bizler, biliyoruz ki, yüzeysel, yazın
sal, abartılı gibi gözüken bu iki tutum aslında çok 
gerçektir; bir yanda K'nın, öte yanda Şvayk'ın olana
ğıyla sınırlı bir uzarnda yaşadık; bu •demektir ki: Bir 
kutbu, kurhanın kendi celladıyla dayanışmasına ka
dar varan iktidarla özdeşleşme, öteki kutbu hiçbir 
şeyi ciddiye almanıakla iktidarı kabul etmeme olan 
bir uzamda; bu da demektir ki, ciddinin mutlakı - K 
ve ciddi olmayanın mutlakı - Şvayk - arasındaki 
uzamda. )  

Broch'un varoluşsal varsayımı nedir peki? 
Dünya değerlerin (Ortaçağdan gelen değerlerin) 

çözülmesinin sürecidir. Bu süreç Modern Çağın dört-
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yüz yılına yayılmıştır ve bunların özüdür. 
Bu süreç karşısındaki insanın olanakları neler

dir? 
Broch üç olanak gösteriyor: Pasenow'un olanagı, 

Esch'in olanağı, Huguenau'nun olanağı. 

P ASENOW'UN OLANA<"JI 

Joachim Pasenow'un kardeşi bir düelloda ölmüştür. 
Baba "onuru için öldü" der. Bu sözcükler Joachim'in 
belleğine silinmeyecek biçimde yazılır. 

Ama dostu Bertrand şaşar bu işe: Trenler ve fab
rikalar çağında nasıl olur da iki insan ellerinde taban
calada birbirlerinin karşısına dikilir? 

Bunun üzerine Joachim şöyle düşünür: Ber
trand'da onur duygusu diye bir şey yok. 

Bertrand sürdürür sözlerini: Duygular zamana 
direniyor. Onlar tutuculuğun yıkılmaz temelleri, so
yaçekimin kalıntıları. 

Oysa miras kalan değerlere, soyaçekimin kalınh
Iarına duygusal bağlanma Joachim Pasenow'un tutu
mudur. 

Pasenow'un tanıtılması üniforma yoluyla gerçek
leşir. Anlatıcı şöyle der: Eskiden yüce yargıç olan 
kilise insana egemen olmuştu. Papazın cüppesi gök
sel gücün simgesiyken, subayın üniforması ve yargıcın 
cüppesi de dindışı şeyleri temsil ediyordu. Kilisenin 
büyülü etkisi silindikçe, papaz cüppesinin yerini üni-
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forma alıyor ve mutlak gücün düzeyine yükseliyordu. 
Üniforma bizim seçtiğimiz bir şey değildir. Veril

miştir bize: Bireyselin iğretiliği karşısında evrenselin 
kesinliği. Eskiden çok kesin olan değerler tartışma 
konusu olup uzaklaşınca, onlarsız ( sadakat, aile, va
tan, disiplin, aşk olmadan) yaşamasını bilmeyenler 
başları önde, son düğmelerine kadar üniformalarının 
evrenselliği içine kapanırlar. Bu üniforma, artık saygı 
duyulacak bir şeyin bulunmadığı geleceğin soğuğuna 
karşı onları koruyabilen aşkınlığın son kalesidir san
ki. 

Pasenow'un öyküsünün doruk noktası düğün ge
cesidir. Karısı Elizabeth sevrnemektedir onu. Önünde 
gördüğü tek şey aşksızl ıktır. Soyunmadan yanına 
uzanır. Bu, "üniformasını biraz bozmuştu. Sarkan 
eteklerinden siyah pantolonu gözüküyordu. Joachim 
bunun farkına varır varmaz üstünü başını dözeltti. 
Parlak, cilalı ayakkabılarını çarşafa sürmemek için 
ayaklarını zorlukla yanındaki sandalyenin üstünde 
tutuyordu". 

ESCH'İN OLANAGI 

Kilisenin insana bütünüyle egemen olduğu dönem
lerden kalan değerler çoktan yıkılınıştı ama Pasenow 
için hala açık seçiktir bunlar. Vatanının neresi oldu
ğunu çok iyi biliyordu. Kime sadık kalması gerektiği
ni de biliyor, Tanrısını tanıyordu. 
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Esch'in önünde degerler yüzlerini gizler: Düzen, 
sadakat, özveri. Onun için çok önemli olan bu kav
ramlar gerçekte ne anlama gelmektedir? Ne için ken
dini feda edeceğini ve hangi düzeni isteyeceğini bi le
mez. Eğer bir değer somut içeriğini yitirmişse, ondan 
geriye kalan nedir? Boş bir biçimden başka bir şey 
değildir o; yanıtsız ama öfke ve kızgınlıkla verildigi 
ölçüde işitilmesi ve boyun eğilmesi gereken bir emir
dir. Esch'in istekleri konusundaki bilgisi azaldıkça 
onları daha bir öfkeyle ister. 

Esch: Tanrısız dönemin fanatizmi. Madem ki bü
tün değerler örtülü, her şey değer olarak düşünülebi
lir. Adaleti, düzeni kimi zaman sendikal mücadelede, 
kimi zaman dinde aramış. Bugün bir polis düzeninde, 
yarın sıgınmayı düşlediği Amerikan mucizesinde ara
yacak. Aynı zamanda bir terörist ve arkadaşlarını ele 
veren pişman bir terörist, bir parti militanı, bir tari
kat üyesi ve yaşamını feda etmeye hazır bir kamikaze 
olabilir. Çağımızın kanlı tarihinin bütün tutkuları 
onun mütevazi serüveninde içeriğini bulmuş, açığa 
çıkarılmış, teşhis edilmiş ve müthiş bir biçimde ay
dınla tılm ıştır. 

Çalıştığı yerden hoşnut degildir, kavga eder, ko
vulur. Öyküsü böyle başlar. Ona göre kendisini öfke
lendiren düzensizliğin sorumlusu Nentwig adlı bir 
muhasebecidir. Tanrı bilir bunu, ama olsun! O, polise 
ihbar etmeye karar vermiştir. Görevi değil midir bu 
onun? Kendisi gibi adalet ve düzen isteyen herkese 
hizmet etmek değil midir bu? 
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Ama bir gün bir meyhanede, hiçbir şeyden kuş
kulanmayan Nentwig onu masasına davet eder ve 
içki ısmarlar. Esch şaşırmış bir durumda Nentwig'in 
suçunu amınsamaya çalışır ama "bu suç şimdi o kadar 
tuhaf bir biçimde bulanıkiaşmış ve ele gelmez olmuş
tur ki, Esch, tasarısının saçmalıgını hemen anlar ve 
biraz malıcup bir tavırla ve sol eliyle kadehini kav
rar". 

Esch'in önünde dünya İyilik ve Kötülük krallıgı 
olarak ikiye ayrıl ır ama ne yazık ki İyilik de Kötülük 
de tanınmaz durumdadır (Nentwig'i tanıdıktan sonra 
artık kimin iyi kimin kötü oldugu bilinmez). Bir mas
keler karnavalı olan bu dünyada kötülügün izini so
nuna kadar taşıyacak olan yalnızca Bertrand'dır çün
kü günahı kuşku götürmez: Homoseksüeldir. Tanrı
sal düzenin bozucusu. 

Romanın başında Esch, Nentwig'i ele vermeye 
hazırdır, sonunda mektup kutusuna Bertrand'a karşı 
yazılmış bir ihbar mektubu bırakır. 

HUGUENAU'NUN OLANAGI 

Esch Bertrand'ı ele vermiştir. Huguenau Esch'i ele 
verir. Esch bununla dünyayı kurtarmak istemiştir. 
Huguenau kariyerini kurtarmak istemektedir. 

Ortak değerlerin bulunmadığı dünyada masum 
çıkarcı Huguenau kendisini son derece rahat hisset
mektedir. Ahlaksal yaptırımların bulunmaması onun 
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özgürlüğü, kurtuluşudur. 
En küçük bir suçluluk duygusu hissetmeden 

Esch'i öldürmesi olayında derin bir anlam vardır. 
Çünkü "daha küçük değerler topluluğuna ait bir in
san, daha geniş ama dağılma yolunda olan değerler 
topluluğuna ait insanı yokeder. Değerlerin çözülmesi 
sürecinde cellat rolünü her zaman en sefil olan üstle
nir ve yargı boruları çınlamaya başladığı zaman kendi 
kendini mahkum eden bir dünyanın celladı olan da 
değerlerden kurtulmuş insandır". Broch'a göre Mo
dem Ça�, akıldışı inancın saltanatıyla inançsız dün
yadaki akıldışının saltanatı arasında köprüdür. Bu 
köprünün başında silueti çizilen insan, mutlu ve suç
lanamaz katip kimliğiyle Huguenau'dur. Esenlikli 
versiyonuyla Modern Çağın sonudur bu. K, Şvayk, 
Pasenow, Esch, Hugueau. Bana öyle geliyor ki bu beş 
temel olanak, bu beş . yönelim noktası olmadan çağı
mızın varoluş haritasını çizmeye olanak yoktur. 

ÇAGLARIN GÖKLERİ ALTINDA 

Modern Çağın göklerinde dönen gezegenler bir bire
yin ruhunda her zaman özgül bir takımyıldızı gibi 
yansır: Bir kahramanın durumu, varlığının anlamı bu 
takımyıldızıyla tanımlanır. 

Broch, Esch'ten sözederken ansızın Esch'le Lut
her arasında bir kar�ılaştırma yapar. Her ikisi de asi
ler kategorisi ( Broch bunu uzun uzadıya çözümlemiş-
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tir) içindedir. "Esch de Luther gibi asidir." Genellikle 
bir kişiliğin kökleri onun çocukluğunda aranır. Esch' 
in (çocukluğu bilinmiyor) kökleri başka bir yüzyılda
dır. Esch'in geçmişi Luther'dir. 

Pasenow'u, bu üniformalı adamı yakalayabilmek 
için Broch, onu, dindışı üniformanın, papaz cüppesi
nin yerini aldığı uzun tarihsel sürecin ortasına yer
leştirmek zorunda kalmıştır; birden bu zavallı subayın 
üstünde Modern Çağın gökkubesi boydan boya aydın
tanır. 

Broch'ta kahraman taklit edilemeyen ve geçici 
bir teklik olarak değil, önceden kaybolmaya mahkum 
mucizevi bir an olarak değil, Luther ve Esch'in, geç
mişin ve geleceğin karşılaştıgı, zamanın üzerinde 
yükselen sağlam bir köprü şeklinde tasarlanmıştır. 

Bana öyle geliyor ki Broch, tarih felsefesinden 
çok, Uyurgezerler'deki bu insanı yeni ele alış hiçimiyle 
(onu yüzyılların gökkubbesi altında görerek) romanın 
gelecekteki olanaklarını öngörmüştür. 

Broch'un ışığı altında Thomas Mann'ın Doktor 
Faustus'unu okudum. Bu roman yalnızca Adrian Le
verkühn adlı bir bestecinin yaşamına eğilmemiş, aynı 
zamanda Alman müziğinin yüzyıllarına da eğilmiş. 
Adrian basit bir besteci değil, müzik tarihini bitiren 
bir besteci (en önemli bestesi Mahşer adını taşıyor). 
Ve yalnızca son besteci (Malışer'in bestecisi) değil, 
aynı zamanda da Faust'tur. Thomas Mann gözlerini 
ulusunun şeytanlığına dikerek (bu romanı 2. Dünya 
Savaşının sonuna doğru yazmıştır) Alman ruhunun 
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cisimleştigi efsanevi insanın, şeytanla yaptığı anlaş
mayı düşünüyor. Ülkesinin bütün tarihi birdenbire 
tek bir kahramanın serüveni gibi çıkıyor ortaya: Tek 
bir Faust'un. 

Broch'un ışığı altında bütün büyük İspanyol (Av
rupa ve Amerika) serüveninin inanılmaz bir iç içe 
geçiş, inanılmaz bir düşsel saptumayla ele alındığı 
Carlos Fuentes'in Terra Nostra'sını okudum . Broch' 
un Esclı Luther gibidir ilkesi Fuentes'te daha radikal 
bir ilkeye dönüşmüş: Esch Lutlıer 'dir. Fuentes bize 
yönteminin anahtarını veriyor: "Bir tek kahraman 
oluşturmak için birçok yaşam gerekir." Eski ruh göçü 
mitolojisi bir roman tekniğinde somutlaşarak Terra 
Nostra'yı tarihin, ruhları bedenden bedene göçen ay
nı insanlar tarafından yapıldığı ve tarihte hep bu in
sanların dolaştıgı uçsuz hucaksız ve tuhaf bir düş 
durumuna sokar. Meksika'da o zamana kadar bilin
meyen bir kıtayı keşfeden aynı  Ludovico birkaç yüz 
yıl sonra Paris'te ikiyüz y ı l  önce II. Felipe'nin metre
si olan aynı Celestina'yla huluşacaktır vb. 

Geçmiş zamanın bir bütün olarak ortaya çıkması 
ve apaydınlık ve bitmiş bir biçime bürünmesi sona 
gelindiğinde (bir aşkın sonu, bir yaşamın sonu, bir 
dönemin sonu) gerçekleşir .  Son, Broch için Hugue
nau, Mann için Hitler'dir. Fuentes için ikibin yıllık 
efsanevi bir smırdı r; bu düşsel rasathaneden beri ta
rih, bu Avrupa anormal l iği, zamanın saflığı üstündeki 
bu leke, bitmiş, terked ilmiş, yüzüstü kalmış gibidir. 
Ve yine aynı tarih ertesi gün hemen unutulacak kü-
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çük bireysel bir öykü ölçüsünde mütevazi gözükür. 
Gerçekten de eğer Luther Esch'se, Luther'den 

Esch'e kadar giden tarih tek bir kahramanın yaşa
möyküsünden başka bir şey değildir. Martin Lut
her -Esch. Ve bütün tarih, Avrupa yüzyıllarını birlik
te geçmiş birkaç kahramanın (bir Faust'un, bir Don 
Juan'ın, bir Don Kişot'un, bir Esch'in) tarihinden 
başka bir şey değildir. 

N EDENSELLİGİN ÖTESiNDE 

Levin'in malikanesinde bir adam ve bir kadın, iki 
yalnız ve melankolik insan karşılaşır. Birbirlerinden 
hoşlanıdar ve gizliden gizliye yaşamlarını birleştir
mek isteği duyarlar. Bunu birbirlerine söyleyebilmek 
için yalnız kalabilecekleri bir anı beklemektedirler. 
Nihayet bir gün mantar toplamak için gittikleri or
manda aradıkları fırsatı bulurlar. Zamanın gelip çattı
ğının ve fırsatın kaçırılmamasi gerektiğinin bilincin
dedirler. Başları dönmüştür ve suskundurlar. Uzun 
süren bu sessizlikten sonra kadın "elinde olmayarak, 
birdenbire" mantarlardan sözetmeye başlar. Sonra yi
ne bir süre suskunluk gelir, adam ilan - ı  aşk etmek 
için gerekli sözcükleri arar ama aşktan sözedecek 
yerde "beklenmedik bir itkiyle" o da mantarlardan 
konuşur. Dönüşte de sürekli mantarlar sözkonusu 
edilir. Güçsüz ve umutsuzdurlar çünkü hiçbir zaman 
aşktan sözetmeyeceklerini biliyorlardır. 
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Adam evde, ölen karısının anısına ihanet ederne
yeceği için aşktan sözetmediğini düşünür kendi ken
dine. Ama şunu çok iyi biliyoruz: Bu, avunmak için 
uydurduğu sahte bir nedendir. Avunmak? Evet. Çün
kü bir aşkı yitirmeyi kabullenmek için bir neden ge
rekir. Hiçbir neden olmadan bir aşkı yitiren insan 
kendisini asla bağışlamaz. Bu çok güzel küçük alıntı 
Anna Karenina'nın en büyük buluşlarından birinin 
parabolü gibidir: İnsan eyleminin nedensiz, hesapla
namayan, hatta gizemli yanını aydınlatılması. 

Eylem nedir: Romanın her zaman sorulan soru
su, hatta romanı oluşturan soru. Bir karar nasıl do
ğar? Nasıl eyleme dönüşür ve eylemler bir serüven 
oluşturmak üzere nasıl zincirlenirler? 

Eski romancılar yaşamın yabancı ve karmaşık 
maddesinden saydam bir akılcılık çıkarmayı denedi
ler. Onların bakış açısına göre akılcı olarak algılanabi
len bir gerekçe eylemi doğurur, eylem de başka bir 
eyleme yol açar. Serüven eylemlerin çok açık biçimde 
nedensellik taşıyan zincirlenişidir. 

Werther arkadaşının karısı sevmektedir. Arkada
şına ihanet edemez, aşkından da vazgeçemez ve ken
dini öldürür. Bir matematik denklemi kadar açık bir 
intihar. 

Ama Anna Karenina niçin öldürür kendisini? 
Aşk yerine mantarlardan sözeden adam bunu, 

ölen karısına bağlılığı nedeniyle yaptığına inanmak 
istemektedir. Anna'nın eyleminde bulabileceğimiz 
nedenler de aynı değerde olacaktı. 
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İnsanların onu hor gördükleri bir gerçek ama o 
da onları hor göremez miydi? Oğlunu görmesi engel
leniyordu ama bu, içinden çıkılmaz, çaresiz bir durum 
muydu? Vronski biraz düş kırıklığına uğramıştı ama 
her şeye karşın onu sevmiyor muydu? Anna kendini 
öldürmek için gara gitmedi, Vronski'yi bulmak için 
gitti. Önceden karar vermeden trenin altına attı ken
dini. Bu daha çok Anna'nın aldığı bir karardır. Onu 
ansızın şaşırtan bir karar. Mantarlardan sözeden ada
mınkine benzeyen bir karar. Anna "beklenmedik bir 
itkiyle" hareket eder. Bu demek değildir ki eylemi 
anlamsızdır. Ne var ki, hu anlam akılcı biçimde kav
rarrabilen nedenselliğin ötesindedir. Tolstoy aşağı yu
karı Joyce türündeki bir iç konuşmayı Anna'nın inti
lıara doğru giden iç dünyasını gösterebilmek amacıy
la, kaçıcı itkilerin, geçici heyecanların, bölük pörçük 
heyecanların ince dokusunu verebilmek için kullan
mıştır (roman tarihinde ilk kez). 

Anna'yla birlikte Werther'den uzağız, Kirilov'dan 
da. Kirilov'u intihara iten nedenler açık seçik tanım
lanmış ilişkiler ve entrikalardır. Eylemi, delice olma
sına karşın, akılcı, bilinçli, tasarlanmış ve düşünül
müş bir eylemdir. Kirilov'un karakteri, bütünüyle 
kendi tuhaf intihar felsefesine dayalıdır ve eylemi 
düşüncelerinin bütünüyle mantıksal uzantısından 
başka bir şey değildir. 

Dostoyevski, inatçılığında mantığının sonuna ka
dar gitmek isteyen aklın deliliğini yakalar. Tolstoy 
bunun karşıtı bir araştırma alanında bulunur: Man-
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tıkdışmın, akıldışının müdahalelerini açığa çıkarır. Bu 
nedenle ondan sözettim. Tolstoy'a gönderme, Broch'u 
Avrupa romanının en büyük araştırmalarından birinin 
(kararlarımızda, yaşamımızda akıldışının oynadığı ro
lün araştırılması) bağlaını içine yerleştirir. 

KARlŞTlRMALAR 

Pasenow, Ruzena adlı bir Çek fahişeyle düşüp kalk
maktadır. Aile büyükleriyse onu kendi çevrelerinden 
biriyle evlendirrnek istemektedirler; Elizabeth. Pase
now Eli�abeth'i hiç sevmez ama çekici gelmektedir 
ona .  Gerçekte çekici gelen Elizabeth değil, onun ken
disi için taşıdığı an/anıdır. 

Onu ilk kez görmeye gittiği zaman oturduğu 
semtin sokakları, bahçeleri, evleri "büyük bir güven" 
saçar. Elizabeth'in evi mutlu bir havayla kucak açar 
ona. "Dostluğun himayesindeki güvenli sıcaklık" bir 
gün "aşka dönüşecektir", "bu aşk da bir gün dostlukla 
son bulacaktır". Pasenow'un özlemini çektiği değer 
(bir ailenin verdiği sıcak güvenlik), o, bu değere taşı
yıcılık yapacak kişiyi (bilmeden ve doğasına aykırı 
olarak) görmeden çıkar karşısına. 

Doğduğu köyün kilisesinde oturmuş, gözeri ka
palı, gümüş rengi bir bulut üzerinde ortada sözcük
lerle anlatılamayacak kadar güzel Meryem'le Kutsal 
Aileyi düşler. Daha çocukken aynı kilisede aynı düşle 
kendinden geçerdi. O zamanlar babasının çiftliğinde 
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çalışan Polonyalı bir hizmetçi kızı seviyordu. Düşle
rinde onu sık sık Meryem'le karıştırırdı. Hizmetçinin 
kucağında otururken kendisini Meryem'in güzel diz
Ieri üzerinde sanırdı. Hizmetçiye dönüşen Meryem'in 
dizleriydi bunlar. Oysa o gün gözleri kapalıyken yine 
Meryem'i gördü ve ansızın sarışın olduğunu farketti. 
Evet Meryem'in saçları Elizabeth'inki gibiydi. Şaşırdı 
ve çok duygulandı. Ona öyle geldi ki bu düş aracılığıy
la Tanrı, sevmediği bu kadının, aslında onun tek ve 
gerçek aşkı olduğunu bildirmişti. 
Akıldışı mantık, karıştırma mekanizması üzerine ku
rulmuştur: Pasenow'un berbat bir gerçek anlayışı 
vardır. Başkalarının bakışlarının arkasındakileri hiç
bir zaman bilemeyecektir; oysa dış dünya kılık değiş
tirıniş, tanınmaz, nedensiz olmasına karşın dilsiz de
ğildir: Ona bir şeyler söyle .·: Baudelaire'in ünlü şiirin
deki gibi "uzun yankılar birhirine karışır", "kokular, 
renkler ve sesler birbirlerine yanıt verirler": Bir şey 
başka bir şeye yaklaşır, onunla karışır (El izabeth 
Meryem ile karışır) ve böylelikle, bu yaklaşınayla 
açıklanır. 

Esch mutlakın aşığıdır. Sloganı şudur: "Yalnızca 
bir kez sevilir" ve madem ki Bayan Hentien onu sev
ınektedir, ölmüş olan ilk kocasını severnemıştır 
(Esch'in mantığına göre). Dolayısıyla ilk kocası onu 
istismar etmişti ve pis herifin biriydi. Bertrand gibi. 
Çünkü kötülüğün temsilcileri birbirlerinin yerlerini 
alabilirler. Karışabilirler. Onlar aynı özün değişik gö
rünümlerinden başka bir şey değildir. Esch, Bayan 
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Hentien'in duvardaki portresine şöyle bir göz attığı 
sırada şimşek çakar kafasında: Bertrand'ı hemen po
lise ihbar etmek. Çünkü Esch Bertrand'a vurursa 
Bayan Hentien'in ilk kocasına vurmuş gibi olacaktır. 
Bizi, hepimizi ortak kötülüğün bir parçasından kur
tarmış gibi olacaktır. 

SİMGE ORMANLARI 

Uyurgezerler'i dikkatli bir biçimde yavaş yavaş oku
mak gerekir. Bir Pasenow'un, bir Ruzena'nın, bir 
Esch'in kararlarının temel aldığı yeraltındaki gizli 
düzeni görebilmek için mantıksız olduğu kadar anla
şılabilir de olan eylemler üzerinde durmak gerekir. 
Bu kahramanlar gerçeklikle somut bir şey gibi yüz 
yüze gelme özelliğine sahip değildirler. Gözlerinin 
önündeki her şey simgeler halindedir (Elizabeth aile 
huzuru simgesi olarak, Bertrand da cehennemin sim
gesi olarak) ve gerçeklik üzerinde etkili olmayı dü
şündüklerinde simgelere tepki gösterirler. 

Broch tüm bireysel ve toplumsal davranışların 
temelinde karıştırmalar sisteminin, simgesel düşünce 
sistemi'nin yattığını anlatmıştır bize. Bu akıldışı sis
temin tutum ve davranışlarımızı bir düşünceden çok 
daha ileri noktada nasıl yönlendirdiğini görmek için 
kendi yaşamımıza bakmak yeterlidir: Akvaryum ba
lıklarına olan tutkusuyla anımsadığım bir adam ve bir 
zamanlar bana büyük bir mutsuzluk tattıran bir baş-
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kası bende her zaman aşılmaz bir güvensizlige neden 
olmuştur. 

Akıldışı sistem siyasal yaşamı küçümsenmeyecek 
biçimde etkiler. Komünist Rusya Il. Dünya Savaşıyla 
birlikte simgeler savaşını da kazanmıştır; birbirlerin
den ayırma yetisinden yoksun olmasına karşın tüm 
değerler için açlık besleyen büyük Esch'ler ordusun
da, hiç değilse yarım yüzyıl için İyilik ve Kötülük 
simgelerini dağıtınayı başardı. Bu nedenle Avrupa 
vicdanında Gulag hiçbir zaman mutlak kötülügün 
simgesi olarak Nazizmin yerini alamayacaktır. Bu ne
denle Vietnam Savaşına karşı kendiliğinden kitle 
gösterileri yapılır da Afganistan'daki savaşa karşı ya
pılmaz. Vietnam, sömürgecilik, ırkçılık, emperya
lizm, faşizm, nazizm. . .  Bütün bu sözcükler Baudela
ire'in şiirindeki sesler ve renkler gibi birbirlerine ya
nıt veririerken neredeyse simgesel olarak dilsiz olan 
Afganistan Savaşı her durumda mutlak kötülügün 
büyülü çemberinin ötesinde bir simgeler gayzeridir. 

Yollardaki günlük kıyımları da, igrenç oldugu ka
dar ilkel, kansere de AİDS'e de benzemeyen, doğanın 
değil insanın eseri, neredeyse gönüllü gelen bu ölümü 
de düşünüyorum. Bu ölüm bizim dalgınlıgımızı, uyu
şukluğumuzu nasıl sarsmıyor, niçin köklü reformlara 
götürmüyor? Hayır sarsınıyar bizi çünkü Pasenow 
gibi bizim de zayıf bir gerçek anlayışımız var ve güzel 
bir araba maskesi altında gizlenen bu ölüm aslında 
gerçeküstü simgeler dünyasında yaşamı temsil et
mektedir; güler yüzüyle ölüm modernlik, özgürlük ve 
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serüvenle karışmaktadır, tıpkı Elizabeth'in Meryem' 
le karıştığı gibi. Çok daha ender olmasına karşın ida
ma mahkum edilenlerin ölümü daha çok dikkatimizi 
çeker, tutkularımızı uyandırır; celladın imgesiyle ka
rıştığından daha güçlü, daha karanlık bir simgesel 
voltajı vardır vb. İnsan - bir kez daha Baudelaire'in 
şiirini anımsarsak - "simgeler ormanında" yolunu şa
şırmış bir çocuktur. 

(Olgunluk ölçütü simgelere d irenme yeteneğidir, 
ama insanlık gitgide daha gençleşiyor.) 

ÇOKTARiHLiLİK 

Broch mektuplarında "psikoloj ik" roman estetiğini 
reddettiğini ve buna karşı "yoruma dayalı" ya da "çok-· 
tarihli" adını verdiği romanı getirdiğini söyler. Bana 
öyle geliyor ki özellikle ikinci terimin seçimi isabetli 
değildir ve yanıltınaktadır bizi. Sözcüğün gerçek an
lamında "çoktarihli roman"ı yaratan 1857'de (evet bü
yük Madam Bovary yılı) yazdığı Der nachsommer 
( Yaz Sonu) adlı romanıyla Avusturya düzyazısının ku
rucusu ofan Broch'un yurttaşı Adalbert Stifter'dir. Bu 
romanın ünlü olmasının nedenlerinden biri de Ni
etzsche'nin sözkonusu yapıtı Alman düzyazısının 
dört büyük kitabından biri saymasıdır. Bana göre 
güçlükle okunabilir bir kitaptır. Yapıttan jeoloj i, bota
nik, zooloji, el sanatları, resim ve mimarlık üstüne çok 
şey öğreniyoruz ama insan ve insani  durumlar bu 
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örnek dev ansiklopedide bütünüyle kenarda kalmış. 
Bu roman özellikle "çoktarihliligi" nedeniyle roman 
özgüllügünü tümüyle ıskalamıştır. 

Oysa Broch'ta durum başkadır. "Yalnızca romanın 
keşfedebileceginin" peşindedir o. Ama bilir ki, klasik 
biçim (özellikle bir kahramanın serüvenine dayalı 
olan ve bu serüvenin basit anlatımını yeterli bulan 
biçim) romanı sınırlar ve bilimsel yeteneklerini azal
tır. Yine bilir ki romanın olaganüstü bir bütünleşme 
yetenegi de vardır: Şiir ya da felsefe romaola bütün
leşemez ama roman özel likle öteki türleri de kucak
lama, felsefi ve bilimsel bilgileri özüınierne olarak 
belirlenen kimliginden hemen hiçbir şey yitirmeden 
( Ra bela is ve Cervantes'i anımsamak yeterlidir) .şiir ve 
felsefeyle bütünleşebilir. Broch'a . göre "çoktarihsel"in 
anlamı şudur: "Yalnızca romanın keşfedebilecegi şe
yi", insan varlıgını aydınlatmak için bütün zihinsel 
olanakları ve şiirsel biçimleri seferber etmek. Bu do
galdır ki roman biçiminde derinlemesine bir dönüşü
mü gerektirecektir. 

TAMAMLANMAMIŞ 

Çok kişisel konuşaccığım izninizle: Bireşimsel egilimin 
ve hiçim dönüşümünün çok ileri götürüldügü Uyur
gezer/er'İn son kitabı Huguenau ya da Gerçekçilik 
hana büyük keyif vermekle birlikte bazı yetersizlikler 
taşımaktadır: 
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- "Çoktarihsel" amaç Broch'un hiçbir zaman bu
lamadığı bir eksiltİ tekniğini gerekt_irir: Yapısal ay
dınlık bunun sıkıntısını çeker. 

- Çeşitli unsurlar (dize, anlatı, aforizma, röpor
taj , deneme) gerçek bir "çoksesli" birlikte, kaynaşmış 
olmaktan çok, yan yana gelmiştir. 

- Değerlerin çözülmesi üzerine yetkin denerne 
bir kahraman tarafından anlatılmış gibi gösterilmesi
ne karşın kolayca, yazarın akıl yürütmesi gibi, roma
nın gerçeği, özeti, tezi gibi anlaşılabilir ve böylece 
romana özgü uzarnın gerekli göreliliğini bozabilir. 
Bütün büyük yapıtların (gerçekten büyük oldukları 
için) tamamlanmamış bir yanları vardır. Broch yalnız
ca her şeyi başardığı için değil, aynı zamanda ulaş
maksızın hedef aldıklarıyla da esin kaynağı olmuştur 
bize. Yapıtının tamamlanmamışlığı bize şunların ge
rekli olduğunu bildirmiştir: 1)  Yeni bir radikal yalın
Iaştırma sanatı (yapısal aydınlığı yitirmeksizin mo
dern dünyada varolmanın karmaşıklığını kucaklama
yı saglayan); 2) Yeni bir romanesk kontrapunto sanatı 
(felsefe, aniatı ve düşü tek bir müzikte kaynaştırmaya 
olanak sağlar); 3) Özgül olarak romanesk bir deneme 
sanatı (yani açık bir bildiri getirdiği savında olmayan 
ve varsayımsal, oyunsal ya da ironik kalan) .  

MODERNiZMLER 

Yüzyılımızın büyük romancıları içinde belki de en az 
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tanınam Broch'tur. Nedenini anlamak o kadar zor 
degil bunun. Uyurgezerler'i henüz bitİrıniştir ki, Hit
ler iktidarını ve Alman kültürünün yokoluşunu gö
rür. Beş yıl sonra Avusturya'yı terkederek Amerika' 
ya gider ve ölünceye kadar orada kalır. Bu koşullarda 
doğal çevresinden yoksun kalan ve olağan edebiyat 
yaşamından kopan yapıtı zamanında aynaması gere
ken rolü oynayamaz; çevresinde bir okuyucu, yandaş 
ve uzman topluluğu oluşturamaz, bir okul oluştura
maz ve başka yazarlan etkileyemez. Musil ve Gomb
rowicz'in yapıtları gibi onun yapıtı da büyük bir ge
cikmeyle (ve yazarının ölümünden sonra) keşfedildi 
(yeniden keşfedildi). Keşfedenler de Broch'un kendi
si gibi yeni biçim tutkunları, bir başka deyişle "mo
dernizm" yanlılarıydı. Ama onların modernizmi 
Broch'unkine benzemiyordu .  Erken ya da geç gelmiş 
olması değildi bunun nedeni; Broch'un modernizmi 
kökleriyle, modern dünya karşısındaki tutumuyla, 
estetigiyle farklıydı. Bu fark belli bir güçlük doğurdu: 
Broch (Musil gibi, Gombrowicz gibi) büyük bir yeni
likçi gibi ortaya çıktı ama yenilikçiliği modernizmin 
yaygın ve geleneksel imajına uygun değildi (çünkü bu 
yüzyılın ikinci yarısında belli kurallara bağlanmış 
modernizmle birlikte neredeyse resmi diyebileceği
miz bir üniversite modernizmini de göz önünde bu
lundurmak gerekir). Bu resmi modernizm sözgelimi 
romanesk biçimin ortadan kaldırılmasını ister. 
Broch'a göre romanesk biçimin olanakları tükenmez. 
Resmi modernizm romanın, kahramanın yapaylığın-
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dan kurtulmasını ister. B u  anlayışa göre kahramanın 
yapaylığı yazarın yüzünü gereksiz yere gizleyen bir 
maskeden başka bir şey değildir. Broch'un roman 
kişilerinde yazarın ben'i kendini belli etmez. 

Resmi modernizm bütünlük kavramını yasakla
ınıştır. Bu sözcüğü Broch şunu söylemek için büyük 
bir hevesle kuUanır: Aşırı iş bölümünün ve uzmanıaş
ımının egemen olduğu dönemde roman, insanın ya
şamla hala bütünlüğü içinde ilişkilerini koruyabildiği 
son kalelerden biriydi. Resmi modernizme göre "mo
dern" roman "geleneksel" romandan (bu "geleneksel 
roman" dörtyüz yıllık romanın bütün evrelerinin kar
makarışık tıkıştırıldığı hir sepetttir) aşılmaz bir sınır
la ayrılmıştır. Broch'a göre modern roman Cervantes' 
ten bu yana bütün büyük romancıJarın izlediği yolu 
izlemektedir. 

Resmi modernizmin arkasında öteki dünyaya 
olan saf bir inancın kal ın tısı vardır: Bir tarih biter, 
yepyeni bir temel üstüne kurulmuş bir başkası (daha 
iyisi) başlar. Broch'ta sanatın ve özellikle romanın 
gelişmesine büyük ölçüde düşman durumlarda ta
mamlanan bir tarihin melankol ik bilinci vardır. 



Dördüncü Bölüm 

Kompozisyon Sanatı Üzerine Konu§ma 





Bu 
.
konuşmaya Hermann Broch 'la ilgili bir 

yazınızdan bir alıntıyla başlamak istiyorum. 
Şöyle diyorsunuz: "Bütün büyük yapıtiann 
(gerçekten büyük olduklan için) tamamlan
mamış bir yanlan vardır. Broch yalnızca her 
şeyi başardığ için değil aynı zamanda ulaş
maksızın hedef aldıklanyla da esin kaynağı 
olmuştur bize. Yapıtının tamamlanmamışlı
ğı bize şunlann gerekli olduğunu bildinniş
tir: 

1. Yeni bir radikal yalınlaştınna sanatı (yapı
sal aydınlığı yitinneksizin modem dünyada varol
manın kannaşıklığını kucaklamayı sağlayan); 

2. Yeni bir romanesk kontrapunto sanatı (fel

sefeyi, anlatıyı ve düşü tek bir müzikte kaynaştır
maya olanak sağlar); 

3. Özgül olarak romanesk bir deneme sanatı 
(yani açık bir bildiri getirdiği savında olmayan ve 
varsayımsal, oyunsal ya da ironik kalan). Sanat
sal programınız bu üç noktada toplanıyor. İlkin
den başlayalım: Radikal yalınlaştınna. 

Modern dünyada varolmanın karmaşıklığım kavra
mak bana öyle geliyor ki, bir eksilti, bir yoğunlaştırma 
teknigini gerekli kılıyor. Aksi takdirde sonu olmayan 
bir uzunluğun tuzağına düşüyorsunuz. Niteliksiz 



84 Roman Sanatı 

Adam çok sevdigim iki üç romandan biridir. Ama 
uçsuz bucaksız, bitmemi� uze:uuuıa ı ıayran olmarnı 
istemeyin benden. Bakınakla bitiremeyeceginiz deva
sa bir şato düşünün. Dokuz saat süren bir dörtlü 
düşünün. Aşılmaması gereken antropolojik sınırlar 
vardır. Sözgelimi bellegin sınırları. Kitabın sonuna 
geldiginizde başını da amınsamanız gerekir. Yoksa 
roman biçimsizleşir, "yapısal aydınlık" kararır. 

Gülüşün ve Unutuşun Kitabı yedi bölümden 
oluşuyor. Bunlan daha eksiLtı/i biçimde ele 
alsaydmız, yedi uzun roman yazabilecekti
niz. 

Ama yedi bagımsız roman yazsaydım, tek bir kitapta 
"modern dünyada varolmanın karmaşıklığını" kavra
ma umudum olmayacaktı. 

Eksiltİ sanatı ana bir. gereklilik gibi geliyor. Her 
zaman, dogrudan nesnelerin can alıcı yerine dokun
ınayı gerektirir. Bu anlamda çocuklugumdan beri 
hayran oldugum besteci Leös Janacek'i düşünüyo
rum. Modern müzigin en büyüklerinden biri. Schön
berg ve Stravinski'nin büyük orkestra için besteler 
yaptıgı dönemde o, orkestra partisyanunun gereksiz 
notalar altında ezileligini farketmişti. Janace�'in baş.
kcıldırısı bununla başladı. Biliyorsunuz ki bütün bes
telerde teknik çok agır basar: Bir temanın sergilen
mesi, gelişimi, çeşitlemeler, çogu zaman çok otoma
tikleşmiş çok sesli çalışma, orkestrasyon doldurmala-
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rı, geçişler vb. Bugün bilgisayarlada müzik yapılabili
yor ama bilgisayar her zaman bestecilerin kafasında 
kalmıştır: Gerektiğinde tek bir özgün düşünce olma
dan yalnızca beste kurallarını "sibernetik olarak" ge
liştirerek bir sanat besteleyebilirlerdi. lanacek'in te
mel ilkesi "bilgisayar"ı yıkmaktı! Geçişler yerine kaba 
bir yan yana geliş, çeşitlerneler yerine yineleme, her 
zaman nesnelerin can alıcı yerine dokunma: Yalnızca 
öze ilişkin bir şe'y söyleyen nota kalıcı olma hakkına 
sahiptir. Romanda da hemen hemen aynı durum söz
konusudur. Roman da "teknik"le, yazarın yerine çalı
şan uzlaşımlarla doludur: Bir kahramanın tanıtılma
sı, bir ortamın betimlenmesi, eylemi tarihsel bir çev
rede verme, kahramanların yaşamlarını gereksiz 
oluntularla doldurma; her dekor değişimi yeni betim
leme ve açıklamalar gerektirir. Ben de lanacek'in 
ilkesini benimsiyorum: Romanı romanesk tekniğin 
otomatizminden, romanesk söz kalabalığından kur
tarmak ve yoğunlaştırmak gerekir. 

İkinci olarak "yeni romanesk kontrapunto 
sanatı "ndan sözediyorsunuz. Broclı 'ta bu, 
tam olarak doyurucu değil size göre. 

Uyurgezerler'in üçüncü kitabına bakalım. isteyerek 
ayrıştırılmış beş unsurdan, beş "çizgi"den oluşuyor: 

1 .  Üçlünün üç temel kişisi (Pasenow, Esch, Hugue
nau) üstüne kurulan romanesk anlatz . 

2. Hanna Wendling üstüne entimüt öykü. 
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3. Bir askeri hastane üstüne röportaj. 
4. Armee du Salut'den* bir kız üstüne şiirsel aniatı 

(yer yer dizeler halinde). 
5. Degerierin çözülmesi üzerine bilimsel bir dille ya

zılmış felsefi deneme. 
Bu beş çizgiden her biri kendi içinde görkemli, 

göz kamaştırıcı. Oysa bu çizgiler sürekli bir almaşma 
(yani açık bir çokseslilik istegiyle) içinde aynı anda 
işlenmiş olmalarına karşın bileşik degildir. Bölünmez 
bir bütün oluşturmazlar, bir başka deyişle çokseslilik 
amacı sanatsal açıdan tamamlanmamıştır. 

Etretilemeli biçimde edebiyata uygulanan 
çokseslilik terimi romanm yerine getiremeye
ceği gereklilik/ere yol açmaz mı? 

Müzikal çokseslilik iki ya da daha çok sesin (melodik 
çizginin) aynı anda gelişmesidir. Bunlar birbirleriyle 
tam bir baglıhk içinde olmalarına karşın göreli ba · 

gımsızlıklarını da korurlar. Romanın çoksesliligi mi? 
Önce onun karşıtından sözedelim: Tekçizgi/i kompo
zisyon. Roman, tarihinin ilk dönemlerinden başlaya
rak tekçizgililikten sıyrılmayı ve bir öykünün sürekli 
anlatımında gedikler açmayı denemiştir. Cervantes 
Don Kişot'un bütünüyle çizgisel yolculugunu anlatır. 
Ama Don Kişot yolculugu sırasında kendi öykülerini 
anlatan başka kişilerle karşıla�ır. Birinci ciltte dört 

• Hristiyaobgı ya.ymayıı çalışan biı protestan derne� 1865'te WilliAm Booth tera· 

tınd:w londra'da kurulmuştur. (Ç.N.) 
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gedik vardır. Bunlar romanın çizgisel örgüsünden 
çıkmayı saglarlar. 

Ama bu çokseslilik değil! 

Çünkü burada eşzamanlılık yok. Chklovski'nin dedigi 
gibi romanın "kutusu" içine koyulmuş öyküler sözko
nusu. Bu "kutulama" yöntemini bir çok 17. ve 1 8. 
yüzyıl romancısında bulabilirsiniz. 19. yüzyıl çizgisel
ligi aşmayı başka bir biçimde geliştirdi. Bu yöntem 
daha iyisi olmadıgından çoksesli olarak adlandırılabi
lir. Ecinniler'i bütünüyle teknik açıdan çözümledigi
niz zaman aynı anda gelişen 3 çizgiden oluştugunu 
görürsünüz. Ayrıca istenseydi bu romandan 3 ayrı 
roman da çıkarılabilirdi: 1 .  Yaşlı Stavrogin ve Stepan 
Verkovenski arasındaki ironik aşk romanı; 2. Stavro
gin ve aşk ilişkilerinin romantik romanı; 3. Bir grup 
devrimcinin siyasal . ronıanı. Bütün kahramanların 
birbirini tanıdıgı göz önünde bulundurulursa, olgular 
düzenine ilişkin ince bir teknik bu üç çizgiyi kolayca 
tek ve bölünmez bir bütünde birleştirebilir. Şimdi 
Dostöyt::vs�i.lıÜ! bu çokses!iH�!yk Broch'unkini karşı
laştıralım. Onun ki çok daha ileı l g!��!" E cinni/er 'in 
üç çizgisi farklı karakt'erler'de olmasına karşın aynı 
türdendir (üç romanesk öykü).  Broch'ta ise beş çizgi
nin türleri arasında köklü farklılıklar vardır: Roman; 
öykü; röportaj ; şiir; deneme. Romanesk olmayan bu 
türlerin romanın çoksesliligi içinde bütünleşmesi 
Broch'un devrimci yeniligidir. 

Ama size göre bu beş çizgi yeterli derecede 
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kaynaşmış değildir. Aslında Hanna Wend
ling Esc/ı 'i tanımaz. Armee du Salut 'nün 
genç kızımn Hanna Wendling 'in varlığından 
hiçbir zaman haberi olmayacaktır. Dolayısıy
la olgular düzeniyle ilgili hiçbir teknik, rast
laşmayan, çarpışmayan bu beş farklı çizgiyi 
tek Nr bütiinde birleştiremez. 

Yalnızca ortak bir temayla bağlıdırlar birbirlerine. 
Ama hen bu tematİk birliği bütünüyle yeterli görüyo
rum. Ayrılma sorunu başka yerdedir. Özetlersek: 
Broch'ta romanın beş çizgisi, bir ya da birkaç temada 
birleşmiş olarak rastlaşmadan aynı anda gelişirler. Bu 
tür kompozisyonu müzikolojiden aldığım bir terimle 
belirttim: Çokseslil ik Göreceksiniz ki romanı müzik
le karşılaştırmak o kadar da yararsız bir şey değil. 
Aslındil büyük çokseslicilerin temel ilkelerinden biri 
de seslerin eşitl(�i 'ydi:  h içbir ses baskın çıkma malı, 
h içbir ses basit biçimde eşlik eden bir unsur olarak 
kalınamalı . Bana göre Uyıırgezerler'in üçüncü kita
bında bir kusur gibi gözüken, beş "ses"in e�it aLrm:ma
sıdır. Bir numara!! çizgi (Esch ve Huguenau üstüne 
"romanesk anlatı") nicelik açısından öteki çizgilere 
oranla daha çok yer tutar ve özellikle Esch ve Pase
now arilcılığıyla önceki iki cilde bağlı olduğu ölçüde 
nitelik açısından ayrıcalıkhdır. Bu yüzden daha çok 
dikkat çeker ve öteki "dört" çizginin rolünü basit bir 
desteğe indirgeme tehlikesini taşır. İkincisi: Bach 'ın 
bir fügünde seslerin bir tekinden bile vazgeçilemez. 
Buna karşılık Hanna Wendling'e ilişkin öyküyü ya da 
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değerlerin çözülmesi üzerine denemeyi bağımsız me
tinler olarak düşünebiliriz; bu metinlerden bazılarının 
yokolması romanın ne anlamını ne de anlaşılabilirli
ğini etkiler. Oysa bana göre romanesk kontrapunto
nun olmazsa olmaz koşulları şunlardır: 1. Karşılıklı 
"çizgiler"in eşitliği; 2. Bütünün bölünmezliği. Gülüşün 
ve Unutuşun Kitabı 'nın "Melekler" adlı üçüncü bölü
münü bitirdiğim günü an ımsıyorum. Yeni bir aniatı 
biçimi keşfettiğime inanmıştım ve müthiş böbürleni
yordum. Bu metin şu unsurlardan oluşmuştur: 1 .  İki 
kız öğrencinin hiçbir güçten yararlanmadan uçma öy
küsü. 2. Otobiyografik anlatı. 3. Feminist bir kitap 
üstüne eleştirel deneme. 4. Melek ve Şeytan üstüne 
falıl. 5. Prag üzerinde uçan Eluard üstüne anlatı. Bu 
unsurlar birbirlerine bağlıdır. Biri olmadan öteki ol
maz. Tek bir temayı, tek bir soruyu irdeleyerek ken
di kendilerini aydınlatırlar ve açıklarlar: "Bir melek 
nedir?" Yalnızca bu soru birleştirir onları. Yine "Me
lekler" adını alan altıncı bölüm de şu unsurlardan 
oluşur: L Tamina'nın ölümü üzerin düşsel anlatı. 2. 
Babamın ölümünün otobiyografik anlatısı. 3. Müziko
lojik düşünceler. 4. Prag'ı mahveden unutma üzerine 
düşünceler. Çocukların işkence ett iği Tamina ve ba
bam arasında ne fark vardır? Gerçeküstücülerin çok 
sevdiği bir türnceyle söylersek bu durum aynı tema 
masasında bir dikiş makinesiyle bir şemsiyenin karşı
la�masıydı. Romanesk çokseslilik teknikten çok şiir
dir. 
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Varolmanın Dayanılmaz Hafifliğinde kon
trapunto daha belirsiz. 

Altıncı bölümde çoksesli özellik hayli çarpıcıdır: Sta
lin'in oğlunun öyküsü, dinbilimsel bir düşünce, Asya' 
da siyasal bir olay, Franz'ın Bangok'ta ölümü ve To
mas'ın Bohemya'da gömülmesi sürekli bir soruyla 
bağlanmıştır birbirlerine: "Kitsch nedir?" Bu çoksesli 
bölüm bütün yapının kilit taşıdır. Yapısal dengenin 
tüm gizemi burada yatar. 

Hangi gizem? 

İki tane: 1 .  Bu bölüm bir öykünün değil, bir deneme
nin (kitsch üstüne bir deneme) çatısı üzerine kurul
muştur. Kahramanların yaşamlarından parçalar bu 
denemeye "örnekler", "çözümlenmesi gereken du
rumlar" gibi konmuştur. Franz'ın, Sabina'nın yaşamı
nın sonu, Tomas ve oğlu arasındaki ilişki düğümünün 
çözülmesi bu yolla, "değinmeler"le ve kestirmeden 
öğrenilir. Bu eksiltİ yapıyı müthiş hafifletmiştir. 2. 
Kronolojik yer değiştirme: Altıncı bölümün olayları 
yedinci (son) bölümün olaylarından sonra geçer. Bu 
yer değiştirme sayesinde son bölüm bir idil özelliği 
taşımasına karşın gelecekte ilgili bilgimizden gelen 
bir melankolinin istilasına uğramıştır. 

Yeniden Uyurgezerler üstüne incelemenize 
geliyorum. Degerierin çözülmesi üzerine de-
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nemeyle ilgili bazı çekince/eriniz var. Size 
göre açık üslubu ve bilimsel diliyle liğiyle 
kendini romanın ideolojik anahtan, ''gerçe
ği" olarak kabul ettirebilir ve Uyurgezerler 
üçlüsünün tümünü büyük bir düşüncenin 
basit, süslenmiş, romanlaştınlmış biçimine 
dönüştürebilir. Bu nedenle "özgül olarak ro
manesk deneme sanatı "nın gerekliliğinden 
sözediyorsunuz. 

İlk önce bir saptama yapalım: Romana girerken dü
şünce öz degiştiriyor. Romanın dışında insan kendisi
ni olumlamalar alanında buluyor: Herkes (bir siyaset
çi, bir filozof, bir kapıcı) söylediginden emin. Roman 
bölgesinde olumlama yok. Bu bölge oyun ve varsa
yımlar bölgesidir. Romandaki düşünme biçimi özü 
itibariyle sorgulayıcı ve varsayımsat 

Peki bir romancı niçin felsefesini doğrudan 
ve olumlu biçimde romanında açıklama hak
kından yokı;un kalmak zorundadır? 

Bir romancıyla bir filozofun düşünme biçimleri te
melden farklıdır. Sık sık Çehov'un, Kafka'nın, Musil' 
İn vb felsefesinden sözedilir. Ama yazılarından tutarlı 
bir felsefe çıkarmayı deneyin bakalım! Düşüncelerini 
günlüklerinde dogrudan dogruya açıkladıklarında bi
le, bunların bir düşüncenin olumlanmasından çok dü
şünce alıştırmaları, paradoks oyunları, dogaçlamalar 
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olduğu görülecektir. 

Ama Dostoyevski Bir Yazarın Günlüğü'nde 
bütünüyle açıklayıcı. 

Ama onun düşüncesinin büyüklüğü burada değil. O, 
yalnızca romancı olarak büyük bir düşünürdür. Bu şu 
demektir: O kahramanlarında olağanüstü zengin ve 
açığa çıkmamış zihinsel evrenler yaratmasını biliyor. 
Okuyucu onun kahramanlarında düşünederinin yan
sımasını bulmaktan hoşlanıyor. Sözgelimi Şatov'da. 
Ama Dostoyevski bütün önlemleri almıştır. Şatov or
taya çıktığı ilk andan başlayarak oldukça acımasızca 
çizilmiştir: "Birdenbire kendini bir düşüneeye kaptır
dıktan sonra gözü başka bir şey görmeyen Rus idea
listlerinden biriydi. Bunlar bu düşünceden hiçbir za
man kopamazlar. Tutkuyla bağlanıdar ona ve daha 
sonraki tüm yaşamları kendilerini ezen bir taşın al
tındaki koma yaşamıdır." Dostoyevski Şatov'da kendi 
düşüncelerini yansıtıyor ama bunlar hemen görece
leştiriliyor. Dostoyevski'de de kural geçerli: Bir kez 
rumanın içine gird i mi düşünme biçiminin özü deği
şir; dogmatik bir düşünce varsayımsal olur. Roman 
denemesine girişen filozofların gözünden kaçıyor bu : 
Tek istisna Diderot ve hayranlık verici yapıtı Kaderci 
Jacques ile Efendisi. Bu ciddi ansiklopedici, romana 
geçtikten sonra oyun oynayan bir düşünür oluyor. 
Romanın tek bir türncesi ciddi değil. Baştan sona 
oyun. Bu nedenle Fransa'da bu romanın gerçek değe-
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rini bulamaması ayıplanacak boyutlara varmıştır. As
lında bu kitap Fransa'nın yitirdigi ve yeniden bulmak 
istemedigi her şeyi biraraya getiriyor. Bugün düşün
celer yapıtıara yegleniyor. Kaderci Jacques ile Efen
disi düşünce diliyle çevrilemez. 

Şaka'da Jaroslav bir müzik kuramı geliştiri
yor. Bu düşüncenin varsayımsal niteliği de 
açık. Ama sizin romanlarmızda da bazı bö
lümler var ki, buralarda konuşan doğrudan 
doğruya sizsiniz. 

Konuşan ben olsam bile düşüncem bir kahramana 
baglanmıştır. Onun yerine davranmak, onun yerine 
olayları görmek istiyorum ve bunları ondan çok daha 
derinlikli olarak yapıyorum. Varolmanın Dayanılmaz 
Hafifliği'nin ikinci bölümü beden ve ruh arasındaki 
bağlantılar üzerine uzun uzun sergilenen bir görüşle 
başlar. Evet konuşan yazardır ama söylediklerinin 
tümü bir kahramanın manyetik alanı içinde deger 
kazanır ancak: Tereza'nın. Bu, kendisi tarafından 
hiçbir zaman formüle edilmemesine karşın Tereza' 
nın olayları görme biçimidir. 

Ama çoğu zaman düşünceleriniz bir kahra
mana bağlanmıyor. Sözgelimi Gülüşün ve 
Unutuşun Kitabı 'ndaki müzik/e ilgili düşün
celer ve Varolmanın Dayanılmaz Hafiffiği 'nde 
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Stalin 'in oglunun ölümü üzerine düşünceler. 

Doğru. Zaman zaman yazar olarak, kendim olarak 
doğrudan müdahale etmeyi seviyorum. Bu durumda 
her şey tona bağlı. Düşüncemin ilk sözcükten başla
yarak oyuncu, yergici, kışkırtıcı, deneysel ya da soru
cu bir tavrı vardır. Varolmanın Dayanılmaz Hafijligi' 
nin altıncı bölümünün (Büyük Yürüyüş) tümü kitsch 
üzerine bir denemedir ve temel tezi şudur: "Kitsch 
bokun kesin reddidir". Kitsch üzerine bu düşünce 
benim için çok önemlidir. Arkasında düşünceler, de
neyimler, incelemeler, hatta tutku vardır ama ton 
hiçbir zaman ciddi değildir: Kışkırtıcıdır. Bu deneme 
romanın dışında düşünülemez; ben bunu "özgül ola
rak romanesk" diye adlandırıyorum. 

Felsefe, aniatı ve düşün bir bireşimi olarak 
romanesk kontrapuntodan sözettiniz. Düş 
üzerinde duralım. Yaşam Başka Yerde 'nin 
ikinci bölümünün tümü düşsel aniatıdan 
oluşuyor. Gülüşün ve Unutuşun Kitabı 'nın 
altıncı bölümü de düşsel aniatı üzerine kuru
lu. Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği 'nde Te
reza 'nın düşleri aracılıgıyla kendini gösteri
yor. 

Düşsel anlatı; şöyle söylemek gerekir aslında: Aklın 
denetiminden, gerçeğe uygunluk kaygısından kurta
rılmış imgelem akılcı düşüncelere yasak olan manza-
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ralar içine giriyor. Düş, benim modern sanatın en 
büyük buluşu olarak nitelediğim bu imgelemin mo
delinden başka bir şey değildir. Ama tanım olarak 
varolmanın bilinçli bir incelemesi olması gereken de
netimsiz imgelemi romana katmak için ne yapmak 
gerekir? Bu denli ayrışık unsurlar nasıl birleştirile
cektir? Bu gerçek bir simya gerektirir! Bana göre bu 
simyayı ilk düşünen Novalis olmuştur. Heinrich von 
Ofterdingen adlı romanın birinci cildinde 3 büyük düş 
vardır: Bu, Tolstoy ya da Mann'daki gibi "gerçekçi" 
düşlerin bir taklidi değildir. O, düşe özgü "imgelem 
tekn.iği"nden esintenmiş büyük bir şiirdir. Ama yine 
de tatmin olmamıştır. Bu üç düş ona göre romanda 
ayrı adalar gibiydi. Daha ileri giderek romanın ikinci 
cildini düş ve gerçekliğin birbirine bağlı olduğu, ayır
dedilemeyecek kadar karıştığı bir aniatı biçimiyle 
yazmak istedi. Ama bu ikinci cj.ldi hiçbir zaman yaz
madı. Yalnızca estetik konusundaki eğilimlerini be
lirttiği bazı notlar bıraktı. Bunları kağıda döken yüz
yirmi yıl sonra Kafka olmuştur. Romanları düş ve 
gerçeğin tam bir kaynaşmasıdır. Kafka'nın yapıtları 
hem modern dünyaya olağanüstü bilinçli bir bakış 
hem de zincirlerinden bütünüyle kurtulmuş bir im
gelemdir. Kafka her şeyden önce estetik bir devrim
dir. Bir sanat mucizesidir. Sözgelimi Şato'da K'nın 
Frieda ile ilk kez seviştiği inanılmaz bölümü ele ala
lım. Ya da bir ilkokul sınıfını kendisi, Frieda ve iki 
yardımcısı için yatak odasına dönüştürdüğü bölüme 
bakalım. Kafka'dan önce böyle bir imgelem yoğunluğu 
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düşünülemezdi. :rabii ki onu taklit etmek de gülünç 
olurdu. Ama Kafka gibi (ve Novalis gibi) düşü, düşe 
özgü imgelemi romana sakınayı istiyorum. Benim bu
nu ele alış biçimim bir "düş ve gerçek kaynaşması" 
değildir, bir çoksesli karşılaştırmadır. "Düşsel" aniatı 
kontrapuntonun çizgilerinden biridir. 

Sayfayı çevirelim. Yeniden kompozisyonun 
birliği sonmuna gelmek istiyorum. Gülüşün 
ve Unutuşun Kitabı'nı "çeşitlemeler biçimin
de bir rom mı " olarak tanımladınız. Yine de 
bir roman mıdır? 

Kitabın bir roman görünümünde olmamasının nede
ni eylem birliğinden yoksun olmasıdır. Eylem birliği 
olmayan bir roman düşünmek zordur. Yeni roman 
denemeleri bile eylem (ya da eylemsizlik) birliği üze
rine kurulmuştur. Sterne ve Diderot bu birliği çok 
ince ve kırılgan bir duruma getirerek eğlenirler. Jac
ques ve efendisinin yolculuğu romanın küçük bir bö
lümünü oluşturur. Öteki anektodları, anlatılan ve 
düşünceleri kutulamak için komik bir bahaneden 
başka bir şey değildir. Yine de bu bahane, bu "kutu", 
bu romanın roman olarak ya da en azından roman 
parodisi olarak görülmesi için gereklidir. Bununla 
birlikte bir romanın tutarlılığını sağlayan daha derin 
bir şey olduğunu sanıyorum: Tematİk birlik. Zaten 
hep böyle olmuştur bu. Ecinniler'in temel aldığı üç 
aniatı çizgisi bir olgular düzeni tekniğiyle birleşmiştir 
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ama özellikle de aynı temayla : Tamıyı yitirdiği zaman 
insanı ele geçiren cinler teması. Anlatının her çizgi
sinde bu tema üç aynada yansıtılan bir şey gibi başka 
bir açı altında ele alınmıştır. Ve romanın bütünlüğü
ne en az gözüken ve en önemli iç tutarhlığını veren 
budur (tema adını verdiğim bu soyut şey). Gülüşün ve 
Unutuşun Kitabı 'nda bütünün tutarlığı yalnızca deği
şik bazı temaların (ve motitlerin) birliğiyle yaratıl
mıştır. Bu bir roman mıdır? Bana göre evet. Roman 
düşsel kahramanlar aracılığıyla görülen yaşam üzeri
ne düşünmedir. 

Böylesine geniş bir tanımlamaya katılırsamz 
Decameron'u da bir roman olarak kabul ede
bilirsiniz. Bütün öyküler aynı aşk temasıyla 
birbirine bağlıdır ve aynı on anlatıcı taraftn
dan anlatılmıştır. 

Decanıeron 'un bir roman olduğunu söyleyecek kadar 
ilet i götürmüyorum işi. Buna karşın modern Avrupa' 
da bu kitap, aniatı düzyazısında büyük bir kompozis
yon yaratmayı amaçlayan ilk denemelerden biridir. 
Bu özelliğiyle de hiç değilse romanın esin kaynağı ve 
öncüsü olarak roman tarihinde kendine bir yol açmış
tır. Bil iyorsunuz, roman tarihi yolunu belirledi. Başka 
bir yola da girebilirdi. Romanın biçimi neredeyse sı
nırsız bir özgürlüktür. Roman, tarihi boyunca yarar
lanamamıştır bundan. Bu özgürlüğü kaçırrnıştır. Bir
çok işlenınemiş biçimsel olanakları bırakmıştır. 
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Oysa Gülüşün ve Unutuşun Kitabı bir yana 
sizin romanlanmz da biraz serbest olmalan
na karşın eylem birliği üzerine kurulmuştur. 

Ben romanlarımı her zaman iki düzlem ü:-:erine kura
rım: Birinci düzlemde romanın öyküsünü düzenle
rim: Bunun üzerinde temaları geliştiririm. Temalar 
aralıksız olarak roman öyküsüyle ve roman öyküsün
de işlenmiştir. Roman, temalarını bırakıp öykü anlat
nıakla yetindiğinde yavanlaşır. Buna karşılık bir tema 
tek başına öykünün dışında da geliştirilebilir. Bir te
manın bu biçimde ele alınmasına arasöz adını veriyo
rum ben. Arasöz romanın öyküsünü hir an için bırak
mak anlamına gelir. Sözgelimi Varolmanın Dayanıl
maz Hafifliği'nde kitsch üzerine düşüncelerin tümü 
bir arasözdür; doğrudan ternama (kitsch) geçmem için 
romanın öyküsünü bırakıyorum. Bu açıdan bakıldı
ğında arasöz kompozisyon disiplinini zayıflatmaz, 
güçlendirir. Motif'i temadan ayırıyorum; motif tema
nın ya da öykünün, romanın akışı içinde birçok kez ve 
hep başka bir bağlam içinde yinelenen unsurudur: 
Sözgelimi Tomas'ın Tereza 'nın yaşamı ile ilgili dü
şüncelerinde geçen, aynı zamanda ağırlık, kitsch gibi 
farklı temalar içinde de geçen Beethoven'in dörtlüsü 
motifi; ya da Sabina - Tomas, Sa bina - Tereza, Sa bi
na - Franz sahnelerinde geçen ve aynı zamanda "anla
�ılmamış sözcükler" temasını da sergileyen Sabina'nın 
melon şapkası. 
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Tema sözcüğünden tam olarak anladığınız 
nedir peki? 

Bir tema varoluşsal bir sorudur. Ve gitgide anlıyorum 
ki, böyle bir soru sonuç olarak özel sözcüklerin, söz
cük - temaların incelenmesi demektir. Üzerinde ısrar 
ettiğim nokta şudur: Roman her şeyden önce bazı 
temel sözcükler üzerine kurulur. Schönberg'in "nota
lar dizisi" gibi. Gülüşün ve Unutuşun Kitabı 'nda "dizi" 
şöyledir: Unutuş, gülüş, melekler, "litost", sınır. Bu 
beş temel sözcük romanın akışı içinde çözümlenmiş, 
irdelenmiş, tanımlanmış, yeniden tanımlanmış ve 
böylece yaşam kategorilerine dönüştürülmüştür. Ro
man direkler üzerindeki bir ev gibi bu kategoriler 
üzerine kurulmuştur. Varolmanın Dayanılmaz Ha
fifliği 'nin direkleri ise şunlardır: Ağırlık, hafiflik, be
den, Büyük Yürüyüş, bok, kitsch, acıma, baş dönme
si. güç, güçsüzlük. 

Roman/,mmzm yapısal özelliği üzerinde du
ra/ını. Biri dışmda tümü yedi bölümden olu
şuyor. 

Şaka'yı bitirdikten sonra yedi bölümlü olmasına şaşa
cak hiçbir nedenim yoktu. Daha sonra Yaşanı Başka 
Yerde'yi yazdım. Romanın hemen hemen sonuna gel
miştim ve altı bölüm vardı elimde. Tatm in olmamış
tım. Öykü yavan geliyordu. Birdenbire romana kah
ramanın ölümünden üç yıl sonra (yani romanın za-



100 Roman Sanatı 

manının ötesinde) geçen bir öykü katma düşüncesi 
geldi aklıma. Sondan bir önceki bölüm, altıncı bölüm 
"Kırk/ık Adam"dır. Bundan sonra her şey mükemmel 
oldu. Daha sonra gördüm ki, bu altı bölüm ilginç 
biçimde Şaka' nın (Kostka) altı bölümüne denk düşü
yordu. Bu romana da dışardan bir kişi girmiş ve ro
manın duvarında gizli bir pencere açmıştır. Gülünesi 
Aşklar önce altı bölümden oluşuyordu. Daha sonra 
üçünü attım; bütün çok daha tutarlı duruma geldi. 
Öyle ki Gülüşün ve Unutuşun Kitabı 'nın kompozis
yonunu da önceden belirledi; aynı temalar (özellikle 
aldatmacanınki) yedi anlatıyı tek bir bütünde birleş
tirir. Dördüncü ve altıncı bölürnlerse aynı kahraman
la (Dr. Havel) birbirlerine bağlanmıştır. Gülüşün ve 
Unutuşun Kitabı 'nda da dördüncü ve altıncı bölümler 
aynı kişiyle (Tamina) birbirine bağlanmıştır. Varol
manın Dayanılmaz Hafifliği'ni yazdığımda yedi sayı
sına bağlılığı her ne pahasına olursa olsun yıkmak 
istedim. Romanın çatısı önceden altı bölüm üzerine 
kurulmuştu. Ama birinci bölüm biçimsiz geliyordu 
bana. Sonunda anladım ki bu bölüm aslında iki bö
lümdü, Siyamlı ikizler gibiydi ve onları ince bir cerra
hi müdahaleyle birbirlerinden ayırmak gerekiyordu. 
Bunları şunun için anlatıyorum: Bu durum benim 
açımdan ne büyülü bir sayıya olan bir boş inanç züp
peliği ne de akılcı bir hesaptır. Derinlerden, bilinçdı
şından gelen bir buyruk, kaçamadığım bir biçim örne
ğidir. Romaniarım yedi sayısı üzerine kurulmuş aynı 
yapının değişkeleridir. 
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Bua»matematikdüzennereyekadargidiyor? 

Şaka'yı ele alalım. Bu romanı dört kişi anlatıyor: 
Ludvik, Jaroslav, Kostka ve Helena. Kitabın üçte iki
sini Ludvik'in monologu oluşturuyor. Üçte biri ise 
ötekilerin monologlarından (Jaroslav 1/6, Kostka 
1/9, Helena 1/ 18) oluşuyor. Kahramaniann aydın/a
tılması adım verdigim şey bu matematik yapı'yla be
lirleniyor. Ludvik içten (kendi monologuyla) ve dıştan 
(bütün öteki monologlar onun portresini çizer) bütü
nüyle aydınlatılmıştır. J aroslav monologuyla kitabın 
altıda birini oluşturuyor ve otoportresi dışardan, Lud
vik'in monologuyla düzeltilir vb. Her kahraman ayrı 
yoğunlukta bir ışıkla ve degişik biçimde aydınlatıl
mıştır. En önemli kahramanlardan biri olan Lucie'nin 
monologu yoktur ve yalnızca dışardan Ludvik ve 
Kostka'nın monologlarıyla aydınlatılmıştır. İç aydın
Iatılmadan yoksun olması ona gizemli ve anlaşılmaz 
bir karakter kazandırır. Sanki camın öbür yanında
dır. Dakunulamaz ona. 

Bu matematik yapı önceden düşünülmüş 
müdür? 

Hayır, bütün bunları Prag'da Şaka'nın yayınlanma
sından sonra bir Çek edebiyat eleştirmeninin saye
sinde ögrendim. "Şaka 'mn Geometrisi" adlı yazısı çok 
aydıntatıcı olmuştur benim için. Bir başka deyişle bu 
"matematik düzen" biçimin bir gerekliliği olarak ken-
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dini tam bir dogallıkla kabul ettirir ve hesaplara ge
reksinimi yoktur. 

Rakam düşkünlügünüz buradan mı geliyor? 
Bütün romanlannızda ana bölümler ve alt 
bölümler numaralandınlmış. 

Romanın ana ve alt bölümlere ayrılması, alt bölümie
rin paragraflara ayrılması. .. Bir başka deyişle romanın 
eklemlenmesi. Bunu ben istiyorum açıkça. Yedi ana 
bölümün her biri kendinde bir bütündür. Her biri 
kendi anlatım moduyla belirginleştirilmiştir; sözge
limi Yaşam Başka Yerde: Birinci ana bölüm:  "Sürekli" 
anlatım (yani: Alt bölümler arasında nedensel bir 
bagla); ikinci ana bölüm: Düşsel anlatım; üçüncü ana 

- bölüm: Kesintili anlatım (yani: Alt bölümler arasında 
nedensel bir bag olmaksızın) ;  dördüncü ana bölüm: 
Çoksesli anlatım; beşinci ana bölüm: Kesintisiz anla
tım; altıncı ana bölüm: kesintisiz anlatım; yedinci ana 
bölüm: Çoksesli anlatım. Her birinin kendi perspekti� 
fi vardır (başka bir düşsel ben'in görüş açısıyla anla
tılmıştır). Her birinin kendi süresi vardır: Şaka'daki 
süre düzeni: çok kısa; çok kısa; uzun; kısa; uzun; kısa; 
uzun. 

Yaşam Ba�ka Yerde'de sıra tersine çevrilmiştir: 
Uzun; kısa; uzun; kısa; uzun; çok kısa; çok kısa. Alt 
bölümlerin de her birinin kendi içinde küçük bir bü
tünlük oluşturmasını istiyorum. Bu nedenle yayıncı
larıının sayıları açık seçik belirtmelerini ve alt bölüm-
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leri birbirinden belirgin biçimde ayırmalarını ısrarla 
istiyorum. (İdeal çözüm Gallimard'ınkidir: Her alt 
bölüm yeni bir sayfada başlar). İzin verirseniz bir kez 
daha romanla müziği karşılaştırayım. Bir ana bölüm 
bir harekettir (mouvement). Alt bölümler ölçülerdir. 
Bu ölçüler kısa, uzun ya da çok kuraldışı olabilir. Bizi 
tempo sorununa getirir. Benim romanlarımda her 
ana bölüm müzikal bir işaret taşıyabilir: Moderato, 

presto, adagio vb. 

O zaman tempo bir ana bölümün süresiyle 
kapsadığı alt bölüm sayısı arasındaki bağın
tıyla belirleniyor. 

Bu açıdan Yaşam Başka Yerde'ye bakın. 
Birinci ana bölüm: 7 1  sayfada l l  alt böİlım; modera
to. 
İkinci ana bölüm: 3 ı  sayfada ı4 alt bölüm; allegretto. 
Üçüncü ana bölüm: 82 sayfada 28 alt bölüm; al/egra. 
Dördüncü ana bölüm: 30 sayfada 25 alt bölüm; pres
tissimo. 
Beşinci ana bölüm: 96 sayfada ı ı alt bölüm; nıodera
to. 
Altıncı ana bölüm: 26 sayfada 17 alt bölüm; adagio. 
Yedinci ana bölüm : 28 sayfada 23 alt bölüm; presto. 

Görüyorsunuz: Beşinci ana bölüm 96 sayfa ve 
yalnızca ı ı alt bölümden oluşuyor; rahat, yavaş bir 
akış; moderato. Dördüncü ana bölüm 30 sayfa ve 25 
alt bölümden oluşuyor! Büyük bir hız izlenimi veri-
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yur; prestissinıo. 

17 alt bölümün bulunduğu altıncı ana bölüm 
yalnızca 26 sayfadan oluşuyor. Anladığım 
kadarıyla bu oldukça hızlı bir sıklığı ifade 
ediyor. oysa siz onu adagio olarak belirliyor
sunuz. 

Çünkü tempoyu belirleyen başka bir şey daha vardır: 
Bir ana bölümün süresiyle anlatılan olayın "gerçek" 
zamanı arasındaki bağıntı. Beşinci ana bölüm, "Şair 
Kıskanıyor" bir yıllık bir yaşamın tümünü gösterir
ken, altıncı ana bölüm, "Kırklık Adam" birkaç saatlik 
bir zaman dilimini ele alır. Burada alt bölümterin 
işlevi zamanı yavaştatmak ve tek bir büyük anı dur
durmaktır. . .  Tempo karşıtlıklarını çok önemli bulu
yorum! Bunlar benim için çoğu zaman romanı yaz
marndan çok önceki ilk düşüncelerimi oluştururlar. 
Yaşanı Başka Yerde 'n in bu altıncı ana bölümü ada
glo'nun (barış ve acıma atmosferi) arkasından yedinci 
ana bölüm presto (acımasız ve sinirli atmosfer) gelir. 
Bu son karşıtlıkta romanın tüm heyecan verici gücü
nü yoğunlaştırmak istedim. Varolmanın Dayanılmaz 
Hafifliği'nde durum bütünüyle bunun tersidir. Bura
da daha işe başlarken son ana bölümün pianissimo ve 
adagio ("Karenin'in Gülümseyişi": Rahat, melanko
lik, çok az olayın olduğu a tmosfer) olması ve bir for
tissimo, prestissimo ana bölümü ("Büyük Yürüyüş": 
Gürültülü, cüretli, çok olaylı bir atmosfer) izlemesi 
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gerektiğini biliyordum. 

O zaman temponun değişmesi heyecan verici 
atmosferin değişimini de gerektiriyor. 

Yine büyük bir müzik dersi. Müzikal bir kompozisyo
nun her bölümü bizi ister istemez heyecanlandırır. 
Bir senfoni ya da sonatın hareketlerinin düzeni her 
zaman yazılı olmayan kuralla, yavaş ve çabuk hare
ketler arasındaki almaşmayla belirlenmiştir. Bu da 
hemen hemen kendiliğinden şunu belirtir: Hüzünlü 
hareketler ve neşeli hareketler. Bu heyecan verici 
karşıtlıklar kısa sürede yalnızca büyük ustaların aş
mayı başarabildiği (o da her zaman değil) sıkıcı bir 
basmakalıplığa dönüştü. Bu anlamda eskiden beri bi
linen bir örneğe hayranım ben. Chopin'in üçüncü 
hareketi cenaze marşı olan sonatı. Bu görkemli veda
dan sonra ne söylenebilirdi ki? Sonatı her zamanki 
gibi canlı bir rondoyla bitirmek mi denenebilirdi? Be
ethoven bile Opus 26 sonatında cenaze marşının (ay
nı zamanda üçüncü harekettir) arkasından allegro bir 
final getirirken bu basmakalıplıktan kaçamaz. Cho
pin'in sonatındaki dördüncü hareket çok tuhaftır: Pi
anissimo; hızlı, kısa, bütünüyle melodisiz, duygusal
lıktan kesinlikle uzak: Uzaklardaki bir fırtına, kesin 
bir unutuş bildiren boğuk bir gürültü. Bu iki hareke
tin (duygusal - duygusal olmayan) yanyana gelişi bo
ğazınızı sıkar. Kesinlikle özgündür. Bunları söyleme
nin nedeni bir romanı düzenlemenin farklı heyecan-
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landırıcı uzamları yanyana getirmek olduğunu anlat
maktır. Bana göre bir romancının en ince sanatı da 
budur. 

Müzik eğitiminiz yazılannızı çok etki/edi 
mi? 

25 yaşına kadar beni edebiyattan çok müzik ilgilendi
riyordu. O dönemde yaptığım en iyi şey dört çalgı için 
bir besteydi: Piano, alto, klarnet ve bateri. Gelecekte 
ortaya çıkacaklarından hiç kuşku duymadığım ro
manlarımın yapısı biraz çarpıtılmış biçimde bu beste
deydi. Dört Çalgı İçin Beste, yedi ana bölümden olu
şuyordu, düşünebiliyor musunuz? Romanlanındaki 
gibi. Bütün, biçimsel olarak çok ayrışık ( caz; bir valsin 
parodisi; füg; koral vb) ana bölümlerden oluşmuştu ve 
her birimin orkestrasyonu farklıydı (piano, alto; piano 
solo; alto, klarnet, bateri vb). Bu biçimsel farklılık çok 
büyük bir tematİk birlikle dengelendi: Baştan sona 
kadar yalnızca iki tema işlendi: A ve B. Son üç ana 
bölüm o dönemde çok özgün olduğunu düşündüğüm 
bir çokseslilik üzerine kuruldu.: Farklı ve coşkusal 
açıdan çelişkili iki temanın zamandaş evrimi. Sözgeli
mi son bölümde üçüncü hareket (klarnet, alto, piano 
için gösterişli koral biçiminde tasarlanmış A teması) 
teyp kaydından yİnelenirken aynı anda bateri ve 
trompet (klarnetçi klarnetini bir trompetle değiştir
mek zorundaydı) B temasının bir çeşitlernesiyle (''
barbara" üslubunda) girerler. Ve yine ilginç bir rast-
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lantı: Yalnızca bir kezliğine yeni bir C teması altıncı 
ana bölümde ortaya çıkar. Tıpkı Şaka 'daki Kostka ya 
da Yaşam Başka Yerde 'deki Kırklık Adam gibi. Bun
ları şunu söylemek için anlatıyorum:  Bir romanın 
biçimi, "matematik yapısı" bir hesap işi değildir. Bi
linçdışı bir emirdir, bir saplantıdır. Bir zamanlar ben
deki bu biçim sapiantısının kendi kişiliğimin bir tür 
cebirsel tanımı olduğunu bile düşünmüşümdür, ama 
birkaç yıl önce bir gün Beethoven'in Op. 131 Dörtlü ' 
sünü çok daha dikkatle dinleyince Narsisçi ve öznel 
biçim anlayışını bırakmak zorunda kaldım. Bakın: 
Birinci Hareket: Yavaş; füg biçimi; 7,21 dakika. 
İkinci Hareket: Hızlı, sınıflandırılamayan biçim; 3,26 
dakika. 
Üçüncü Hareket: Yavaş; tek bir temanın basit sergile
nişi; 0,5 1 dakika. 
Dördüncü Hareket: Yavaş ve hızlı; çeşitlerneler biçi
mi; 13,48 dakika. 
Beşinci Hareket: Çok hızlı; skerzo; 5,35 dakika. 
Altmcı Hareket: Çok yavaş; tek bir temanın basit ser
gilenişi; 1,58 dakika. 
Yedinci Hareket: Çabuk; sonat biçimi; 6,30 dakika. 

Beethoven belki de en büyük müzik mimarı. Ona 
miras olarak ilki (sonat biçimi'nde yazılmış) daha 
sonraki hareketlerden (rondo, menuet vb biçiminde 
yazılmış) her zaman çok daha önemli olan, çoğu za
man rasgele biraraya getirilmiş dört hareket çevrimi 
olarak tasarlanan sonat kalmıştır. Beethoven'in tüm 
sanatsal evrimi bu biraraya gelişi gerçek bir birl iğe 
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dönüştürme istemiyle belirlenmiştir. Piyano için so
natlarında da ilk hareketin çekim merkezini son ha
rekete doğru kaydırır. Sonatı çogtı zaman yalnız iki 
ana bölüme (kimi zaman Op. 27 no 2 ve üp. 53 sonat
larında olduğu gibi bir enterlüd - hareketle ayrılmış
tır, kimi zaman da üp. III sonatında oldugu gibi doğ
rudan doğruya yanyana gelmiştir) indirger, aynı te
maları değişik hareketlerde işler vb. Ama aynı za
manda da bu birliğe olabildiğince fazla bir biçimsel 
farklılık sokmak ister. Çoğu zaman sonatiarına büyük 
bir füg katar; bu müthiş bir yürekliliktir çünkü bir 
sonatta füg, Broch'un romanındaki değerlerin çözül
mesi üzerine deneme kadar ayrışık gözükmelidir. 
üp. 13 1 Dörtlü, yapısal açıdan yetkinliğin zirvesidir. 
Dikkatinizi yalnızca daha önce konuşmuş olduğumuz 
tek bir ayrıntıya çekmek istiyorum: Sürelerin çeşitli
liği. Üçüncü hareket bir sonrakinden onbeş kez daha 
kısadır! Ve çok farklı yedi ana bölümü birarada tutan, 
birbirine bağlayan da işte bu son derece kısa iki hare
kettir (üçüncü ve altıncı hareketler). Bütün bu ana 
bölümler aşağı yukarı aynı süreli olsaydı, birlik yıkı
lırdı. Niçin? Bilemiyorum yanıtını. Böyle işte. Aynı 
süreli yedi ana bölüm, yanyana konmuş yedi büyük 
dolap gibi olurdu. Bu duruma bir başka örnek daha: 
Yaşamıının ilk plağı Bach'ın Vivaldi'ye göre dört piya
no için konçertosu oldu. O zaman 10 yaşındaydım ve 
ikinci hareketten (/argo) müthiş etkilenmiştim. Bu 
hareketin olağanüstü yanı nedir peki? Biçimi 
A - B - A'dır. A teması: Bir piyano ve orkestra arasında 
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çok basit bir diyalog- 70 saniye. B teması: Orkestra
sız, melodisiz dört piyano, basit akkorlar dizisi, kımıl
tısız bir su yüzeyi - 105 saniye. Ardından A temasının 
yalnızca bir ya da iki mezürüyle yinelenmesi - 10 sa
niye! Bu largo'yu yalnızca iki ana bölümden oluşmuş 
olarak düşünün: A - B. Bu 10 saniyelik yineleme ol
masa yapıt ayakta duramazdı. Ya da A temasının bü
tünüyle yinelendigini düşünün: 70 saniye - 105 sani
ye - 70 saniye. Can sıkıcı simetri! Aslında (A - B -A) 
şemasının simetrisinin, sürelerin radikal asimetrisiy
le dengelenmeye gereksinimi vardı! Çocuklugumda 
largo'nun beni büyüleyen yanı oranlarının güzelliğiy
di. Matematik güzellik. 70 - 105 - 10; eşittir: 

10x7- 15x7-10x7; 
7 

bu da eşittir: 

2-3-2 
7 

Ama bunu bir yana bırakalım. 

Ayrılık Valsi 'nden hemen hemen hiç sözetme
diniz. 

Oysa bu, bir anlamda benim en sevdigim romanım
dır. Tıpkı Gülünesi Aşklar gibi onu da ötekilerden çok 
daha fazla keyiftenerek yazdım. Başka bir anlayışla ve 
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aynı zamanda da çok daha çabuk yazdım bu kitabı. 

Beş ana bölüm var. 

Öteki romanlanından bütünüyle farklı bir biçimsel 
örneğe dayanıyor. Bütünüyle homojendir. Arasözler 
yoktur. Konu tektir. Aynı tempoda anlatılmıştır. Çok 
tiyatrovari ve stilizedir. Vodvil biçiminde kurulmuş
tur. Gülünesi Aşklar'daki "Kolokyum" öyküsünü oku
yabilirsiniz. Çekçedeki karşılığı Symposium'dur. Pla
ton'un Şölen'ine paradik anıştırma. Aşk üstüne uzun 
konuşmalar. Oysa "Kolokyum" bütünüyle Aynlık Val
si gibi düzenlenmiştir: Beş perdelik vodvil. 

Size göre vodvil sözcüğünün anlamı nedir? 

Beklenmedik ve abartılmış rastlaşmalar aygıtıyla en
trikanın önemini öne çıkaran bir biçim. Labiche. Bir 
romanda vodvilvari aşırılıkları olan bir entrikadan da
ha karışık, daha gülünç, geçerliğini yitirmiş, zevksiz 
bir şey yoktur. Flaubert'den başlayarak romancılar 
entrikanın yapaytıklarını silmeye çalışıyorlar ve böy
lece roman çoğu zaman yaşamların en renksizinden 
daha renksiz bir hale geliyor. Oysa ilk romancılar 
olasılıkdışı durumlar karşısında bu tedirginlikleri 
duymadılar. Don Kişot'un birinci cildinde Ispanya'nın 
ortasında bir yerlerde herkesin bütünüyle rasiantısal 
olarak karşılaştığı bir meyhane vardır: Don Kişot, 
Sancho Panza, dostları berber ve papaz, sonra Don 
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Fernando adında birinin Luscinda adlı nişanlısını 
elinden aldığı genç adam Cardenio, Don Fernando' 
nun terkedilmiş nişanlısı, daha sonra Don Fernando' 
yla Luscinda, sonra Magrip hapishanesinden kaçan 
bir subay, sonra yıllardır onu arayan kardeşi, sonra 
kızı Clara ve Clara'nın peşinden gelen sevgilisiyle bu 
genç sevgilinin babası tarafından izlenmesi için peşi
ne takılmış uşakları. Bütünüyle olasılıkdışı durumlar 
ve karşılaşmalar yığını. Ama bunu hiçbir zaman Cer
vantes'te bir saflık ya da başarısızlık olarak düşünme
meli. O dönemin romanları okuyucuyla henüz gerçe
ğe uygunluk anlaşmasına varmamıştı. Romancılar o 
dönemde gerçeği taklit etmek istemiyorlardı. Eğlen
dirmek, şaşırtmak, sürpriz yapmak, büyülemek isti
yorlardı. Oyun oynuyorlardı ve ustalıkları da burada 
yatıyordu. 19. yüzyılda roman tarihinde büyük bir 
değişiklik oldu. Bir şok denebilir buna. Gerçeğin tak
lit edilmesi zorunluğu Cervantes'in meyhanesini gü
lünçleştirdi birdenbire. 20. yüzyıl çoğu zaman 19. 
yüzyılın mirasına başkaldmr. Bununla birlikte Cer
vantes'in meyhanesine basit bir dönüş mümkün de
ğildir artık. Onunla bizim aramıza 19. yüzyıl gerçek
çiliği deneyimi girmiştir ve bu durumda gerçekleşme
si olanaksız rasiantılar oyunu masum olamaz artık. Ya 
bilinçli olarak gülünç, alaycı, parodik (sözgelimi Vari

kan 'ın Zindanlan ya da Ferdydurke) ya da fantastik, 
düşsel olur. Kafka'nın ilk romanı Amedka gibi. Karl 
Rosmann ve dayısının gerçeğe hiç uygun olmayan 
rastlaşmasının yer aldığı birinci bölümü okuyun: Cer-
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vantes'in meyhanesinin nostaljik bir anısı gibidir. 
Ama bu romanda gerçeğe uygun olmayan (hatta ola· 
naksız) durumlar öylesine bir titizlikle ve olağanüstü 
bir gerçek anıştırmasıyla anlatılmıştır ki, insan ken
disini gerçeğe uygun olmamasına karşın gerçeklikten 
daha gerçek bir dünyaya girmiş hisseder. Şunu iyice 
anlamak gerekir: Kafka ilk "gerçeküstü" evrenine 
(gerçekle düşün ilk kez kaynaşması) Cervantes'in 
meyhanesinden, vodvilvari kapıdan girmiştir. 

Vodvil sözcüğü bir eğlenme düşüncesini çağ
nştznyor. 

Önceleri büyük Avrupa romanı hoş vakit geçirmeye 
yarardı ve bütün gerçek romancılar bunun özlemini 
duyarlar! Zaten eğlenme hiçbir zaman ciddiliği dışla
yan bir şey değildir. Ayrılık Valsi'nde şöyle bir soru 
vardır: İnsan bu dünyada yaşamayı hak ediyor mu? 
"Dünyayı insanın pençelerinden kurtarmak" gerek
miyor mu? Sorunun aşırı ciddiliğiyle aşırı hafifliğini 
birleştirmek benim her zaman en büyük hırsım ol
muştur. Ve bütünüyle sanatsal bir hırs değildir söz
konusu olan. Hafif bir biçimle ağır bir konunun bir
le�mesi (yataklarımızda geçen ve tarihin büyük sah
nesinde oynadığımız) dramlarımızı müthiş anlamsız
lıklarıyla ortaya çıkarır. 

Bu dunmula romanlarımzda iki ömek -bi
çim var: 1.  Ayrışık unsurlan yedi sayısı üze-
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rine kurulmuş bir yapıda birleştiren çoksesli 
kompozisyon; 2. Bağdaşık, tiyatrovan ve ger
çeğe uygun olmayana yaklaşan vodvilvari 
kompozisyon. 

Hep beklenmeyen büyük bir sadakatsizligi düşlüyo
rum. Ama şimdilik bu iki biçimin iki eşliliginden kaç
ınayı başaramadım. 





Beşinci Bölüm 

Geride Bir Yerde 





Şairler yaratma:: şiirleri 

Şiir geride bir yerdedir 

Nice zamandır duntr orada 

Şairin işi yalnızca bulmaktır onu 

Jan Skacel 

Dostum Josef Skvorecky, kitaplarından birinde ger
çek bir öykü anlatır: 

Praglı bir mühendis Londra'da bir kolokyuma 
çağrılır. Mühendis oraya gider, toplantıya katılır ve 
Prag'a döner. Birkaç gün sonra partinin günlük resmi 
gazetesi Rude Pravo'yu eline alır ve şunları okur ga
zetede: Londra'da bir kolokyuma katılan bir Çek mü
hendis, Batı basınına sosyalist vatanını kara layan bir 
demeç verdi ve Batıda kalmayı seçti. Sen kalk yaban
cı bir ülkeye sığın, bir de üstüne böyle bir demeç 
ver_. Bu, yirmi yıl hapis demektir. Mühendisimiz 
gözlerine inanamaz. Ama yazıda sözü edilen kendisi
dir hiç kuşkusuz. Bu sırada büroya giren sekreteri 
onu orada görünce dehşete düşer. Aman Tanrım dön
mü�sünüz! Olamaz! Sizin için yazılan ları okudunuz 
mu'! 

Mühem;i� sekreterin gözlerindeki koı i;. 1 u u ku-



118 Roman Sanatı 

muştur. Ne yapabilir bu durumda? Hemen Rude Pra
vo'nun bürosuna koşar: Haberi veren muhabiri bulur. 
Muhabir özür diler. Ortada gerçekten can sıkıcı bir 
durum olduğunu ama kendisinin haberle hiçbir ilgisi 
olmadığını, haber metninin doğrudan doğruya içişleri 
bakanlığından geldiğini söyler. 

Mühendis de kalkar bakanlığa gider: "Evet ortada 
bir yanlışlığın olduğu kesin ama bakanlığımızın hiçbir 
ilgisi yok bu işle" derler orada. Mühendisle ilgili ha
ber Londra büyükelçiliği gizli servisinden gelmiştir. 
Haberi yalanlamalarmı ister. Bu olanaksızdır ama 
kaygılanması için bir neden olmadığı, başına hiçbir 
şey gelmeyeceği söylenir. 

Ama mühendis kaygılanmadan edemez. Nitekim 
göz altında tutulduğunu, telefonlarının dinlendiğini 
ve sokakta izlend iğini kısa sürede farkeder. Uyku 
uyuyamaz. Karabasantarla dolu gecelerden sonra has
kılara dayanamayacak bir yığın gerçek tehlikeyi göze 
alıp ülkeyi yasadışı bir yoldan terkeder. Böylece ger
çek bir sığınınacı olur. 

2 

Anlattığım öykü h iç duraksamadan Kafkaesk denebi
lecek bir öyküdür. Bir sanat yapıtından çıkarılan ve 
yalmzca bir romancının imgeleriyle belirlenen bu te
riın başka hiçbir sözcük aracılığıyla kavrayamadığımız 
ve siyasetbilimin, toplumbilimin ya da ruhbilimin bize 
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açıklayamadığı durumların (yazınsal ya da gerçek) tek 
ortak paydası olarak çıkıyor karşımıza. 

Peki nedir Kafkaesk? 
Kimi yanlarını tanımlamaya çalışalım:  

Bir 

Mühendis, çıkış yeri bir türlü bulunanıayan bir 
labirent niteliğindeki bir yetke ile karşı karşıyadır. 
Labirentin bitmek bilmeyen geçitlerinin sonundaki 
çıkış yerine bir türlü varamayacaktır ve bu ölüm ka
rarını kimin verdiğini hiçbir zaman bilemeyecektir. 
Bu nedenle mahkeme önündeki Joseph K ile ya da 
Şato'nun karşısındaki kadastro memuru K ile aynı 

durumdadır. Üçü de kurtu!arrıadıkları ve anlayama
dıkları tek ve dev bir labirentsi kurumdan başka hir 
şey olmayan bir dünyadadırlar. Kafka'dan önceki ro
mancılar çoğunlukla kurumları, farklı kişisel ve ka
musal çıkarlar arasındaki çatışmaların baş gösterdigi 
alanlar olarak gözler önüne sererler. Kafka'da ise ku
rum kendi yasalarına uyan bir mekanizmadır. Bu ya
saları kimin ne zaman koyduğunu kimse bilmez. İn
san çıkarlarıyla bir ilişkileri bulunmadıgından ania
şılmaları da olanaksızdır. 

İki 

Şatv'nun V. bölümünde köy muhtacı K'ya evrak 
dosyasının uzun geçmışını ayrıntılarıyla açıklar. 
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Özetle durum şudur: On yıl kadar önce şatodan köye 
kadastro memuru tutulması önerisi gider. Köyden 
gelen yanıt olumsuzdur (kadastro memuruna gerek
sinim yoktur) ve gönderilen bu yanıt yanlışlıkla başka 
bir büroya gider. İnce bürokratik anlaşmazlıklara da
yanan oyun yıllarca sürüp gider. Bir gün ilgili tüm 
büroların, artık geçediği kalmayan eski öneriyi askıya 
a ldıkları sırada çağrı bir dikkatsizlik sonucu K'ya 
gönderilir. O halde K, uzun bir yolculuktan sonra, 
köye bir hata sonucu gdmiştir. Dahası: Bu şato ile 
köy dışında onun için olası başka hiçbir dünya olma
dığına göre, onun bütün varlığı bir hatadan ibarettir. 

Kcıfkııesk dünyada dosya Platoncu bir ideaya ben
zer. Doğru gerçekliği temsil eder, buna karşılık insa
nın fiziksel varlığı yanıl�amalar perdesine vuran bir 
gölgeden başka bir şey değildir. Aslında kadastro me
muru K ile Praglı mühendis, fişlerinin birer gölgesin
den başka bir şey değildirler: belki gölge bile değildir
ler: Dosyadaki bir yanl ışın gölgesidirler, gölge olarak 
varolma hakkına bile sahip olmayan gölgelerdirler. 

Ama insanın yaşamı yaln ızca bir gölgeyse ve doğ
ru gerçeklik bir başka yerde, ulaşılmaz insandışı ya da 
insanüstü bir dünyada yatıyorsa o zaman doğrudan 
tanrıbilimin alanı .ıa gireriz. Gerçekten de Kafka'nın 
ilk yarumcuları onun romanlarını dinsel meseller ola
rak açıklamışlardır. 

Böyle bir yorumu yanlış buluyorum (çünkü Kaf
ka 'nın insan yaşamında somut durumlar olarak kav
radığı şeyleri a legori olarak görüyor) ama bir yandan 
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da açıklayıcı geliyor bana: Yetke kendini Tanrı yerine 
koyunca kendiliğinden kendi tanrıbilimini yaratıyor; 
Tanrı gibi davrandı mı, kendisine karşı dinsel duygu
lar uyandırıyor; böyle bir dünya tanrıbilimsel açıdan 
tanımlanabilir. 

Kafka dinsel alegoriler yazınadı ama Kajkaesk 
(gerçeklik te ve kurmaca da), tanrıbilimsel boyutundan 
(daha doğrusu düzmece - tannbilimsel boyutundan) 
ayrılamaz. 

Üç 

Raskolnikov suçunun ağırlığını taşıyamaz ve hu
zura kavuşmak için kendi isteğiyle cezaya boyun 
eğer. Bu pek iyi bilenen suçun cezayı arama durumu
dur. 

Katl«ı 'da mantık tersinedir. Cezalandırılan, ceza
nın nedenini bilmez. Cezanın saçmalığı öylesine kat
lanılmazdır ki, suçlanan kişi huzura kavuşabilmek 
için cezasına bir doğrulama bulmak ister: Ceza suçu 
arar. 

Pragh mühendis polisçe yoğun bir biçimde izie
nerek cezalandırılm ıştır. Bu ceza işlenınemiş bir suçu 
gerektirmektedir ve başka bir ülkeye sığınınakla suç
lanan mühendis sonunda · gerçekten sığınır başka bir 
ülkeye. Ceza sonunda suçu bulmuştur. 

Dava 'nın VII. bölümünde K kendisine yöneltilen 
suçlamaları hilnıediğimlen tüm yaşamını, tüm geçmi
şini "en ince ayrı n t ı la rına kadar" gözden geçirmeye 
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karar verir. "Kendi kendini suçlama" mekanizması 

çalıştırılmıştır. Suçlanan suçunu arar. 
Amalia bir gün şatodaki bir görevliden açık saçık 

bir mektup alır. Öfkeye kapılarak yırtar mektubu. 

Şato Amalia'mn bu densizliğini ayıplamaya bile gerek 

görmez. Korku (mühendisin sekreterinin gözlerinde 

okuduğu aynı korku) kendi başına hükmünü sürer. 

Şatodan böyle bir buyruk ya da gözle görülür bir 

işaret gelmemesine karşın herkes sanki vebaya yaka

lanmış olan Amalia 'nın ailesinden kaçar. 

Amalia'mn babası ailesini savunmak ister. Ama 

bir sorun vardır: Kararı veren kişi ortada olmadığı 

gibi kararın kendi de ortada yoktur ! Bağışlanmak 

üzere başvurabiJmek için önce hüküm giymiş olmak 

gerekir. Amalia'nın babası cezanın açıklanması için 

şatoya yalvarır. Bu durumda ceza suçu arar demek 

hafif kalmaktadır. Bu düzmece - tanrıbilimsel dünya

da cezalandmlan, suçunun onaylanması için ya/va
rır! 

Gözden düşmüş bir kişinin hiçbir iş bulamaması 

bugünlerde Prag'da sık raslanan bir durumdur. Göz

den düşmüş bir kişi, boş yere, bir suç işlediğinin ve 

çalışmasının yasaklandığının belgelenmesini ister. 

Ama karar ortada yoktur. Üstelik Prag'da çalışmak 

yasalarla belirlenmiş bir ödev olduğundan adam en 

sonunda asalaklıkla suçhınır. Ceza suçu bulur. 
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Döl1 

Praglı mühendisin öyküsü komik bir öyküdür, 
bir şakadır sanki, güldürür insanı. 

Çok sıradan iki adam (Fransızca çeviride olduğu 
gibi "müfettişler" değil) bir sabah Joseph K'yı yata
ğından kaldırıp ona tutuklandığını bildirirler ve kah
valtısını yerler. Yasalara saygılı bir devlet memuru 
olan K adamları kapı dışarı edeceğine geceliğiyle ön
lerine dikilir ve kendini uzun uzadıya savunmaya ko
yulur. Kafka Dava'nın ilk bölümünü arkadaşianna 
okuduğunda hepsi gülmüşler, kendi de gülmüş. 

Philip Roth Şato'yu film yapmayı tasarladığında 
kadastro memuru K rolünü Groucho Marx'a , iki yar
dımcısı rolünü de Chico ve Harpo'ya vermeyi düşün
müştü. Çok haklıydı. Komik, Kajkaesk 'in özünün ay
rılmaz bir parçasıdır. 

- Ama öyküsünün komik olduğunu bilmesi mü
hendis için pek bir avuntu sayılmaz. Akvaryumdaki 
bir bal ık gibi kendi yaşamının şakasına kısılıp. kalmış
t ır; tuhaf bulmamaktadır bu durumu. Aslında şaka 
ancak akvaryumun önünde bulunanlar için şakadır; 
buna karşılık Kafkaesk bizi içerilere, şakanın içleri
ne. konıib'Tbı ürkütücü/üğüne götürür. 

Kafkaesk dünyada koınik, Shakespeare'de olduğu 
gibi tmjiğin (traj i - komik) bir kontrapuntosu değil
dir; komiğin orada bu lunuş nedeni, yoğunluğu azalta
rak traj ik olanı daha duygulu kılmak değildir; trajik 
olana eşlik etmez ; trajik olanı daha doğmadan yoke-
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der ve kurbanları umabilecekleri tek avuntudan, tra
gedyanın yüceliginden (gerçek ya da sözde) kaynakla
nan avuntudan yoksun kılar. Mühendis anayurdunu 
yitirir ve herkes güler. 

3 

Günümüzde yaşamın Kafka'nın mmanlarına benzedi
gi dönemler vardır. 

Prag'da yaşarken parti sekreterligine (çirkin ve 
modern bir yapı) "şato" dendigini kaç kez işitmişim
dir. Partinin iki numaralı adarnma (Yoldaş Hendryck 
adında biri) Klarnın (klam'ın Çekçede mucize ya da 
aldatma anlamına geldigi bilinince çok daha hoş geli
yordu insana bu ad) dendigini de duydum. 

Büyük komünist şair A, 50'li yıllarda Stal inci 
yöntemlerle yargılandıktan sonra hapsedildi. Hücre
sinde yazdığı şiirlerde başına gelen bütün bu talihsiz
liklere karşın komünizme baglı olduğunu dile getirdi. 
Alçaklıktan degildi bu. Şair baglılıgını ( cellatlarına 
baglılık) erdeminin ve dürüstlüğünün bir simgesi ola
rak görüyordu .  Bu şiirleri okuyan Praglılar onu bir 
&üzel alaya aldılar ve durumunu Joseph K'mn minne

li diye adland ırd ıta r. 
Kafka'nın romanlarındaki simgeler, durumla r, 

hatra belti türnceler Pı ag ya�amının bir parçasıydı .  
Bunları söyled ikten sonra şöyle bir sonuca vara 

hı l ı ı ıek mı.imkundiı r :  Ka tka 'n ın imgeleri Prag"da h.ı ı:ı 
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canlıdır çünkü bunlar totaliter bir toplumun öncele
meleridir. 

Bununla birlikte bu olumlamanın düzeltilmesi 
gerekir: Kafkaesk, toplumbilimsel ya da siyasetbilim
sel bir kavram değildir. Kafka'nın romanları, sanayi 
toplumunun, sömürünün, yabancılaşmanın, burjuva 
ahlakının, kısacası kapitalizmin bir eleştirisi olarak 
açıklanmaya çalışıldı. Ama Kafka'nın evreninde kapi
talizmi oluşturan hemen hemen hiçbir şey yoktur; ne 
para ve gücü, ne ticaret, ne mülk ve mülk sahipleri ne 
de sınıf mücadelesi. 

Kafkaesk, totalitarizmin tanımını yanıtlayan bir 
şey de değildir. Kafka'nm romanlarında ne parti, ne 
ideoloji ve kavramları, ne siyaset, ne polis ne de ordu 
vardır. 

Daha çok diyebiliriz ki, Kafkaesk, insanın ve onun 
dünyasının temel bir olabi1irliğini, tarihsel olarak be
lirlenmeyen ve insana neredeyse her zaman eşlik 
eden bir olabilirliği temsil eder. Ama bütün bu belir
lemeler soruyu gözden kaçırmıyor: N asıl oluyor da 
Prag'da Kafka'nın romanları gerçek yaşamla iç içe 
geçiyor ve nasıl oluyor da aynı romanlar Paris'te bir 
yazarın tümüyle öznel dünya görüşünün büyülü anla
tımı olarak okunabiliyor? Bu, insan ve dünyasının 
Kafkaesk denen gizli gücünün Prag'da, Paris'te oldu
ğundan daha somut ve daha kolay kavrandığı anlamı
na mı geliyor? 

Çağdaş tarihte Kafkaesk olanı toplumun daha 
geniş boyutlarında yaratan eğilimler vardır: iktidarın 



126 Roman Sanatı 

kendini tanrılaştırma isteğini arttırarak sürekli mer
kezileşmesi; toplumsal etkinliğin bürokratlaştırılma
sı ve böylece bütün kurumların çıkış yerine bir türlü 
vanlamayan labirent/ere dönüştürülmesi. Ve bütün 
bunların sonucunda, bireyin giderek kişiliksizfeşti
rilmesi. 

Bu eğilimleri yoğun bir biçimde bağrında taşıyan 
totaliter devletler Kafka'nın romanlarıyla gerçek ya
şam arasındaki yakın ilişkiyi belirginleştirmişlerdir. 
Ama bu ilişki Batıda görülemiyorsa, bunun tek nede
ni demokratik denen toplumların bugünün Prag'ın
dan daha az Kafkaesk olmaları değildir. Bence bunun 
bir başka nedeni de burada gerçek duygusunun kaçı
nılmaz olarak yitirilmiş olmasıdır. 

Demokratik denen toplumlar da kişiliksizleştir
me ve bürokratlaştırma süreçlerinin yabancısı değil
dir; bütün dünya bu süreçlere sahne olmuştur. Kaf
ka'nın romanları bu süreçleri düşsel ve düşsü bir 
abartmayla gösterir: Totaliter devletler ise hiç de şiir
sel olmayan bir abartmayla. 

Peki, ancak Kafka'nın ölümünden sonra tarih 
sahnesine bütün açıklık ve çıplaklıklarıyla çıkan bu 
eğilimleri ilk kavrayan romancı neden Kafka olmuş
tur? 

4 

İnsan kendisini bazı gizemler ve efsanelerle aldatmak 
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istemezse Franz Kafka'd�-�-n��Ji_!ıjçhir si�asi eğilim 
izine rastlamaz; Kafka bu yönüyle Prag'daki bütün 
dostlarından, Max Brod'dan, Franz Werfel'den, Egon 
Erwin Kisch'den ve tarihin anlamını bildiklerini öne 
sürerek gelecegin görünüşünü betimlemeye uğraşan 
bütün avangardlardan ayrılmıştır. 

Peki nasıl oluyor da bütün bu saydıklarımızın ya
pıtları değil de, kafası yalnızca kendi yaşamı ve sana
tıyla dolu olan bu yalnız ve içe dönük yazarın yapıtla
rı günümüzde toplumsal - siyasal bir kehanet olarak 
görülüyor ve bu nedenle dünyanın birçok yerinde 
ya saklanıyor? 

Bu gizi bir gün eski bir dosturnun evinde tanık 
olduğum bir olaydan sonra düşündüm. Bu kadın dos
tum 195 1'de Stalinci Prag mahkemeleri sırasında iş
lemediği suçlardan ötürü tutuklanmış ve yargılan
mıştı. O dönemde yüzlerce komünist aynı durumday
dı. Yaşamları boyunca kendilerini tümüyle Partiyle 
özdeşleştirmişlerdi. Parti ansızın onların suçlayıcısı 
olunca Joseph K gibi gizli suçu bulmak için "tüm 
geçmişlerini en ince ayrıntılarına kadar" gözden ge
çirmeyi ve sonunda da düş ürünü suçlarını açıklama
yı kabul ettiler. Dosturnsa sağ kalmayı başardı çünkü 
olağanüstü cesareti sayesinde yoldaşları gibi, şair A 
gibi "suçunu araştırmaya" yanaşmadı. Cellatlarına 
yardımcı olmayı reddettiginden, son duruşma göste
risi için kullanılır olmaktan çıktı. Böylece asılmaktan 
kurtuldu ve yaşam boyu hapis cezasına çarptırıldı. 
Onbeş yıl sonra saygınlığı geri verildi ve özgürlüğüne 
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kavuştu. 
Bu kadının, tutuklandığı sırada bir yaşında bir 

çocuğu vardı. Hapisten çıkınca onaltı yaşında bir ço
cuk buldu karşısında. O günden sonra yalnız ve alçak
gönüllü yaşamını oğluyla paylaşmanın mutluluğunu 
yaşadı. Oğluna tutkuyla bağlanması bütünüyle anlaşı
lır bir durumdu. Bir gün onları görmeye gittim. Kadı
nın oğlu 26'sına gelmişti. Anne kırgın ve üzgün ağlı
yordu. Hiç gerek yoktu ağlamasına: Oğlan sabahleyin 
geç kalkmıştı ya da bunun gibi bir şey. "Bu kadar 
önemsiz bir şey için niçin sin irieniyorsun? Ağlamaya 
değer mi? Abartıyorsun!"  dedim kadına. 

Annesi adına çocuk yanıt verdi bana:  "Hayır an
nem abartmıyor: Annem mükemmel ve yürekli bir 
kadındır. Herkesin çözüldüğü günlerde o direnmeyi 
başarmıştır. Benim de onurlu bir insan olmaını isti
yor. Doğru, çok geç kalktım ama annemin bana kız
masının nedeni çok daha derin. Tutumuma, bencilce 
davranışıma kızıyor. Annemin istediği gibi biri olmak 
istiyorum. Ve senin önünde söz veriyorum bunun 
için." 

Partinin anneye yapmayı başaramadığını, anne 
oğluna yapmayı başarmıştı. Onu saçma bir suçlamayı 
benimsemeye, "suçunu aramaya", halkın önünde 
açıklamada bulunmaya zorlamıştı. Şaşkınlık içinde 
küçük çapta Stalinci bir duruşmayı andıran bu sahne
yi izledim ve anladım ki, büyük tarihsel olaylardaki 
(kuşkusuz inanılmaz ve insandışı) ruhsal mekaniz
malarta aile olaylarını (çok sıradan ve insanca) çekip 
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çeviren ruhsal mekanizmalar arasında fark yoktur. 

5 

Kafka'nın babasına yazıp da hiçbir zaman gönderme
diği ünlü mektubu, yazarın giderek romanlarının bü
yük temalarından birine dönüşecek olan suça yönel
me tekniklerine ilişkin bilgisini ailesinden, çocuk ile 
ana - babanın tanrılaştırılmış gücü arasındaki ilişki
den edindiğini çok güzel göstermektedir. Yazann a ile 
yaşantısıyla yakından bağıntılı bir kısa öykü olan "Ka
rar"da baba oğlunu suçlar ve ona kendi kendini bağ
masını buyurur. Oğul uydurma suçu kabul eder ve 
kendini  ırınağa atar. Daha sonra bilinmeyen bir ör
gütçe suçlu bulunan ve gırtlağını kesen Joseph K 
kadar uysaldır kendini ırınağa atarken. Bu iki suçla
ma, bu iki suça boyun eğdirme, bu iki idam arasında
ki benzerlik Kafka'nın ailesel "totalitarizminden" bü
yük toplumsal öykülerine kadar hiç kopmadan sürüp 
giden zinciri gözler önüne sermektedir. 

Totaliter toplum, özellikle uç örneklerinde ka
musal . ve kişisel arasındaki sınırı ortadan kaldırmaya 
yönelir. Giderek donuklaşan yetke yurttaşlarının tü
müyle saydam olmasını ister. Gizlisiz sak/ısız yaşam 
ülküsü.. örnek aile ülküsüne denk düşer. Yurttaşın 
devletten ya da partiden hiçbir şey gizlerneye hakkı 
yoktur. Tıpkı çocuğun anasından ya da babasından bir 
şey gizlerneye hakkı olmadığı gibi. Totaliter toplum-
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lar propagandalarına sevecen bir gülümseyiş kondu
rurlar, "tek bir büyük aile" gibi görünmek isterler. 

Sık sık Kafka'nın romanlarında toplumla ve in
sanla ilişki kurma doğrultusunda bir tutkunun dile 
getirildiği ileri sürülmüştür; sanki K denilen köksüz 
varlığın tek bir ereği vardır: Yalnızlığın ilencinin üs
tesinden gelmek. Bu açıklama, yalnızca basmakalıp 
bir düşünce, anlamın indirgenmesi değil, aynı zaman
da da karşıt anlam vermedir. 

Kadastro memuru K insanları kazanmak, onlarla 
sıcak ilişkiler kurmak peşinde değildir. Sartre'ın 
Orestes'i gibi "insanlar arasmda bir insan" olmak iste
mez. Bir toplulukça değil, bir kururnca kabullenmek
tir onun istediği; bunun da bedeli ağırdır. Yalnızlığın
dan vazgeçmesi gerekmektedir. Demek ki onun ce
hennemİ budur: Bir türlü yalnız kalamaz. Şatodan 
gönderilen iki yardımcı sürekli izler kendisini. Fri
eda'yla ilk kez sevişiderken iki yardımcı da içki salo
nundaki tezgahın üstünden onları izler, o andan baş
layarak da iki sevgilinin yatağından hiç eksik olmaya
caklardır. 

Kafka'nın kaygısı yalnızlığın ilenci değil. yalnızlı
ğın çiğnennıesidir. 

Karl Rossmann, durmadan herkes tarafından ra
hatsız edilir, giysileri satılır; ana babasının tek fotoğ
rafı elinden alınır; yatakhanede oğlanlar, yatağının 
yanında boks yaparlar ve ikide bir üstüne düşerler: 
İki serseri, Robinson ve Delaroche, onu kendisiyle 
birlikte oturmaya zorlar, koca Brunelda'nın iç çekiş-
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leri uykusunu böler. 
Joseph K'nın öyküsü de öZel yaşamın çiğnenme

siyle başlar: Kimlikleri belirsiz iki adam içeri girip 
onu yatağında tutuklarlar. O günden sonra hiç yalnız 
hissetmeyecektir kendisini; mahkeme onu izleyecek, 
gözleyecek, onunla konuşacaktır; peşini bırakmayan 
belirsiz bir örgütün yiyip bitirdiği özel yaşamı yavaş 
yavaş yokolacaktır. 

Gizlerin ortadan kaldırılmasını ve özel yaşamın 
saydamlaşmasını öğütleyen o şair ruhlular nasıl bir 
süreci başlattıklarının farkında değildirler. Totalita
rizmin çıkış noktası Dava'nın başlangıcına benzer: 
Yatağınızda kıskıvrak yakalarlar sizi. Ana - babanız 
gibi kapıyı açıp dalıverirler odaya. 

Kafka'nın romanlarının, yazarın en kişisel ve 
özel çatışmalarının izdüşümleri mi, yoksa nesnel bir 
"toplumsal aygıt"ın betimlemeleri mi olduğu sık sık 
tartışılan bir konudur. 

Kafkaesk, ne özel alanla ne de kamusal alanla sı
nırlıdır: Her ikisini de kapsar. Kamusal olan özel ola
nın aynasıdır, özel olan kam4sal olanı yansıtır. 

6 

Kafkaesk'i oluşturan küçük çapta uygulamalardan sö
zederken yalnızca aileyi değil, Kafka'nın bütün eriş
kin yaşamını geçirdiği örgüt olan büroyu da düşün
düm. 
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Kafka'nın kahramanları genellikle aydınların iz
düşümleri olarak görülür ama Gregor Sarnsa'nın ay
dın bir yanı yoktur. Bir böceğe dönüşmüş olarak 
uyandığında tek kaygısı vardır: Bu yeni durumuyla 
büroya nasıl vaktinde ulaşacaktır? Kafasında mesleği
nin onu alıştırdığı boyun eğişten ve disiplinden başka 
bir şey yoktur. Kafka'nın bütün kişileri gibi bir me
mur, bir görevli 'dir; ama yalnızca toplumbilimsel bir 
tip olarak bir memur (Zola türünden yazarlarda oldu
ğu gibi) değil, insansal bir olabilirlik, varlığın bir te
mel biçimi olarak memurdur. 

Memurun bürokratik dünyasında bir, girişim, ya
ratıcılık, eylem özgürlüğü yoktur; yalnızca buyruklar 
ve kurallar vardır: Boyuneğme dünyası 'dır bu. 

İki, bu bürokratik dünyanın içindeki, amaçlarını 
ve boyutlarını göremediği büyük bir yönetim eylemi
nin küçük hir bölümünü gerçekleştirir. Davranışiann 
mekmıikleştiği ve insanların yaptıkları işin anlamını 
bilmedikleri bir dünya 'dır bu . Üç, hu dünyadaki me
mur, adsız kişilerle ve dosyalada uğraşır: Soyut olanm 
dünyası 'dır bu. 

Tek insanca serüvenin bir bürodan başka bir bü
roya geçmek olduğu hu boynu bükük, mekanik ve 
soyut dünyanın ortasına bir roman kondurmak, epik 
şiirin özüne ters düşmek gibi gözükebilir. Bu "durum
da şöyle bir soru atılabilir ortaya: Kafka, şiirsellikten 
bu kadar yoksun, böylesine iç karartıcı ve karanlık bir 
malzemeyi büyüleyici romanlara dönüştürmeyi nasıl 
başarmıştır? 
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Yanıt, Milena'ya yazdığı mektuplardan birinde 
bulunabilir: "Büro saçma bir kurum değildir; saçma 
olmaktan çok fantastik bir dünyadır." Bu türnce Kaf
ka'nın en büyük gizlerinden birini taşımaktadır. 
Kimsenin göremediğini, görmeyi bilmiştir. Kafka ay
rıca yalnızca bürokrasi olgusunun insan, insanın du
rumu ve geleceği açısından taşıdığı büyük önemi gör
mekle kalmamış (daha da şaşırtıcı biçimde) büro ku
rumunun düşlemsel yanının içerdiği şiirsel gizilgücü 
de görmüştür. 

Peki bürokrasinin fantastiğin alanına girmesi ne 
demektir? 

Praglı mühendis anlardı bunu: Dosyasındaki bir 
yanlış alıp Londra'ya götürmüştü onu; kendisi Prag' 
da yitik bedeni 'ni arayan gerçek bir hayalet olarak 
dolaşıyordu. Bu arada uğradığı bürolar bilinmeyen bir 
mitologya 'dan arta kalmış, çıkış yeri bir türlü buluna
mayan bir labirent 'i andırıyordu. 

Kafka daha önce tasarlanmaz sanılan bir işin üs
tesinden, bürokratik dünyada fantastik olanı gördüğü 
için gelebilmiştir. Bütünüyle bürokratlaşmış bir top
lumun hiç de şiirsel olmayan harcını romanın büyük 
şiirine dönüştürdü; söz verilmiş bir işi bir türlü elde 
edemeyen bir adamın son derecede sıradan öyküsünü 
(gerçekte Şato'nun tüm öyküsü budur) söylenceye, 
destana, görülmedik bir güzelliğe dönüştürdü. 

Kafka bürokratik bir konumu bir evrenin dev bo
yutlarına yayarak hiç bilmediği ve bugünkü Prag'dan 
başka bir şey olmayan bir toplumu andırışıyla büyüle-
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yici bir imge yaratmayı başardı. 
Totaliter devlet gerçekte tek bir dev yönetimdir. 

Totaliter devlette tüm çalışma devletleştirildiginden 
hangi meslekten olursa olsun herkes memur'dur. İşçi 
işçi degildir, yargıç yargıç degildir, dükkancı dükkan
cı değildir, papaz papaz degildir, hepsi devlet görevli
leridir. Katedralde "ben mahkemeye baglıyım" der 
rahip Joseph'e. Kafk:a'nın avukatları da mahkeme 
adına çalışırlar. Prag'da bugün hiç kimse şaşmaz bu
na. Hiç kimse K'dan daha iyi savunulmaz çünkü ora
da avukatlar sanıklar adına degil, mahkeme adına 
çalışırlar. 

7 

En ciddi ve en karmaşık şeyleri neredeyse çocuksu 
bir yalınlıkla irdeleyen büyük Çek ozanı Jan Skacel 
şöyle der: 

Şairler yaratmaz şiirleri 
Şiir geride bir yerdedir 
Nice zamandır durur orada 
Şairin işi yalnızca bulmaktır onu. 

Demek ki şair için yazmak, ardında degişmez bir 
şeyin ("şiir") karanlıkta gizli durdugu bir duvarı yık
maktır. Bu nedenle (bu apansız ortaya çıkışla )  şiir 
bizi gözkamaştıncı bir ışık gibi çarpar. 
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Şato'yu ilk okuduğumda ondört yaşındaydım ve kita
bın beni bir daha böylesine büyüleyeceğini sanmıyo
rum. O zaman kitaptaki o engin kavrayışı (Kafkaesk' 
in gerçek anlamını) anlayamamama karşın büyülen
miştim. 

Daha sonra gözlerim "şiir"in ışığına alıştı ve göz
lerimi kamaştırmış olan şeyde kendi yaşadıklarımı 
görmeye başladım ama ışık yokolmadı. 

"Şiir nice zamandır öylece beklemektedir bizi" di
yor Jan Skacel. Oysa durmadan değişen bir dünyada, 
değişmeden öylece duran bir yanılsamadan başka bir 
şey olabilir mi? 

Evet, olabilir. Her durum insanın olgusudur ve 
her durum ancak insanda içerileni içerebilir. Dolayı
sıyla insan o durumun (ve onun bütün metafizik çıka
rımlarının) "nice zamandır" bir insan olabilirliği olarak 
varolduğunu düşleyebilir. 

Ama bu durumda tarih (değişmez olmayan)  nedir 
şairin gözünde? Garip gelebilir ama şairin gözünde 
tarih, kendi durumuna benzer bir durumdadır; tarih 
hiçbir şey yaratmaz, bulup çıkanr. Tarih, yeni du
rumlarda insanın ne olduğunu, insanın "nice zaman
dır" içinde olanı, olabilirliklerinin ne olduğunu açığa 
çıkarır. 

Eğer "şiir" çoktan orada duruyorsa, o zaman şaire 
"öngörür" yetisini yakıştırmak mantıksızlık olur. Ha
yır, şair tarihin de bir gün bulup çıkaracağı bir insan 
olabilirliğini ("nice zamandır" orada duran şiiri) bulup 
çıkarır yalnızca. 
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Kafka hiçbir kehanette bulunmadı. Yalnızca "ge
ride bir yerde" olanı gördü. Bu görüşünün aynı za
manda bir öngörü olduğunun farkında değildi. Bir 
toplumsal sistemin maskesini indirmek gibi bir niyeti 
yoktu. Özel ve küçük çapta insan yaşantılarından ta
nıdığı mekanizmaları aydınlığa kavuşturdu; üstelik 
daha sonraki gelişmelerin bu mekanizmaları tarihin 
büyük sahnesinde çalıştırmaya başlayacağının farkın
da olmaksızın. 

Yetkenin ipnotize edici bakışı, insanın umutsuzca 
kendi suçunu arayışı, dışlanma ve dışlanmanın verdi
ği bunalım, konformizme mahkum olmak, gerçeğin 
bir hayaleti andırması ve dosyanın büyülü gerçekliği, 
özel yaşama sürekli tecavüz edilmesi vb. Büyük labo
ratuvarlarında tarihin insanla gerçekleştirdiği bütün 
bu deneyleri Kafka (önceden) romanlarında gerçek
leştirdi. 

Totaliter devletlerin gerçek evreni ile Kafka'nın 
"şiiri"nin çakışmasının her zaman gizemli bir yanı 
kalacak ve bu da her zaman şairin uğraşının özünde
ki hesaba kitaba gelmezliğin ve paradaksun hir tanığı 
olacak. Kafka'nın romanlarının "büyük toplumsal, si
yasal ve kahince" önemi, gerçekte "bağımlı olmayı
şı"ndan, başka bir deyişle tüm siyasal programlardan, 
ideolojik kavramlardan, geleceği kestirme çabaların
dan tümüyle bağımsız oluşunda yatmaktadır! 

Gerçekten de eğer şair "geride bir yerde" saklı 
duran "şiiri" aramak yerine, baştan bilinen (kendini 
bir doğru olarak sunan ve "önümüzde" duran) bir 
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doğruya bağlanırsa, şıırın kendine özgü görevını yad
sımış olur. Üstelik bu önceden algılanmış doğrunun, 
devrim ya da ayrılıkçılık, Hristiyan inancı ya da tanrı
tanımazlık oluşunun, daha doğru ya da daha az doğru 
oluşunun o kadar önemi yoktur. Bulunup çıkanlması 
gereken (gözkamaştıncı ışık dediğimiz) doğru dışında 
herhangi bir doğruya bağlanan şair düzmece bir şaır
d ir. 

Kafka'nın mirasına böylesine sarıJıyorsam, onu 
kendi mirasırnmış gibi savunuyorsam, bunun nedeni 
öykünülmez olana öykünmeyi (ve Kafkaesk'i yeniden 
bulup çıkarmak) yararlı görmem değil, Kafka'nın mi
rasının, romanın (roman denilen şiirin) köklü bağım
sızlığımn eşsiz bir örneği oluşudur. İşte bu bağımsız
lık sayesinde Franz Kafka, insanlık durumumuz ( ça
ğımızda kendini açığa vurduğu biçimde) konusunda 
hiçbir toplumbilimsel ya da siyasal düşüncenin söyle
yerneyeceği şeyler söyledi bize. 
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1968 'de ve 1 969 'da Şaka, bütün Batı dillerine çevril
di. Ama ne sürprizler çıktı onaya! Fransa 'da çevinnen 
romanı, üslubunu süsleyerek yeniden yazmış. İngilte
re 'de editör bütün yinelemeli bölümleri kesmiş, müzi
kal bölümleri çıkannış, ana bölüm/erin sırasını de
ğiştimıiş, romanı yeniden düzenlemişti. Başka bir 
ülkede çevinneninıe rastladım: Tek bir Çekçe sözcük 
bilmiyordu. "Nasıl çevirdiniz kitabı?" diye sordum. 
"Yüreğim/e, " diye yanıtladı ve cüzdanından çıkardığı 
bir fotoğrafımı gösterdi. O kadar sempatik bir insan
dı ki, telepatiyle gerçekten bir yapıtın çevrilebileceğine 
inancıcaktım az daha. Daha kolaydı tabii işi; Aljan
tinli çevinnen gibi o da yapıtın Fransızca yeniden 
yazımından yararlanarak çevir-mıştı kjtabı. Roman 
bir başka ülkede Çekçeden çevrilmişti. Kitabı açtım. 
Karşıma Helena 'mn monologu çıktı. Kitabımda her 
biri bir paragraf oluşturan uzun tümce/er birçok tüm
ceye bölünmüştü. . .  Şaka 'mn çevirileri müthiş şoke et
mişti beni. Neyse ki daha sonraları sadık çevirmen/e
re rastladım. Ama ne yazık ki, pek sadık olmayanlara 
da. .. Oysa oeninı gibi amk fiilen Çek okuyııcusuna 
sahip olmayan bir yazar için çeviriler her şey'dir. Bu 
nedenle birkaç yıl önce kitaplarınun çeşitli ülkelerde
ki yaym/arını bir düzene sokmaya karar verdim. Bu 
iş bazı tanışmatara yol açtı ve epey yorucu oldu tabii. 
Eski ve yeni romanlanmm bildiğim üç ya da dön 
yabancı dilde okunması, denetlenmesi, yeniden gözden 
geçirilmesi yaşamımın bir bölümünü bütünüyle ke-
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s intiye uğrattı . . .  
Romanlannın çevirilerini denetlerneye çalışan 

yazar, yabani keçilerden oluşan bir sürünün peşinden 
koşan bir çoban gibi, sayısız sözcük peşinde koşuyor; 
yazar için hüzün verici, başkalan için gülünç bir 
durum. Le Debat dergisi yönetmeni dostum Pierre 
Nora 'nın bu hüzün verici ve ko mik çoban konumumu 
çok iyi anladığım sanıyorum. Bir gün gizleyemediği 
bir acıma duygusuyla şunlan söyledi: "Unut şu sıkın
tılan da benim için bir şey yaz. Çeviriler seni, sözcük
lerinin her biri üzerinde kafa yonnaya zorladı. Kendi 
sözlüğünü yaz o halde. Romanlannın sözlüğünü: 
Anahtar-sözcükler, sorun -sözcükler, aşk sözcükle
ri . . .  , 

İşte sözlük. 

APHORISME [AFORİZMA] : Yunanca "tanım" anla
mına gelen aphorismos'tan. Aforizma: Tanımın şiir
sel biçimi (bkz. DEFINITION). 

BANDER [KALKMAK] : "Bedeni pasif direnişi bırak
tı. Edward heyecanlanmıştı !"  (Gülünesi Aşk/ar) . Bu 
"heyecan" sözü üzerinde belki yüz kez durdum, hoş
nut değildim. Çek dilinde Edward "uyarılmıştı" (exci
te) denir. Ama ne heyecanlanmıştı ne de uyarılınıştı 
sözcükleri doyurmuyordu beni. Sonra ansızın bul
dum: "Edward'ınki kalktı ! "  demek gerekiyordu. Bu 



Yetmişbir Sözcük 143 

basit fikir daha önce niçin gelmemişti aklıma? Çünkü 
Çek dilinde yoktu bu sözcük. Ne kadar utanç verici! 
Ana dilim bu anlamda kalkmayı bilmiyor! Çekler 
"kalktı" sözcüğü yerine "kamışı dikildi !" demek zorun
dalar. Sevimli biraz da çocuksu bir imge. Ama şu 
güzel söyleyişi vermiştir: "Orada kamış gibi dikilmiş
ti l"  Septik Çek anlayışında şu anlama geliyor: Orada 
ayakta, şaşkın, süklüm püklüm, gülünç bir halde di
kiliyordu. 

BEAUTE (et connaisance) [GÜZELLiK (ve bilgi)] :  
Broch'la birlikte bilginin romanın tek ahlakı olduğu
nu söyleyenler "bilgi" sözcüğünün bilimlerle çok yakın 
bağıntıları olması nedeniyle aldanıyorlar. Şunu ekle
mek gerekiyor: Roman varoluşun tüm yanlarını bir 
güzellik olarak keşfeder. İlk romancılar serüveni keş
fettiler. Eğer serüven serüven olarak bizim için gü
zelse ve biz ona aşıksak bu, onlar sayesindedir. Kaf
ka, trajik biçimde tuzağa düşürülmüş insanın duru
munu yazdı. Kafka uzmanları vaktiyle yazarlarının 
umut aşılayıp aşılamadığını çok tartıştılar. Hayır. 
Umut değil. Başka bir şey, Kafka, katlanılmaz bir 
durumu bile tuhaf, karanlık bir güzellik olarak keşfe
diyor. Güzellik: Artık umudu olmayan insanın müm
kün olan tek zaferi. Sanatta güzellik: Hiçbir zaman 
söylenınemiş olanın birdenbire verdiği ışık. Büyük 
romanların saçtığı bu ışığı zaman karartamaz çünkü 
insanın varoluşu insan tarafından sürekli unutuldu
ğundan romanların keşifleri ne kadar eskirse eskisin 
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bizi sürekli şaşırtacaklardır. 

BETISE [BUDALALIK] : "Aşağı yukarı ölümünden bir 
yıl kadar önce babamla günlük yürüyüşümüzü yapı
yorduk... İnsanlar ne kadar hüzünlüyse hoparlörler o 
kadar onlar için çalıyordu[ . . .  ] Babam durdu, başını 
gürültünün geldiği alete doğru kaldırdı ve bana çok 
önemli bir sır emanet edeceğini hissettim. Yavaşça ve 
güçlükle şöyle dedi: 'Müziğin budalalığı" (Gülüşün ve 
Unutuşun Kitabı). 

Çok yetenekli Fransızca çevİrınenim François 
l(erel ve ben "müziğin aptalığı (idiotie) " demekte an
laştık ama aptallık saldırgan, aşağılayıcı, daha çok 
heyecanla ilgili bir sözcük.  Budalalık demek gerekir. 
Nitekim babamın sözlerini izleyen cümlelerle de 
açıklanan, heyecanla ilgili olmayan doğru bir saptama 
bu: "Öyle sanıyorum ki bana müziğin bir ilkel hali 
olduğunu söylemek istiyordu, tarihinden önce gelen 
bir hal. İ lk sorgulamadan önceki hal, ilk düşünceden 
önceki hal, bir motif ya da bir tema ile oynama dü
şüncesinden önceki hal. . .  Müziğin bu ilkel durumun
da (düşüncesiz müzik) insanoğluyla aynı tözden bu
dalalığı yansımaktadır." 

"Budalalık" sözcüğünün ancak saldırgan sözcük
lerle karşılanabildiği diller vardır: Salaklık, ahmaklık, 
aptallık vb. Budalalık sanki bir istisna, bir zayıflık, bir 
anormallikmiş ve "insanoğlunun eştözlü hali" değil
miş gibi. 



Yetmişbir Sözcük 145 

BLEUTE: 

CARACTERES [KARAKTERLER] : Kitaplar gitgide 
daha küçük karakterlerle yayınlanıyor. Edebiyatın 
sonunu hayal ediyorum:  Karakterler yavaş yavaş 
kimsenin farkedemeyeceği kadar küçülecek ve bütü
nüyle görünmez olacak. 

CELER: 

CHAPEAU [ŞAPKA] : Büyülü eşya. Bir düşümü anım
sıyorum: Bir göl kıyısında on yaşında bir çocuk; başın
da kocaman siyah bir şapka. Suya atlıyor. Sudan çıka
rılıyor, bogulmuş. Kocaman siyah bir şapka başında
dır hala. 

CHEZ-SOI [YURT] : Domow (Çekçe), home (İngiliz
ce), das Heim (Almanca). Bu sözcüklerin anlamı şu
dur: Köklerimin bulunduğu, ait oldugum yer. Bu ye
rin topografik sınırlarını belirleyen yürektir yalnızca. 
Tek bir oda, bir manzara, bir ülke, evren olabilir. 
Klasik Alman felsefesinin das Heim'ı: Eski Yunan 
dünyası. Çek ulusal marşı "benim Domow'um nere
si?" diye başlar. Fransızcaya "benim vatanım neresi?" 
diye çevriliyor. Ama vatan başka şeydir: Domow'un 
siyasal, devlete ilişkin versiyonu. Gururlu bir sözcük 
vatan. Das Heim ise duygusal bir sözcük. 

COLLABO [İŞBİRLİKÇİ] :  Her zaman yeni olan tarih-
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sel durumlar insanın değişmeyen olanaklarını ortaya 
çıkarırlar ve onları adlandırmamızı sağlarlar. İşbirliği 
sözcüğü nazizme karşı savaş sırasında yeni bir anlam 
kazandı: Gönüllü olarak iğrenç bir iktidarın hizmeti
ne girmek. Temel kavram! İnsanlık bundan 1944'e 
kadar nasıl vazgeçebildi. Sözcük bir kez bulunduktan 
sora, insan etkinliğinin bir işbirliği niteliği taşıdığının 
farkına varılıyor. Kitle iletişim araçlarının gürültü 
patırtısını, reklamın aptalca gülümseyişini, doğanın 
unutulmasını, bir erdem gibi gösterilen boşboğazlığı 
ve patavatsızlığı yücelten herkesi modern işbirlikçi 
olarak adlandırmak gerekir. 

COMIQUE [KOMİK] : Trajik, insan büyüklüğünün 
güzel düşlerini sunarak bizi avutur. Komik daha sert 
ve acımasızdır; her şeyin anlamsızlığını kaba biçimde 
gösterir. İnsanİ olan her şeyin komik bir yanı olduğu
nu varsayıyorum. Bu komik yan kim durumlarda tes
lim edilir, kabul edilir ve kullanılır. Kimi durumlar
daysa gizlenir. Komiğin gerçek dehaları bizi en çok 
güldürenler değil, konıiğin bilinmeyen bir alanı 'nı 
gösterenlerdir. Tarih her zaman özel olarak ciddi bir 
alan gibi görülmüştür. Oysa tarihin bilinmeyen bir 
komiği vardır. Cinselliğin komiği (kabul etmek zor
dur) olduğu gibi. 

CREPUSCULE (et velocipediste) [TAN (ve velosipet
çi)] : " . . .  velosipetçi (bu sözcük ona tan kadar güzel 
geliyordu) . . .  " (Yaşam Başka Yerde) .  Bu iki sözcük çok 
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uzaklardan geldiklerinden büyülü gözükür bana. 
Tan, (crepusculum) Ovidius'un sevgili sözcüğü. Velo
sipet, çok uzaklardan, Tekniğin Başladığı dönemden 
gelen bir sözcük. 

DEFIN1TION [TANIM] : Romanın düşünsel örgüsü 
bazı soyut kalıp sözcüklerle desteklenir. Herkesin, 
hiçbir şey anlamadan her şeyi anladığını sandığı be
lirsizliğe düşmek istemiyorsam, bu sözcükleri çok bü
yük bir dikkat ve titizlikle seçmem yetmez, onları 
tekrar tekrar tanımlarnam gerekir (bkz. BETISE, 
DESTIN, FRONTIERE, LEGERETE, L YRIQUE, 
TRAHIR). Bana öyle geliyor ki bir roman çoğu zaman 
bazı kaçıcı tanımların inatla izlenmesinden başka bir 
şey değil. 

DESTlN [YAZGI] : Yaşantımızın görüntüsünün ya
şamdan ayrıldığı, bağımsızlaştığı ve yavaş yavaş bize 
egemen olmaya başladığı an gelir. " . . .  insanların yaz
gılarını istediği gibi yönlendiren bir yüksek mahke
medeki görüntümü düzeltmek için hiçbir olanak yok
tu. Çok az benzese de bu görüntünün kendimden 
daha gerçek olduğunu anladım. Hiçbir biçimde benim 
gölgem değildi, tersine ben bu görüntünün gölgesiy
dim; bana benzemediği için onu suçlamaya hiçbir bi
çimde olanak yoktu. Bu benzemezliğin suçlusu ben
dim" (Şaka) . " ... yazgısı Mirek için küçük parmağını 
bile kıpırdatmak niyetinde değildi (onun mutluluğu, 
güvenliği; iyiliği ve sağlığı için). Oysa Mirek yazgısı 
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ıçın elinden gelen her şeyi yapmaya hazırdı (yüceligi, 
aç�klıgı, güzelligi, biçimi ve kavranabilir bir anlamı 
olması için) . Kendisini yazgısına karşı sorumlu bulu
yordu ama yazgısı ona karşı sorumluluk duymuyor
du" (Gülüşün ve Unutuşun Kitabı) . 

Mirek'in tersine hazcı biri olan Kırklık Adam 
( Yaşam Başka Yerde) "yazgısızlıgının idiline" baglıdır. 
Aslında bir hazcı yaşamının yazgıya dönüşmesine 
karşı savunur kendini. Yazgı bizi vampirleştirir, ezer, 
bunaltır. Ayak bilekierimize baglanmış demir gülleler 
gibidir (bu arada şunu da söyleyeyim ki Kırklık Adam 
kahramaniarım içinde bana en yakın olandır). 

ELITISME [ELİTİZM] : Elitizm sözcügü Fransa'da 
1967'de, elitist sözcügüyse 1 968'de ortaya çıkmıştır. 
Tarihte ilk kez dil, kendiliğinden elit kavramına 
olumsuzluk, hatta küçümseme anlamı yüklemiştir. 

Komünist ülkelerde aynı dönemlerde resmi pro
paganda elitizm ve elitistleri kınarnaya başladı. Bu 
sözcüklerle propagandanın hedefi şirket yöneticileri, 
ünlü sporcular ve politikacılar degil, özellikle kültür 
eliti, filozoflar, yazarlar, profesörler, tarihçiler, sine
ma ve tiyatro adamlarıydı. 

Şaşırtıcı eşzamanlılık. Bu durum kültür elitinin 
tüm Avrupa'da yerini başka elitlere bırakmakta oldu
ğunu düşündürtüyor. Orada polis aygıtı elitine, bura
da kitle iletişim araçları elitine. Bu yeni elitleri hiç 
kimse elitizmle suçlamayacak ve böylece elitizm söz
cügü çok kısa sürede unutulacaktır (bkz. EUROPE). 
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ENSEVELIR: 

EUROPE [AVRUPA] : Ortaçağda Avrupa'nın birliği 
ortak dine dayanıyordu. Modern Çağda bunun yerini 
kültür (kültürel yaratım) aldı. Bu kültür, Avrupalıla
rın kendilerini tanıdıkları ve tanımladıkları, onunla 
özdeşleştikleri yüce değerler oldu. Günümüzdeyse 
kültür de yerini başka bir şeye bırakıyor. Ama neye ve 
kime? Avrupa'yı birleştirmeye elverişli yüce değerle
rin gerçekleşeceği alan hangisidir? Teknik buluşlar 
mı? Pazar mı? Demokrasi ideali ve hoşgörü ilkesiyle 
siyaset mi? Ama bu hoşgörü hiçbir zengin yaratımı ve 
güçlü düşünceyi korumazsa boş ve yararsız değil mi
dir? Yoksa kültürün elini ayağını çekmesini insanın 
kendini rahatlıkla teslim edebileceği bir tür kurtuluş 
olarak mı görmek gerekir? Bilemiyorum. Yalnızca 
kültürün yerini bıraktığına inanıyorum. Böylelikle 
Avrupalı kimliği geçmişte kalıyor. Avrupalı: Avrupa 
nostalj isi olan. 

EUROPE CENTRALE [ORTA AVRUPA]: 17. yüzyıl: 
Barokun olağanüstü gücü bu çokuluslu ve çokmerke
zi bölgeye, aynak ve belirsiz sınırlara belli bir kültür 
birliği getirdi. Barak Katalikliğin gecikmiş gölgesi 18. 
yüzyıla uzandı. Bir Voltaire, bir Fielding yoktu artık. 
Sanatlar hiyerarşisinde müzik ön plana çıktı. Haydn' 
dan bu yana (ve Schönberg ve Bartok'a kadar) Avrupa 
müziğinin ağırlık noktası burasıdır. 19. yüzyıl: Birkaç 
büyük şair çıkmıştır ama bir Flaubert yoktur: Bieder-
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meier anlayışı: Gerçeğin üzerine atılmış idil örtüsü. 
20. yüzyılda başkaldırı. En büyük kafalar (Freud, ro
mancılar) yüzyıllardır tanınmayan ve bilinmeyen şey
leri yeniden değerlendirirler. Yanılgıdan kurtarıcı 
açık seçiklik: Gerçeğin anlamı: Roman başkaldırıları 
antirasyonalist, antirealist, lirik Fransız modernizmi
nin bütünüyle karşıtıdır (anlaşmazlıklara yol açacak
tır bu). Büyük Orta Avrupalı romancılar topluluğu: 
Kafka, Hasek, Musil, Broch, Gombrowicz: Roman
tizmden nefret edişleri. Balzac öncesi romana ve 
inançsızlığa (Broch kitsch'i tekeşçi Püritanizmin Ay
dınlanma yüzyılına karşı komplosu olarak görüyordu) 
tutkun oluşları; tarihe ve geleceğin yüceltilmesine 
kuşkuyla bakmaları; öncü düşler dışında kalan mo
dernizmleri. 

İmparatorlugun çöküşü, 1945'ten sonra Avustur
ya'nın kültür açısından marjinalleşmesi ve öteki ül
kelerin politik açıdan yokolmaları Orta Avrupa'yı bü
tün Avrupa'nın olası yazgısın ın uyarıcı aynası, çökü
şün laboratuvarı durumuna getirdi. 

EUROPE CENTRALE (et Europe) [O RTA AVRUPA 
(ve Avrupa)] : Bir yayıncı bir ilanda Broch'u çok Orta 
Avrupalı bir bağlam içinde gösterir: Hofmannsthal, 
Svevo. Broch karşı çıkar buna. Ona göre biriyle karşı
laştırılması şartsa bunun Gide ya da Joyce olması 
gerekir! "Orta Avrupalı"l ığını yadsımak mı istemekte
dir böylelikle? Hayır. Şunu söylemek istemektedir 
yalnızca: Bir yapıtın anlam ve degerini anlama konu-
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sunda ulusal ve bölgesel bağlamlar hiçbir işe yara
maz. 

EXCITATION [UYARILMA] : Zevk, boşalma, duygu, 
tutku değil. Erotizmin temeli, en derin muamması, 
anahtar sözcüğü uyarılmadır. 

FRONTIERE [SINIR] : "Sınırın öte yanında, aşkın, 
aldanmanın, inancın, tarihin, hiçbir şeyin bir anlam 
taşımadığı öte yanında yeniden buluşmak için kısa, 
çok kısa bir zaman yeterliydi. İnsan yaşamının bütün 
gizemi bu sınırın çok yakınında, hemen kendisine 
doğrudan değecek biçimde gelişmesindeydi. Öyle ki
lomctrelerce uzakta değil, bir milimetre yakınında" 
( Gülüşün ve Unutuşun Kitabı). 

GRAPHOMANIE [GRAFOMANİ] :  Yazma hastalığı, 
"n1ektuplar, günlükler, aile kronikleri (yani kendisi ya 
da yakınları için yazmak) değil ama kitaplar yazmak 
isteğidir (yani bilinmeyen bir okuyucu kitlesine sa h ip 
olmak)." (Gülüşün ve Unutuşun Kitabı). Bir biçim 
yaratma hastalığı değil, kerıdi benini başkalarına eın
poze etmedir. Güç isteminin en grotesk anlatımı. 

1-IAGARD:  

I DEES [FİKİRLER] : Bir yapıt ı fikirlerine indirgeyen
lere karşı duyduğum tiksinti. "Fikir tartışmaları" de
nen şeye sürüklenmekten duyduğum nefret. Fikir-



152 Roman Sanatı 

lerle bulanıklaşmış, yapıtıara kayıtsız çagın esiniediği 
umutsuzluk. 

IDYLLE [İDİL] : Fransa'da ender kullanılan ama He
gel, Goethe, Schiller için önemli bir kavram:  Dünya
nın ilk çatışma öncesindeki; ya da çatışmalar dışında
ki, veya yanlış anlamalardan başka bir şey olmayan, 
dolayısıyla da sahte çatışma niteligi taşıyan çatışma
larla belirlenen durumu. "Aşk yaşamı çok büyük degi
şiklik göstermesine karşın kırklık adam, aslında bir 
idi! kahramanı gibiydi" (Yaşam Başka Yerde) .  Erotik 
serüveni idille uzlaştırma isteği haıcılığın özüdür - o
lasızlıgımn da nedeni. 

IMAGINATION [İMGELEM] : "Tamina Çocuklar 
J\ciasıncia" Üy�:l';!.!y!e ne anlatmak istedi,�im soruluyor 
bana. Bu öykü önce beni büyüleyen bir düştü. Daha 
sonra uyanıkken düşledİm bu öyküyü. Yazarken ge
nişlettim ve derinleştirdiın. Anlamı? Enfantokratik 
bir gelecegin düşsel imgesi diyelim isterseniz (bkz. 
INFANTOCRATIE). Bununla birlikte bu anlam düşü 
öncelemedi. Anlamı öneeleyen düştür. Dolayısıyla bu 
anlatıyı okuyucular kendilerini imgeleme bırakarak 
okumalıdır. Özellikle çözülmesi gereken bir bilmece 
gibi değil. Kafka uzmanları Kafka'yı çözümlerneye 
çalışarak öldürmüşlerdir. 

INEXPERIENCE [ACEMİLİK]: Varolmanın Daya
mlmaz Hafifliği için düşündügüm ilk ad: "Acemiligin 
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Dünyası". İnsanlığın durumunun bir niteliği olarak 
acemilik. İnsan dünyaya bir kez gelir ve geçmiş yaşa
mının deneyimleriyle yeni bir yaşama başlaması ola
naksızdır. Gençliğin ne olduğu bilinmeden çocukluk
tan çıkılır, evliliğin ne olduğu bilinmeden evienilir ve 
hatta yaşlılık dönemine girildiğinde nereye gidileceği 
bilinmez: Yaşlılar yaşlılıklarının m asum çocuklarıdır. 
Bu anlamda insanın dünyası acemiliğin dünyasıdır. 

INF ANTüCRA TIE [ENF ANTOKRASİ] :  "Bir moto
sikletli, kolları ve ayakları O biçiminde, boş sokakta 
gök gürültüsünü andıran bir uğultuyla gazlamış gidi
yordu. Yüzü, gürültülerine çok önem veren bir çocu
ğun dddiyetini yansıtıyordu" (Musil, Niteliksiz 
Adam) . Bir çocuğun ciddiyeti: Teknik Çağın yüzü. 
Enfantokrasi: İnsanlığa empoze edilmiş çocukluk ide
ali .  

lRONIE [İRONİ] :  Kim haklı, kim haksız? Emma Bo
vary çekilmez bir insan mıdır? Yoksa yürekli ve etki
leyici midir? Ya Werther? Duygulu ve soylu mudur? 
Ya da saldırgan ve kendine aşık biri midir? Roman ne 
kadar dikkatli okunursa yanıt o kadar zorlaşır çünkü 
tanım olarak roman ironik bir sanattır: "Doğru"su 
gizlidir, söylenmemiştir, söylenemez. Joseph Conrad, 
Razumov 'wı Öyküsü. Batı Gözüyle'de bir Rus dev
rimcisini şöyle konuşturur: "Kadınların, çocukların ve 
devrimcilerin, tüm yüce duyguların, inancın, baglılı
ğın, eylemin yadsınması olan iraniyi lanetlediklerini 
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unutmayın Razumov ! "  ironi ötkelendirir. Ama alay 
ettiği ya da saldırdığı için değil, dünyayı anlaşılmaz 
biçimde göstererek bizi kesinliklerden yoksun bırak
tığı için. Leonarda Sciascia "ironiyi anlamaktan, çöz
mekten daha zor bir şey yoktur" diyor. Bir romanı 
üslup zormalasıyla "zor" hale getirmeyi isternek boşu
nadır; bu niteliği haketmiş her roman, ne kadar açık 
ve anlaşılır olursa olsun içinde barındırdığı ironi dola
yısıyla zaten yeteri kadar zordur. 

JEUNESSE [GENÇLİK] : "Kendime karşı, o dönemi
me karşı, aptal lirik çağı 'ma karşı müthiş bir öfke 
duydum." (Şaka). KITSCH: Varolmanın Dayanılmaz 
Hafifliği'ni yazarken "kitsch"i romanın temel sözcük
lerinden biri yaptığım için kaygılıydım biraz. Bu söz
cük yakın zamana kada r Fransa'da hemen hemen 
bilinmiyordu ya da çok kısıtlı anlamıyla biliniyordu. 
Hermaım Broch'un ünlü denemesinin Fransızca çevi
risinde "kitsch" sözcüğü "ucuz sanat"la karşılanmış. 
Bir anlam yanlışlığı, çünkü Broch, "kitsch"in basit bir 
zevksiz yapıttan başka bir şey olduğunu kanıtlar. 
Kitsch tutumu, kitsch davranışı vardır. Kitsch - in
san' m (Kitsclınıensclı) kitsch gereksinimi: Yalancık
tan güzel gösteren aynaya bakma ve bu aynada kendi
ni  doyum sağlamış olarak görme gereksinimi. Broch'a 
göre kitsch, tarihsel olarak 1 9. yüzyılın duygusal ro
ınantizmine bağlıdır. 19 .  yüzyılda Almanya ve Orta 
Avrupa öteki ülkelerden çok daha romantik (ve çok 
daha az gerçekçi) olduklarına göre kitsch sözcüğü 
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buralarda doğacak, buralarda aşırı ölçüde yaygınlık 
kazanacak ve hiç çekinilmeden kullanılacaktı. Prag'da 
kitsch'i sanatın baş düşmanını olarak değerlendirdik. 
Fransa'da değil. Fransa'da gerçek sanatın karşıtı ola
rak eğlence, büyük sanatın karşıtı olarak da hafif 
sanat sözcükleri kullanılıyor. Bana gelince ben, Agat
ha Christie'nin polis iye romanlarından hiçbir zaman 
sıkılmadım. Buna karşılık Çaykovski'den, Rahmani
nov'dan, Harowitz'den, büyük Hollywood filmlerin
den, Kramer Kramer'e Karşı 'dan Doktor Jivago 'dan 
(zavallı Pasternak) içtenlikle söylüyorum, nefret edi
yorum. Biçimleriyle modernİst olmak isteyen yapıt
lardaki kitsch anlayışı gitgide beni daha fazla sinir
lendiriyor. (Nietzsche'nin "güzel sözcükler"e karşı 
duyduğu iğrenmenin ve Victor Hugo'nun "cicili gıysı
leri" n in henüz ortaya çıkmamasına karşın birer 
kitsch tiksintisi olduğunu eklemek isterim). 

LAI D  [ÇİRKIN] : Kocasının sadakatsizliklerinden ve 
polislerle arasında geçen yorucu serüvenlerden sonra 
Tereza "Prag çirkin b ir yer oldu" der. Çevirmenler 
çirkin sözcüğü yerine "ürkütücü" ya da "dayanılmaz" 
sözcüğünü kullanmak istiyorlar. Ahlaksal bir duruma 
estetik bir yargıyla tepki göstermek pek mantıklı gel
miyor onlara. Ama "çirkin"in yeri başka bir sözcükle 
doldurulamaz; modern dünyanın her yerde ortaya 
çıkan ve alışkanlıkla bağışlanan ve görünmez olan 
çirkinliği en hafif bir sıkıntı anımızda birdenbire h is
settirir kendini. 
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LEGERETE [HAFİFLİK]: Varolmanın dayanılmaz 
hafifliğini önce Şaka'da bulmuştum. "Tozlu kaldırım
larda yürüyor ve yaşamıının üstüne çöken boşluğun 
ağır hafifliğini hissediyordum." Sonra Yaşam Başka 
Yerde 'de: "Jaromil kimi zaman korkunç düşler görü
yordu: Düşünde çok hafif bir şeyi, bir çay fincanını. 
bir kaşığı, bir tüyü kaldırması gerekiyor ve bir türlü 
beceremiyordu bu işi. Eşya ne kadar hafifse, o kadar 
güçsüzleşiyor, eşyanın hafifliği altında eziliyordu." 
Sonra Aynlık Va/sinde: "Roskolnikov cinayetini bir 
trajedi gibi yaşadı ve sonunda eyleminin altında ezil
di .  Ve Jakub eyleminin böylesine hafif oluşu, kendisi
ni bunaltmamasına ve hiç ezmemesine şaşırıyor. Ve 
bu hafifliğin Rus kahramanın isterik duygularından 
başka türlü yıldırıcı olup olmadığını soruyor kendi
ne." Sonra Gülüşün ve Unutuşun Kitabı 'nda: "Karın
daki o boş kese, ağırlığın dayanılmaz yokluğuydu. 
Nasıl bir uç her an karşıtma dönüşebilirse, uç nokta
sına ulaşan hafiflik de hafifliğin korkunç ağırlığına 
dönüşüyor ve Tamina buna bir saniye daha dayana
mayacağını biliyordu." 

Kitaplarıının tüm çevirilerini okurken bütün bu 
yinelemeleri farkettim ve üzüldüm. Sonra da kendi
mi avuttum: Belki de tüm romancılar bir tek tema (ilk 
roman) ve çeşitlerneleri'ni yazıyorlar. 

LITANIE [NAKARAT] : Yineleme (repetition) . Müzi
kal kompozisyon ilkesi. Nakarat: Müzik olmuş söz. 
Romanın yinelenen bölümleriyle zaman zaman şarkı-
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ya dönüşmesini isterim. işte Şaka 'da yurdwn sözcügü 
üzerine düzenlenmiş bir nakarat bölümü: 

" . . .  Ve bana öyle geliyor ki bu şarkıların içinde 
kurtuluşum, ilk izlerim, ihanet ettiğim ama ihanet 
ettiği ölçüde de benim olan yurdum (madem ki en 
dokunaklı yakarış ihanete ugramış yurdumdan yük
seliyor) vardı; ama aynı zamanda anlıyordum ki bu 
yurdum bu dünyada degildi (bu dünyada yoksa hangi 
yurdum?), söyledigirniz şarkılar bir anıdan, bir anıt
tan, artık olmayan düşsel kavuşmalardan başka bir 
şey degildi ve bu yurdumun topragının ayaklarımın 
altından kaydığını, dudaktanmda klarnetle yılların, 
yüzyılların derinligine, dipsiz bir derinlige dogru git
tigini hissediyordum ve şaşkınlıkla tek yurdumun bu 
açgözlü, doymak bilmez düşüş oldugunu düşünerek 
kendimi ona ve baş dönmesinin verdiği hazza bırakı
yordum (Şaka). 

İlk Fransızca çeviride tüm yinelemeler eş anlam
lı sözcüklerle doldurulmuştur: "Bana bu dörtilikler 
arasında yurdumdaymzşım, onlardan kaynaklanıyor
muşum, kendilikleri benim kökenimmiş, suçlulugu
mu silmek için en dokunaklı yakarış, ihanet ettigirniz 
yuvadan kaynaklandığına göre dnha çok bana ait olan 
ocagımmış gibi geliyordu; aynı zamanda hemen anlı
yordum ki, o bu dünyada degildi (bu dünyada degilse 
hangi dünyaya ait olabilirdi?).  Şarkılarımız ve melodi
lerimiz bir anıdan, bir anıttan öte bir anlam taşımı
yordu, artık olmayan büyülü bir gerçegin hayal edilen 
kalıntılarından başka bir şey degildi. Bu ocagın teme-
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linin ayaklarımın altından kaydığını hissediyordum. 
Kendimi dudaklarımda klarnet, yılların, yüzyılların 
girdabında, dipsiz bir uçuruma atılmış olarak görüyor 
ve şaşkın bir durumda bu inişin, bu doymak bilmez, 
aç gözlü düşüşün tek barınağım olduğunu düşüne
rek, baş dönmesinin verdiği hazza teslim oluyordum" 
(La Plaisanterie, ilk baskı, s. 343 ). 

Eş anlamlı sözcükler yalnızca metnin melodisini 
değil, anlamını da bozmuş (bkz. REPETITIONS). 

LI V RE: 

L YRIQUE [LİRİK] : Varolmanın Dayanılmaz Hafifli
grnde iki tür çapkından sözedilir: Lirik çapkınlar 
(her kadında kendi ideallerini ararlar) ve epik çap
kınlar (kadınlarda kadın dünyasının sonsuz çeşitlili
ğini ararlar). Bu, liriğin ve epiğin (ve dramatiğin) 
klasik ayrımına denk düşer. Sözkonusu ayrım 18. 
yüzyılın sonuna doğru Almanya'da ortaya çıkmış ve 
Hegel'in Estetik 'inde büyük bir ustalıkla işlenmiş ve 
geliştirilmiştir. Lirik kendini açığa vuran öznelliğin 
ifadesidir; epik dünyanın nesnelliğini ele geçirme 
tutkusundan gelir. Bana göre lirik ve epik estetiğin 
alanını aşarlar, insanın kendisini, dünya ve ötekiler 
(lirik çağ= gençlik çağı) karşısında olası iki tutumunu 
temsil ederler. Ne yazık ki lirik ve epiğin bu biçimde 
anlaşılması Fransızlara o kadar uzak ki, Fransızca 
çeviride lirik çapkının romantik düzücü, epik çapkı
nın da hovarda düzücü olmasına razı olmak zorunda 
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kaldım. Bu en uygun çözüm biraz hüzünlendirdi be
nı. 

LYRISME (et revolution) [LİRİZM (ve devrim)] : "Li
rizm bir sarhoşluktur ve insan dünyayla daha kolay 
haşır neşir olabilmek için sarhoş olur. Devrim irde
lenmek ve incelenmek istemiyor, insanlarla bir bütün 
oluşturmak istiyor; bu anlamda liriktir ve lirizm ona 
gereklidir" (Yaşam Başka Yerde). "Erkeklerin ve ka
dınların arkasına kapatıldığı duvar bütünüyle şiirlerle 
doluydu ve bu duvarın önünde dans ediliyordu. Hayır 
bir ölüm dansı değil. Burada dans eden suçsuzluktu! 
Kanlı bir gülümsemeyle suçsuzluk!" (Yaşam Başka 
Yerde). 

MACRO (et misogyne) [MAÇO (ve mizojin)] : Maço 
dişilik hayranıdır ve hayran olduğu şeye egemen ol
mak ister. Egemen olduğu kadının örnek dişiliğini 
yüceltirk en ( analığım, doğurganlığını, zayıflığını, ev
cilliğini, duygusallığını vb), kendi erkekliğini yücelt
mektedir. Buna karşılık mizojin dişilikten nefret 
eder. Kadınlık yanı ağır basan kadınlardan kaçar. Ma
çonun ideali: Aile. Mizojinin ideali: Birçok metresle 
birlikte bekar ya da sevdiği ve çocuksuz bir kadınla 
evli olma. 

MEDITATION [MEDİTASYON] :  Romancının üç te
mel olanağı: Bir öykü anlatır (Fielding), bir öykü 
betimler (Flaubert), bir öykü düşünür (Musil). 19. 
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yüzyılda roman tanımı çağın eğilimiyle (pozitivist, 
bilimsel) uyuşuyordu. Bir romanı sürekli bir meditas
yon üzerine kurmak 20. yüzyılın düşünmeyi hiç sev
meyen eğilimine ters yönde gelişiyor. 

MERCI: 

MISOGYNE [MİZOJİN] : Hepimiz ilk günlerimizden 
başlayarak bir anne, bir baba, bir dişilik ve bir erkek
likle karşı karşıya geliriz. Dolayısıyla bu iki örneğin 
her biriyle uyumlu ya da uyumsuz bir ilişkinin dam
gasını taşırız. Kadın düşmanları (mizojinler) yalnızca 
erkekler arasında değil kadınlar arasında da bulunur 
ve ne kadar kadın düşmanı varsa o kadar da erkek 
düşmanı (erkek örneğiyle uyumsuzluk içinde olan 
erkekler ve kadınlar) vardır. Bu tutumlar farklı olası
lıklardır ve insanlık durumu içinde bütünüyle nor
maldirler. Feminist manicilik hiçbir zaman "erkek 
düşmanlığı nedir?" sorusunu sormadı ve mizojinliği 
basit bir hakarete dönüştürdü. Böylece bu kavramın 
tek ilginç yanı olan psikolojik içeriği gözden kaçırıldı. 

MüDERNE (art moderne; monde moderne) [MO
DERN (modern sanat; modern dünya)] :  Lirik bir coş
kuyla modern dünyayla özdeşleşen modern sanat var
dır. Apollinaire. Tekniğin yüceltilmesi, geleceğin bü
yüsü. Onunla birlikte ve ondan sonra : Mayakovski, 
Leger, Gelecekçiler, Öncüler. Ama Apollinaire'in kar
şıtı Kafka'dır. İnsanın kaybolduğu bir labirente ben-
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zeyen modern dünya. Antilirik, antiromantik, kuşku

cu. eleştirel modernizm. Kafka 'yla birlikte ve Kafka' 

dan sonra : Musil. Broch, Gombrowicz, Beckett. lones
co, FeUini... Gelecege gömüldükçe "antimodern mo
dernizm"in mirası da büyümektedir. 

MüDERNE (etre moderne) (MODERN (modern ol

mak)]: "Komünizmin yıldızı yeni, yen i, yenidir ve bu

nun dışında modernlik yoktur" diye yazmıştı büyük 
öncü Çek romancı Vladislav Vancura. Modernlikten 

uzak kalmamak için herkes Komünist Partiye koşu
yordu . Komün ist Partinin tarihsel düşüşü ınodern in 
(modernliğin dışında) her yerde görülmeye başlama
sıyla hızlandı. Çünkü Rimbaud "mutlaka modern ol
mak gerekir" emrini vermişti. Modern olmak isteği 
bir modeldir. yani akıldışı bir buyruktur. İçimizde 

derinlemesine kök salmıştır. Değişken ve bel irsiz içe
rikli.  direten bir biçimdir: Kendisinin modern oldu
ğunu söyleyen moderndir ve öyle kabul ed i lm iştir. 
Ferdydurke'de Lejeune Ana "eskiden gizlice gidilen 

tuvaletlere dogru pervasızça yönelişini bir modern l ik 

simgesi gibi gösteriyor". Gombrowicz'in Ferdydurke si 
modern model i n i yanılgıdan kurtarmanın en çarpıcı 
örnegidir. 

MYSTIFICATION [ALDATMACA]: 18 .  yüzyı lda 

Fransa'nın dinsiz çevrelerinde salt gül ünç nitel ikli 

a ldatmacalan belirtmek üzere ortaya çıkan, kendisi 

de hoş- (mystere - giz - sözcüğünden türerne) bir yeni 
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sözcük. Diderot kırkyedi yaşında çok ilginç bir aldat
maca öyküsü tasarlar ve Markİ de Croismare'ı genç, 
mutsuz bir rahibenin himaye istediğine inandırır. 
Markiye gerçekte varolmayan bu kadının imzasıyla 
mektuplar yazar. Bir aldatmaca ürünü olan Rahibe 
(La Religieuse) Diderot'yu ve yaşadığı yüzyıJı sevme
ınizi sağlayan nedenlerren birid ir. Aldatmaca: Dünya
yı ciddiye alınamanın etkin yollarından biri. 

NON-ETRE: 

OBSCENITE [AÇIK SAÇlKLlK] : Bir yabancı d ilde 
açık saçık sözcükler kullanılır ama içerikleri tam ola
rak h issedilmez. Belli bir vurguyla söylenen açık saçık 
sözcük gülünçleşir. Yabancı bir kadınla açık saçık ol
manın zorluğu. Açık saçıkl ık:  Bizi vatanımıza bağla
yan en derin kök. 

OCTAVIO: Octavia Paz ve karısı Marie - Jo'nun yaşa
dığı Mexico'daki korkunç deprem sırasında bu küçük 
sözlük üzerinde çalışıyordum. Dokuz gün haber ala
madık onlardan. 27 Eylül günü telefon çaldı ve Octa
via'nun mesajını aldım. Bir şişe açıp sağlıkianna içtim 
ve adını bu sözlüğe koydum. 

OEUVRE [YAPlT) : "Taslaktan yapıta giden yol dizler 
üstünde, emektenerek alınır." Vladimir Holan'ın bu 
dizesini unutamam. Ve Felice'e Mektuplar'la Şato' 
nun aynı kefeye konmasını kabul edemem. 
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OISIVETE: 

OPUS [OPUS] : Bestecilerin şahane alışkanlıgı. Yal
nızca "degerli" kabul ettikleri yapıtıara bir Opus nu
marası veriyorlar. Gençlik dönemine ilişkin yapıtları, 
bir rastlantıyla oluşturulanları ve ahştırma sırasında 
ortaya çıkanları numaralamıyorlar. Numarasız bir 
Beethoven: Salieri Çeşitlemeleri: Gerçekten zayıf bir 
yapıt ama şaşırtmıyor bizi çünkü besteci kendi söyle
miş bunu. Bütün sanatçılar için temel sorun: "Deger
li" yapıtı nereden başlıyor? lanacek özgünlüğünü 45 
yaşından sonra buldu. Daha önceki döneminden kal
ma bazı bestelerini dinlerken sıkıhyorum. Debussy 
ölümünden önce bütün taslaklarını, yarım kalmış ça
l ışmalarını yırtıp atmış. Bir sanatçının yapıtiarına en 
küçük hizmet: Çevrelerini temizlemek. 

O UBLI [UNUTUŞ] : "İnsanın iktidara karşı mücadele
si belleğin unutuşa karşı mücadelesidir." Gülüşün ve 
Unutuşun Kitabı'nın kahramanlarından biri olan Mi
rek'in söylediği bu sözler çoğu zaman romanın bildiri
si olarak görülür. Okuyucu bir romanda önce "bili
nen"i görür. Bu romanın "bilinen"i Orwell'ın ünlü te
masıdır: Totaliter bir iktidarın empoze ettigi unutuş. 
Ama Mirek üzerine bu anlatının özgünlügünü ben çok 
daha başka bir yerde görüyorum: Unutulmamak için 
(kendisinin, dostlarının ve siyasal mücadelelerinin 
unutulmaması için) mücadele veren, bütün gücünü 
harcayan Mirek, aynı zamanda da ötekini (utandığı 
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eski metresini) unutturmak için olmayacak şeyler 
yapıyor. Unutma isteği siyasal hir sorundan önce an
tropolij iye il işkin bir sorundur; özyaşamöyküsünü ye
niden yazma, geçmişi değiştirme, kendisinin ve baş
kalarının izlerini yoketme isteği insanda eskiden heri 
vardır. Unutma isteği basit bir aldatma eğiliminden 
uzaktır. Sabina'nın herhangi bir şeyi gizlernesi için 
h içbir neden yoktur ama akıldışı hir unutulına iste
ğiyle zorlanmaktadır. Unutuş: Mutlak adaletsizlik ve 
mutlak avuntu. Unutuş temasının romansal incele
mesi amaçsız ve sonuçsuzdur. 

PORTEMANTEAU [PORTMANTO] : Büyülü nesne. 
Ludvik onu intihar ettiğini sand ığı Helena'yı ararken 
görür: ·"Üç ayak üzerine dikilmiş madeni bir cisim 
üstbölümlerinde üç kola ayrılıyordu: Hiçbir şey asıl
mamışt t . İnsanı andıran siluetiyle yetim kalmıştı san
ki .  Madeni çıplaklığı ve gı..i lün�· biçimde kalkmış kolla
n sıkıntı veriyordu hana." Da ha sonra : " . . .  kollarını 
tesl im olan bir asker gibi kaldıran zayıf madeni port
manto." Şaka 'nın kapagına bir portmanto koymak 
istedim hep. 

REPETITIONS [Yl NELEMELER] :  Nabokov Anna 

Karenina 'n ın Rusça metninin başında altı türnce 
içinde sekiz kez "ev" sözcüğünün geçtiğini ve bu yine
lemenin yazarın bi l inc;li o larak yaptığı bir oyun oldu
ğunu söylüyor. Oysa metnin Fransızca çevirisinde 
"ev" sözcüğü bir kez, Çekçe çeviride ise iki kez geçi-



Yetmişbir Sözcük 165 

yar. Aynı kitapta Tolstoy'un bütün skazal'ları (dedi) 
çeviride savurdu, karşılık verdi, yineledi, bağırdı, ta
mamladı vb olmuş. Çevirmenler eşanlamlı sözcüklere 
bay ılıyarlar ( eşanlamlılık kavramına bile karşıyım: 
Her sözcüğün kendine özgü anlamı vardır ve anlam 
açısından yeri doldurulamaz). Pascal: "Bir söylevde 
yindenen sözcükler varsa ve bunları düzeltmeye çalı
şırken çok yerinde kuiJan ıldıkları ve düzeltildiğinde 
söylevin bozulduğu görülürse bu sözcükleri bırakmak 
gerekir, söylevin özell iğidir bunlar." Fransız düzyazı
sının en güzel ömeklerinden biri olan Viva nt Denon' 
un Point de lendemain 'ın ın tek paragrafındaki ince 
yineleme oyunu: " Kontesi çılgınca seviyordum. Yirmi 
yaşındaydım ve saftım. Beni aldattı, kızdım, gitti. Saf
tım, üzülüyordum onun için; yirmi yaşındaydım, ba
ğışladı beni; ve yirmi yaşında olduğum için, saf oldu
ğum için, hep aldatılıp hiç terkedilmediğim için en 

çok sevilen aşık, dolayısıyla da en m u tlu  insan oldu
ğuma inanıyordum." (Bkz. LITANIE).  

REWRITING: lnterview'lar, konuşmalar, söyleşiler. 
Uyarlamalar, çeviri yazılar, filmler, televizyon yayın
ları. Çağın anlayışı olarak rewritbıg. "Bir gün geçmiş 
kültür tümüyle yeniden yazılacak bu rewrit ing'in ar
kasında tümüyle unutulacaktır" (Kaderci Jacques ile 

Efendisi'nin önsözü) .  Ve: "Yazı lmış olanı  yeniden yaz
mak isteyenler mahvolsun !  Kazığa oturtulsunlar ve 
yakılsınlar!  İğdiş edilsinler ve kulakları kesilsin ! "  (Ka
derci Jacques ile Efendisi'nde efendi). 
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RIRE ( Europeen) [GÜLÜŞ (Avrupa'ya özgü)] : Rabe
lais için neşe ve komik aynı şeydi. Sterne'in ve Dicle
rat'nun 18. yüzyıldaki mizahı Rabelais'vari neşenin 
nostaljik ve tatlı bir anısıdır. 19. yüzyılda Gogol me
lankolik bir mizalı yazarıydı: "Gülünç bir öykü dik
katlice ve uzun uzun incelenirse gitgide hüzünlü bir 
hal alır" der. Avrupa gülünç öyküye o kadar uzun bir 
süre kendi varoluşu açısından baktı ki, Rabelais'nin 
neşeli destanı 20. yüzyılda "ürküncü kumikten ayıran 
çok az şey vardır," diyen Ianesco'nun umutsuz kome
disine dönüştü. Avrupa'ya özgü gülmenin tarihinin 
sonu gelmektedir. 

ROMAN: Yazarın deneysel egolar (kişiler) aracılığıyla 
varoluşun bazı büyük temalarını sonuna kadar irdele
diği büyük düzyazı biçimi. 

ROMAN (et poesie) [ROMAN (ve şiir)]: 1857: Yüzyılın 
en büyük yılı. Elem Çiçek/eri: Lirik şiir kendi alanını, 
özünü buluyor. Madam Bovary: Bir roman tarihinde 
ilk kez şiirin en yüce gerekliliklerini ("tüm engelleri 
aşarak güzellik arama" eğilimi; her özel sözcüğün 
önemi; metnin yoğun melodisi; her ayrıntıya uygula
nan özgünlük) üstlenmeye hazırdır. Romanın tarihi 
1857'den başlayarak "şiire dönüşmüş roman"ın tarihi 
olacaktır. Ama şiirin gerekliliklerini üstlenmek roma
nı lirikleştirmekten (temel olay özelliğinden vazgeç
rnek, d ış dünyadan vazgeçmek, romanı kişisel itirafa 
dönüştürmek, onu süslemelerle doldurmak) çok daha 
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başka bir şeydir. En büyük "şair - romancılar" şiddetle 
antilirik'tir: Flaubert, Joyce, Kafka, Gombrowicz. 
Roman = antilir ik şiir. 

ROMAN (europeen) [ROMAN (Avrupa romanı)] : Ro
manın (roman adı verilen her şeyin) tarihi ( tek ve 
sürekli evrim) yoktur. Roman tarihleri vardır yalnız
ca. Çin romanının, Yunan - Roma romanının, Japon 
romanının, Ortaçağ _romanının vb. Avrupa ronıam 
adını verdiğim roman, Modern Çağın şafağında Gü
ney Avrupa'da ortaya çıkmıştır ve kendi içinde tarih
sel bir bütünlük taşır. Bu roman daha sonra alanını 
özellikle iki Amerika'ya doğru genişletecektir. Avrupa 
romanı (Avrupa müziği gibi) biçimlerinin zenginliğiy
le, evriminin baş döndürücü yoğunluğuyla, toplumsal 
rolüyle başka hiçbir uygarlıkla karşılaştırılamayacak 
kadar eşsizdir. 

ROMANCIER (et ecrivain) [ROMANCJ (ve yazar)] :  
Sartre'ın "Yazmak Nedir?" adlı kısa denemesini yeni
den okuyorum. "Roman " ve "Romancz " sözcüklerini 
hiç kullanmamış. Düzyazı yazarı 'ndan başka bir şey 
demiyor. Doğru bir ayrım. Yazarın özgün fikirleri ve 
taklit edilemeyecek bir sesi vardır. Herhangi bir bi
çimden (roman da içinde olmak üzere) yararlanabilir 
ve düşüncesiyle belirlenen, sesiyle gelen her şey ya
pıtının bir parçasıdır. Rousseau, Goethe, Chateaubri
and, Gide, Camus, Montherlant. 

Romancı düşüncelerine fazla önem ,vermez. De-
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nemelerle varol�un bilinmeyen yanlarını keşfetme
ye ça lışır. Sesine de�, peşinde oldu� biçime vur
gundur ve yapıtını yalnızca düşünün freslderini ya

n ıtlayan biçimler oluşturur . Fielding, Sterne, Flau

beı t, Proust, Faulkner, Celine, Calvino. 
Yazar, zamanının, ulusunun, fikirlerin tarihinin 

tinsel haritasında bulunur. 
Bir romanın degerinin kavranabilecegi tek bağlam 

Avrupa roman tarihinin baglamıdır. Romancının Cer
vantes'ten başkasına verilecek hesabı yoktur. 

ROMANCIER (et sa vie) [ROMANCI (ve yaşamı)] : 

Romancı Karel Capek'e niçin şiir yazmadıgı sorul
muş. Yanıtı: •çünkü kendimden sözetmekten nefret 
ederim." 

Hermann Broch, Musil. Kafka. Her üçüyle ilgili 

gerçek biyografiler yok. Bu demek de�il.dir ki, yaşam

larında çok az olay geçm�tir. Yaşamları ön plana çık
mamış, kamuya mal olmamışlar, yaşamlarını yazma
mışlar . "Büyük yazarların değerli yaşarniarına burnu
mu sokmaktan nefret ederim ve hiçbir yaşamöykücü 
özel yaşamıının örtüsünü kaldırmayacaktır" diyor Na
bokov. Eskiden beri bilinen egretileme: Romancı ro
manının evini yapmak için yaşamının evini yıkar. Bir 
romancının y�amını yazanlar da romancının yaptığı
nı bozar, bozduğunu yeniden yaparlar. Çalışmalarıyla 
bir romanın ne değerini ne anlamını aydınlatabilir

ler, olsa olsa birkaç tuğlanın niteligini açıklayabilir
ler. Kafka, Jpseph K'dan daha çok ilgi topladıgında 
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Kafka'nın ölümünden sonra ortaya çıkacak ölüm sü
reci başlamış demektir. 

RYTHME [RİTM] : Bana sürekli olarak günlerimin 
sayılı olduğunu anımsatan  kalbimin vuruşlarını duy
maktan nefret ederim. Bu nedenle partisyanları be
lirleyen çizgilerde her zaman ölümcül bir şey görmü
şümdür. Ama en büyük ritm ustaları bu önceden 
görülebilen tekdüzeliği susturmayı ve müziklerini 
"zamanın d ışında bir zaman"ın küçük bir uzarnma 
dönüştürmeyi başarmışlard ır. Çoksesli müziğin bu
yük ustaları: Yatay, kontrapuntocu düşünce, ölçünün 
önemini azalttı. Beethoven: Son döneminde ölçüler 
bel li bel irsiz ayırdedilir, özellikle yavaş hareketlerde 
ritm çok karışıktır. Olivier Messiaen'e hayranım. Ek
lenen ya da çıkarılan küçük ritmik değerler tekniğiy
le önceden belirlenemeyen ve hesaplanamayan za
mansal bir yapı, bütünüyle bağımsız bir zaman (dört
lüsünün adıyla "zaman ın sonuna" göre zaman) keşfet
nı iştir. Basmakalıp fikir: Ritmin deh<ısı gürültülü pa
tırtılı biçimde belirtilmiş kurallara uygunlukla ortaya 
çıkar. Hata . Rock'ın can sıkıcı ritmik ilkelliği: İnsan 
ölüme doğru yürüyüşünü bir saniye aklından çıkar
masın diye yoğunlaştırılmış kalp atışı. 

SEMPITERNEL: 

SOVIETIQUE [SOVYET] : Bu sıfatı kullanmıyorum. 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. "Dört sözcük, 
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dört yalan" (Castoriadis). Sovyet halkı: Arkasında im
paratorluğun tüm Ruslaştırılmış uluslarının unutut
ması gereken paravan sözcük. "Sovyet" terimi yalnızca 
Komünist Büyük Rusya'nın saldırgan ulusçuluğuna 
değil, ayrılıkçıların ulusal nostalj isine de uygun düşü
yor. Bu terim ayrılıkçıların bir tür büyülenme yoluy
la, Rusya'nın (gerçek Rusya'nın) Sovyet devletinde 
bulunmadığını ve Rusya 'nın özünün bozulmadan, le
kesiz, tüm suçlamalardan uzakta sürüp gittiğine 
inanmalarını sağlar. Alman vicdanı: Nazi döneminden 
sonra yaralanmış ve suçlanmış; Thomas Mann: Cer
men düşüncesinin acımasızca ele alınışı. Polanya kül
türünün olgunluğu : "Polonyalılık"ın özünü keyifli bir 
biçimde bozan, değiştiren Gombrowicz. El değmemiş, 
tertemiz öz "Rusluğu" bozmak Ruslarca düşünülemez 
bir şey. Bir Mann, bir Gombrowicz yoktur onlarda. 

TCHECOSLOVAQUIE [ÇEKOSLA VAKY A] : Olayla
rın genellikle orada geçmesine karşın Çekoslavakya 
sözcüğünü hemen hemen hiç kullanmam. Bu bileşik 
sözcük çok genç ( 19 18'de doğmuştur) :  güzel değil ve 
zaman içinde köksüz. Ayrıca adlandırılan şeyin çok 
genç (zaman içinde sınanmamış), bileşik niteliğini 
açığa vuruyor. Sıkışılırsa böylesine zayıf bir sözcük 
üzerinde bir devlet kurulabilir ama bir roman kurula
maz. Bu nedenle kahramanlarıının ülkesini belirtmek 
için her zaman eski Bohemya sözcüğünü kullanırım. 
Siyasi coğrafya açısından değil (çevirmenlerim çoğu 
zaman karşı çıkıyorlar) ama şiirsellik açısından müm-
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ki.in olan tek adlandırma. 

TEMPS MODERNES [MODE RN ÇAG]: Modern Ça
ğın başlaması. Avrupa tarihinin anahtar - anı. Tanrı, 
Deus Absconditus (Gizli Tanrı), insan da her şeyin 
temeli oluyor. Avrupa bireyciliği onunla doğdu ve 
onunla birlikte sanatta, kültürde ve bilirnde yeni du
rumlar ortaya çıktı. Amerika'da bu terimin çevirisi 
baz1 güçlükler doğurdu. Modern Times yazıldığında 
Amerikalı, çağdaş dönemi, bu yüzyılı anlıyor. Ameri
ka'da Modern Çağ kavramının bilinmemesi iki kıta 
arasında tam bir kopukluk olduğunu gösteriyor. Av
mpa'da Modern Çağın sonunu yaşıyoruz; bireyciliğin 
sonu;  yeri doldurulamaz kişisel bir özgünlüğün ifade
si olarak anlaşLlan sanatın sonu:  İşsiz bir tekbiçimiilik 
dönemini haber veren son. Modern Çağın doğuşunu 
yaşamayan ve onun yalnızca geç kalmış bir mirasçısı 
olan Amerika bu son duygusunu yaşamıyor. Amerika 
başlangıç ve sonia ilgili başka ölçütler tanıyor. 

TRAHIR [iHANET ETMEK] : "Peki nedir ihanet et
mek? ihanet etmek, smıdan çıkmak ve bilinmeyene 
doğru gitmektir. Sabina bil inmeyene doğru gitmekten 
daha güzel bir şey bilmemektedir" (Varolmanm Da
yamlmaz Hafifliği). 

TRANSFARENCE [SA YDAMLIK] : Politik söylernde 
ve gazetecilikte bu sözcük şu anlama gelir: Bireylerin 
yaşamının kamuoyuna açılması. Bu, bizi Andre Bre-



172 Romall Sa11all 

ton'un herkesin gözü önünde, canı bir evde yaşama 
isteğine götürür. Camdan bir ev: Eski bir ütopya ve 
aynı zamanda da modern yaşamın en korkunç yanla
rından biri. Kural: Devletin işleri saydam olmaktan ne 
kadar uzaksa bireyin işleri o kadar saydam olmalıdır. 
Bürokrasi devleti temsil eden bir şey olmasına karşın 
anonimdir, gizlidir, kodlanmıştır, kavranamaz. Buna 
karşılık resmi görevli olmayan kişi saglık durumunu, 
maddi durumunu, a ilevi durumunu açıklamak zorun
dadır ve eğer kitle iletişim araçları istemişse ne aşk
ta, ne hastalıkta ne de ölümde bir an yalnız kalabile
cektir. Özel yaşama tecavüz isteği saldırganlığın çok 
eski hir hiçimidir. Günilmüzde kuruıniaşmış (fişleriy
le hürokrasi, röportajlarıyla basın), ahlaksal açıdan 
doğrulanmış (bilgilenme hakkı insan haklarının en 
başındadır) ve şi irleştirilmiştir (güzel bir sözcükle 
saydamlık). 

UNIFORME (uni-forme) [ÜNİFORMA (Fr. Uni - 
forme'dan, tek - biç im li ya da tek - tipli) ] :  Gerçeklik, 
hesabın çeşitli planlarda d ile getirilebilen tekbiçimli
liğine dayanıyor, insan da gerçeklikle ilişkisini sür
dürmek istiyorsa tekhiçimliliğe girmek zorundadır. 
Günümüzde üniforınasız adam dünyamıza yabancı 
bir cisim gibi gerçekdışı hir izienim uyandırıyor" (He
idegger, Metafiziğin Aşılması). Kadastro memuru K 
bir kardeşliğin, dostluğun peşinde değildir, umutsuz 
bir tek - tip arayışı içindedir. Bu tek tip kıyafet olma
dan, memur üniforması olmadan "gerçekle ilişkiye" 
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giremez, "gerçekdışı" bir izienim verir. Bu durum de
ğişmesini ilk kez kavrayan ( Heidegger'den önce) Kaf
ka'dır. Dün çokbiçim lilik, üniformadan kaçış bir ide
al, bir şans, hir zafer olarak görülüyordu; yarın ü n i
formanın yitirilmesi mutlak bir felaket, insanlığın 
dışına atılma olarak görülecektir. Kafka'dan bu yana, 
yaşamı hesaplayan ve planlayan dev aygıtlar sayesin
de dünyanın tek biçime ind irgenmesi yolunda dev 
adımlar atıldı. Ama bir olgu genelleşirse, günlük, h er 
yerde, her zaman rastlanan bir olay haline gelirse 
art ı k  fa rkedilmez. İnsanlar tek biçimli yaşamlarının 
rahatlığı içinde artık taşıdıkla rı üniformayı görmü
yorlar. 

VALEU R [DEG ER] : 60'lı yılların yapısalcılığı değer 
sorununu paranteze ald ı .  Oysa yapısakı estet iğin ku
rucusu şöyle der: "Sana t tarihinin evrimine a nla m 
veren tek şey nesnel estet ik değerin varsayımıdır." 
(Jan M ukarovsky, Toplumsal Olgular Olarak Estetik 
Değer, işlev ve Kural. Prag 1 934 ) . Bir estetik değeri 
sorgula manın anlamı şudur:  Bir yapıt ın insanların 
dünyasına getirdiği , keşifleri, yenilikleri, ışığı sınır
la ndırmaya çalışmak. Yaln)zca değer olarak kendini 
kabul ettirmiş yapıt (yen iliği kavramın ve adla ndırılan 
yapıt) olguları n basit bir sıralanışı değil, değerlerin 
araştırılması olan "sanatın tar i hsel evrimi"ni n  bir par
çası olabilir. Bir yapıtın (bir tarihsel dönemin, hir 
kültürün vh) betimlemesiyle (izleksel, toplumbilim
sel, biçimci) yetinilerek. değer sorunu bir yana bırakı-
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lırsa, bütün kültürler ve bütün kültürel etkinlikler 
arasına bir eşitlik işareti konursa (Bach ve rock, re
simli romanlar ve Proust),  sanat eleştirisi (değer üs
tüne düşünme) kendini ifade edebilecek bir yer bula
maz. Bu durt.ımda "sanatın tarihsel evrimi"nin anlamı 
bulanıklaşır, yokolur, yapıtların dev ve anlamsız de
posu durumuna gelir. 

VIE (avec le V en majuscule) [YAŞAM (büyük Y ile)] : 
Paul Eluard Ceset adlı yergisinde Anatale France'ın 
cenazesini şöyle eleştirir: "Benzerlerini ey ceset, hiç 
sevmiyoruz . . .  " vb. Ardından gelen şu kanıtlama bana 
bir tabuta atılan tekmeden daha da ilginç görünüyor: 

"Gözlerim yaşarınadan hayal edemediğim yaşam 
şimdilerde yalnızca şefkatin destek olduğu küçük gü
lünç şeylerde ortaya çıkıyor. Kuşkuculuk, alay, alçak
lık, Fransa, Fransız düşüncesi nedir ki? Bir unutkan
lık soluğu tüm bunlardan uzağa sürüklüyor beni. 
Kimbilir belki de yaşamın onurunu yokeden hiçbir 
şey okumadım, hiçbir şey görmedim! "  

Kuşkuculukla alayın karşıtı olarak Eluard gülünç 
küçük şeyleri, yaşaran gözleri, şetkati, Yaşamın, evet 
büyük Y ile Yaşamın onurünu koyuyor!  Konformist 
olmayan en çarpıcı davranışların ardında, en sıradan 
kitsch anlayışı. 

VIEILLESSE [YAŞLILIK] : "Yaşlı bilgin yaygaracı 
gençleri izlerken ansızın bu salonda yaşlı olduğu için 
özgürlük ayrıcalığı olan tek insan olduğunu anladı. 
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İnsan ancak yaşlıysa surunun, halkın goruşune ve 
geleceğin görüşüne kulak asmayabilir. Yakında gele
cek olan ölümüyle birlikte yalnızdır ve ölümün ne 
gözü ne de kulağı vardır, onun hoşuna gitmeye gerek 
duymaz. Yapmaktan ve söylemekten hoşlandığım ya
pabilir ve söyleyebilir" (Yaşam Başka Yerde). Remb
randt ve Picasso. Bruckner ve Janacek. Füg Sanatı ' 
yla Bach. 





Yedinci Bölüm 

Kudüs Söylevi 

Roman ve Avrupa 





İsrail'in verdiği en önemli ödülün uluslararası edebi
yat ödülü olması bana öyle geliyor ki bir rastlantı 
değil. Uzun bir geleneğin ürünü bu. Gerçekten de 
vatanlarından uzaklaştırılmış, ulusal tutkuların üze
rine çıkmış büyük Yahudi şahsiyetler uluslarüstü bir 
Avrupa için her zaman çok özel bir duyarlık göster
mişlerdir; bir bölge olarak değil bir kültür olarak ele 
alınan Avrupa. Yahudiler Avrupa tarafından traj ik 
biçimde düş kırıklığına uğratıldıktan sonra bile bu 
Avrupa kozmopolitizmine sadık kaldılarsa da sonunda 
yeniden kavuşabildikleri küçük ülkeleri İsrail, Avru
pa'nın gerçek kalbi gibi ortaya çıkmıştır benim gözle
rimde; ama tuhaf bir kalp bu, bedenin çok ötesinde. 

Bugün Kudüs'ün adını ve büyük kozmopolit Ya
hudi anlayışının damgasını taşıyan ödülü büyük bir 
heyecanla alıyorum. Bunu bir romancı olarak alıyo
rum. Romancı 'nın altını çiziyorum, yazar demiyo
rum. Flaubert'e göre romancı yapıtının arkasınd<t 
kaybolmak isteyendir. Yapıtının arkasında kaybolmak 
bir halk adamı rolünden vazgeçmek demektir. En 
önemsiz şeylerin bile, Flaubert'in isteğinin tersine, 
yazarın görüntüsünü yapıtının ardında yokeden kitle 
iletişim araçlarının dayanılmaz biçimde aydıntatılan 
sahnesinden geçmek zorunda olduğu günümüzde bu 
pek kolay bir iş değiL Tam anlamıyla kimsenin kendi
ni koruyamayacağı bu durumda Flaubert'in gözlemi 
bana neredeyse bir uyarı gibi geliyor. Halk adamı 
rolünü üstlenen romancı, yapıtını, davranışlarının, 
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demeçlerinin, tavır koyuşlarının basit bir uzantısı bi
çiminde değerlendirilmesi tehlikesiyle karşı karşıya 
bırakır. Oysa romancı hiç kimsenin sözcüsü değildir. 
Ve bu görüşü kendi düşüncelerinin bile sözc�sü ol
madığını söyleyecek kadar ileri götüreceğim. Tolstoy, 
Anna Karenina'nın ilk taslağım ortaya çıkardığı za
man Anna çok antipatik bir kadındı. Trajik sonu doğ
rulanmış ve hakedilmişti. Romanın son biçimiyse çok 
farklıdır ama Tolstoy'un bu arada ahlaksal düşünce
lerini değiştirdiğini sanmıyorum. Daha çok yazma sı
rasında, kişisel ahlaksal inancından başka bir sesi 
dinlediğini söyleyeceğim. Romanın bilgeliği diye ad
landırmaktan büyük keyif duyduğum şeyi dinliyordu. 
Bütün gerçek romancılar bu kişiliküstü bilgeliği din
lerler. Bu da büyük romanların her zaman yazarların
dan daha akıllı olduğunu açıklar. Yapıtlarından daha 
akıllı olan romancılar · meslek değiştirmek zorunda
dırlar. 

Peki nedir bu bilgelik, nedir roman? Çok güzel 
bir Yahudi atasözü vardır: İnsan düşünür, Tann gü
ler. Bu özdeyişten esinlenerek François Rabelais'nin 
bir gün Tanrının gülüşünü işittiğini ve ilk büyük 
Avrupa romanının böylece ortaya çıktığını düşünmek 
hoşuma gider. Roman sanatının dünyaya Tanrının 
gülüşünün yankısı olarak geldiğini düşünmek hoşu
ma gider. Peki Tanrı düşünen insana bakarken niye 
gülüyor? Çünkü insan düşünüyor ve doğruyu gözden 
kaçırıyor. Çünkü insanlar düşündükçe birinin düşün
cesi ötekininkinden uzaklaşıyor. Ve çünkü insan hiç-
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bir zaman olmayı düşündüğü değildir. Ortaçağdan 
çıkan insanın bu temel durumu Modern Çağın şafa
ğında kendini gösterdi: Don Kişot düşünür, Sancho 
düşünür ve yalnızca dünyanın doğrusu değil, kendi 
ben'lerinin doğruları da kaçar onlardan. Avrupa'nın 
ilk romancıları insanın bu yeni durumunu görüp sez
diler ve yeni sanatı, roman sanatını onun üzerine 
kurdular. 

François Rabelais daha sonraları Fransız diline ve 
başka dillere de giren birçok yeni sözcük uydurmuş
tur. Ama bunlardan biri unutulmuştur ve üzücü bir 
durumdur bu: Agelaste sözcüğü. Grekçeden alınmış
tır ve gülmeyen, mizalı yanı olmayan anlamına gelir. 
Rabelais, Agelaste'lardan nefret ediyordu .  Korkuyor
du onlardan. Agelaste'ların kendisine karşı son derece 
acımasız olmalarından yakınıyordu ve az daha kale
mini bir daha eline almamak üzere bırakacaktı. 

Romancıyla agelaste arasında barış olanaklı de
ğildir. Tanrının gülüşünü hiçbir zaman işitmeyen 
agilaste'lar doğrunun açık olduğuna, bütün insanların 
aynı şeyi düşünmeleri gerektiğine ve kendilerinin de 
tam olmayı düşündüklerini olduklarına inanmışlar
dır. Ama insan doğrunun kesinliğinin ve oy birliğinin 
kaybolmasıyla birey olur. Roman bireylerin düşsel 
cennetidir. H iç kimsenin, ne Anna'nın, ne Karenina' 
nın doğrunun sahibi olmadığı ama Anna'nın da Kare
nina'nın da, herkesin anlaşılına hakkının bulunduğu 
bir yerdir burası. 

Gargantua ve Pantagruel'in üçüncü kitabında 
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Avrupa'nın tanıdığı en büyük roman kişisi Panurge 
"evlenmeli midir, evlenmemeli mi?" sorusuyla bunal
mıştır. Hippokrates'ten, Aristoteles'ten, Homeros' 
tan, Heraklaitos'tan, Platon'dan sözeden hekimlere, 
büyücülere, öğretmenlere, şairlere, filozoflara danı
şır. Ama bütün kitabı dolduran büyük bilgece araştır
malardan sonra da Panurge, bir türlü evlenip evlene
meyeceğini bilmemektedir. Biz okuyucular da bilmi
yoruz bunu ama evlenip evlenmemesi gerektiğini bil
meyenin gülünç durumunu olası bütün açılardan 
araştırıyor ve inceliyoruz. 

Rabelais'nin bilgeliğinin, ne kadar büyük olursa 
olsun, Descartes'ınkinden başka bir yanı vardır. Ro
manın bilgeliği felsefeninkinden farklıdır. Roman ku
ramsal düşünceden değil mizahi düşünceden doğ
m uştur. Avrupa'nın başarısızlıklarından biri, en Av
rupalı sanatı, "roman"ı bir türlü anlamamış olmasıdır; 
Avrupa, romanının ne özünü, ne uçsuz bucaksız bilgi 
ve keşiflerini ne de özerk tarihini anlayabilmiştir. 
Tanrının gülüşünün esiniediği sanat özü gereği ba
ğımlı değildir. İdeolojik kesinliklere aykırı düşünceler 
üretir. Roman, Penelope gibi, dinbilimcilerin, filozof
la rın, bilginierin gündüz ördüklerini gece söker. 

Son zamanlarda 1 8. yüzyıl ı  kötüleme alışkanl ığı 
edin i !d i .  Ve şu basmakalıp söze kadar var ıldı: Rus 
tota l itarizmi felaketi Avrupa'nın özellikle de Aydın
la nma Çağının tanrıtanımaz akılcılığının, onun aklın 
�onsuz gücüne olan inancının ürünüdür. Voltaire'i 
Gu lag'dan sorumlu tutanlada polemiğe girebilecek 
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kadar uzman görmüyorum kendimi. Buna karşılık 
şunu söyleyebilirim: 18. yüzyıl yalnızca Rousseau' 
nun, Yoltaire'in, D'Holbach'ın yüzyılı değil, aynı za
manda (hatta özellikle) Fielding'in, Sterne'in, Goet
he'nin, Laclos'nun da yüzyılıdır. O dönemin romanla
rı içinde en beğendiğim Sterne'in Centi/men Tristram 
Slzandy 'nin Yaşamı ve İnançlan 'dır. İlginç bir ro
man. Sterne romanı Tristram'la açar. Ama henüz on
dan sözetmeye başlamıştır ki başka bir düşünce gelir; 
bu düşünce serbest çağrışım yoluyla başka bir düşün
ceyi getirir, sonra başka bir anektod, öyle ki, bir ara
söz bir başkasını izler ve kitabın kahramanı Tristram 
100 sayfalık bölümde unutulur gider. Bir romanın 
böyle çılgınca düzenlenmesi basit, biçimsel bir oyun 
gibi gözükebilir. Ama sanatta biçim her zaman bir 
biçimden fazla bir şeydir. Her roman ister istemez 
"insanm varoluşu nedir ve şiirselliği nerededir?" soru
suna bir yanıt önerir. Sterne'in çağdaşları (Fielding 
sözgelimi) özellikle eylemin ve serüveni n  olağanüstü 
çekiciliğinin tadını çıkarmayı bilmişlerdir. Sterne'in 
romanındaki gizli yanıt farklıdır: Şiirsellik ona göre 
eylemde değil, eylemin kesinti'ye uğramasında yatar. 

Burada belki de roman ve felsefe arasında delaylı 
olarak büyük bir diyalog kuruldu. 18. yüzyıl akılcılığı 
Leibniz'in ünlü sözü üzerine kurulmuştur: Nilıil est 
sine ratione. * Bu inancın harekete geçirdiği bilim, 
görtinen her şey açıklanabilir. Dolayısıyla da hesapla
nabilirmiş gibi her şeyin nedenini büyük bir hırsla 

• Hiçbir şey nedensiz deki/dir. 
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irdeler. Yaşamının bir anlamı olmasını isteyen insan 
nedeni ve amacı olmayan her hareketten vazgeçer. 
Bütün biyografiler böyle yazılmıştır. Yaşam, nedenle
rin, etkilerin, başarısızlıkların ve başarıların ışıklı bir 
yörüngesi gibi gözükür ve sabırsız bakışını eylemleri
n in nedensel zincirienişine diken insan, ölüme doğru 
çılgınca koşusunu daha bir hızlandırır. Dünyanın 
olayların nedensel sıralanışına indirgenmesi karşısın
da Sterne'in romanı yalnızca biçimiyle şu görüştedir: 
Şiirsellik eylemden değil, eylemin durmasından, bir 
nedenle bir sonuç arasındaki köprünün yıkılmasından 
ve düşüncenin tatlı, aylak bir özgürlük içinde dolaş
masından kaynaklanır. Sterne'in romanı varoluşun 
şiirinin arasözde olduğunu söyler. Şiirsellik hesapla
namayandadır. Nedenselliğin öte yanındadır. Neden
sizdir. Leibniz'in tJmcesinin  öte yanındadır. 

Dernek ki bir çağın anlayışı sanat ve özellikle de 
romanı  dikkate almadan. yalnızca sergilediği fikirlere 
ve kuramsal kavrarnlara göre yargıJanamaz. 19 .  yüzyıl 
lokomotifi icat etti ve Hegel evrensel tarihin bile 
anlayışını kavradığından emindi. Flaubert budalalığı 
keşfetti. Şunu söylemek yürekliliğini gösteriyorum 
ki, bilimsel aklıyla son derece gururlanan bir yüzyılın 
en büyük buluşu budur. Kuşkusuz Flaubert'den önce 
de budalalığın varlığından kuşku duyulmuyorrlu ama 
biraz daha değişik biçimde anlaşılıyordu. Basit bilgi
sizlik, eğitimle düzeltilebilir hata olarak kabul edili
yordu. Oysa Flaubert'in romanlarında budalalık varo
luşun ayrılmaz bir boyutudur. Budalalık zavallı Em-
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ma'yı tüm yaşamında, aşk yatağından, Homais ve Bo
urnisien gibi iki korkunç Agelaste'ın, bir ölüm söylevi 
çekereesine uzun uzun aptallıklarını yansıttıkları 
ölüm döşeğine dek izler. Ama Flaubert'in budalalığa 
bakışının en sarsıcı ve şaşırtıcı yanı  şudur: Budalalık 
bilim, teknik, ilerleme ve modernizm karşısında si
linmez, tersine gelişmeyle birlikte budalalık da geli
şir; Flaubert müthiş bir tutkuya çevresindeki insan
larm akıllı ve uyanık görünmek için ortaya serdikleri 
basmakalıp formülleri toplardı. Daha sonra bunlarla 
ünlü Basmakalıp Düşünceler Sözlüğü'nu oluşturdu. 
Yapıtın başlığından yararlanarak şunu söyleyelim:  
Modern budalalık cah illik değil basmakalıp düşünce
lerin düşüncesizliği 'd ir. 

Flaubert'in keşfi dünyanın geleceği açısından 
Marx ve Freud'un en sarsıcı düşüncelerinden daha 
öneml idir. Çünkü sınıf mücadelesi ve psikanaliz dü
şünülmeden bir gelecek tasarlanabilir ama bilgisayar
lanı kaydedilerek, kitle iletişim araçlarıyla yayılan ve 
kısa sürede bütün özgün ve bireysel düşünceleri eze
rek modern Avrupa kültürünün özünü bile bağına 
tehlikesini taşıyan basmakalıp düşüncelerin karış 
konmaz yükselişi olmadan bir gelecek tasarlanamaz. 

Flaubert'in Enınıa Bovary'sinden 80 yıl kadar 
sonray başka bir büyük romancı Hermann Broch 
kitsch dalgasına karşı çıkan ama sonunda kitsch kar
şısında silinen modern romanın kahramanca çabasın
dan sözedecektir. Kitsch sözcüğünün anlamı şudur: 
Olabild iğince çok sayıda insanın ne pahasına olursa 
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olsun hoşuna gitırıek isteyenin tutum ve davranışı. 
H oşa gitmek için herkesin işitmek istediğini onayla
mak ve basmakalıp düşüncelerin hizmetinde olmak 
gerekir. Kitsch basmakal ıp  düşüncelerin budalahğı
nın güzellik ve heyeecının diliyle anlatımıdır. Kitsch 
bizi, kendi kendimize acıma gözyaşlarından, düşün
düğümüz ve hissettiğimiz ilkelliklerden koparır. 50 
yıl �onra bugün Broch'un türncesi daha bir doğruluk 
kazanıyor. Hoşa gitmek ve böylece en çok sayıda insa
nın dikkatini çekmenin buyurgıın gerekliliği uyarınca 
k i tle iletişim araçlarının estetiği kaçınılmaz olarak 
kitsch estetiği olmaktadır ve kitle iletişim araçları tüm 
yaşamımıza sızıp bizi her yandan kuşaltıkça kitsch 
bizim estetiğimiz ve bizim günlük a hlakımız olmak
tadır. Yakın bir döneme kadar modernizm basmakalıp 
düşüncelere ve kitsch'e karşı konformist olmayan bir 
başkaldırı gibi görülüyordu . Bugü n  modernlik kitle 
iletişim araçlarının olağanüstü canlılığıyla karışmış
tır. Ve modern olmak, güne uymak, uyumlu olmak, en 
uyumlu olanlardan daha uyumlu olmak için çılgınca 
bir çaba harcamakla eş a n lamlıdır. Modernlik kitsch' 
in kılığına girmiştir. 

Agelaste'lar, basmakalıp düşüncelerin düşünce
sizliği, kitsch; Tanrının gülüşünün yankısı olarak do
ğa n, kimsenin gerçeği bilmediği ve herkesin anlaşıl
ma hakkının olduğu büyülü, düşsel uzamı  yaratması
nı bilen sanatın üç başJı d i.işman ıdır. Bu düşsel uzam 
modern Avrupa'yla doğmuştur. Avrupa'nın ya da en 
azından bizim Avrupa düşüroüzün i mgesidir. Bu düş 
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birçok kez ihanete uğramıştır ama bizim küçük kıta
mızı çok aşan kardeşlikte hepimizi birleştirecek ka
dar güçlüdür. ama biliyoruz ki insanın saygı gördüğü 
dünyanın (romanın düşsel dünyası ve gerçek Avrupa' 
nın dünyası) kırılgan ve ölümlüdür. Ufukta pusu kur
muş Agelaste orduları gözüküyor. Ve özellikle bu ilan 
ed i lmemiş sürekli savaş döneminde ve bu kadar dra
matik ve acımasız bir yazgısı olan bu kentte yalnızca 
romandan sözetmeye kararlıyım. Kuşkusuz anlamış
sınızdır ki, bu benim açımdan, önemli olduğu söyle
nen sorulardan bir kaçış biçimi değildir. Çünkü bugün 
Avrupa kültürü bana tehdit altındaymış gibi geliyorsa 
da, en değerli yanı olan bireye saygı, onun özgün 
düşüncesine, tecavüz ed ilemez bir özel yaşamı olma
sına saygı, içten ve dıştan tehdit altındaysa da, ka
n ımca o zaman Avrupa düşüncesinin bu değerli özü 
tıpkı hir gümüş kutuya konmuş gibi roman tarihinde, 
romanın bilgeliğinde korunmaktadır. Bu teşekkür 
konuşmasında, bu bilgeliğe olan minnet ve şükranla
rımı belirtmek istiyordum. Ama susmanın zamanı 
geldi .  Beni düşünürken gören Tanrının güldüğünü az 
daha unutuyordum. 



Guy Sorman 

U lusların Yeni Zenginliği 

Çeviren: 
İsmail Yerguz 

Üçüncü Dünya, çoğu zaman Batı'da gösterildiği gibi hareketsiz, 
umutsuz bir kitle değildir; tam tersine düşünür, çalışır ve yenile
nır. 
Guy Sorman, Mısır'dan Hindistan'a, Çin'den Brezilya'ya, Kore, 
Küba, Güney Afrika da dahil onsekiz ülkede üç yıl boyunca 
yaptığı soruşturmanın sonunda Üçüncü Dünya konusuna yeni 
bir bakış getiriyor. Meksika sınırında başlayan ve Zanzibar Ada
sında biten bu yolculukta güçlüsüyle, alçakgönüllüsüyle devlet 
başkanlarını, şairleri, fılozofları, ekonomistleri tanıyoruz. Adım 
adım yeni bir Üçüncü Dünya tanımının oluştuğunu görüyoruz: 
Bu  halklar, doğal koşullardan ya da emperyalizmden çok kendi 
hükümetlerinin onlara dayattığı kötü siyasetlerin kurbanıdırlar. 
Reçeteler, kalıplaşmış fikirler, devrimci ideolojiler kitlelerin 
yoksulluğuna en ufak bir çözüm getirmemektedir. 

"Bilimsel bir yapıt, büyük bir gazetecilik çalışması. . .  Dünya'ya 
dev bir yolculuk . . .  Bu kitap, Üçüncü Dünya'ya ilişkin bilgileri
mizde devrim yapıyor." 

Georges SuiTert - Le Figaro Magazine 

"Guy Sorman Mısır, Şili, Çin, Brezilya vb ülkelerde yaptığı ince
lemelerde az gelişmişliğin tek bir nedeni olduğu sonucunu çıka
rıyor. Az geli�mişliğin suçu tarihe, coğrafyaya, iklim ve kültüre 
değil, bireyi ezen, ahlakını bozan ve yoldan çıkaran devletlerin 
ölçüsüzlüklerine ve aşırılıkianna yüklenmelidir." 

Jean-Louis English - Demiere Noııve/le d'Alsace 



Ertuğrul Özkök 

Stalin Baroku 

Sovyetler Birliği Üzerine 
Fevkalade Şahsi Gözlemler 

"itiraf edeyim ki, bu ülkeye önyargı kimyasına bulaşmış bir ruh 
terkibi ile gittim. Sovyetler Birliği'ne kenar mahalle delikaniısı 
edasıyla önyargılı omuz atışın açıklanabilir bir yanı bulunduğunu 
sanıyorum. Türklerle Ruslar tarihlerinin çeşitli dönemlerinde 
onyedi defa savaştılar. Bu savaşların gölgesinde yaşanan bir 
tarihin, insanları önyargılı kılmasının affedilebilir bir yanı olsa 
gerekir. Yine de bu önyargı, totaliter bir fırtınanın kafamda 
yarattığı tahribatın yanında çok mütevazı kalır diye düşünüyo
rum. 

Bu ülkeye karşı önyargılarımın asıl nedeninin, Marksizmin 
bu ülkede oluşturduğu totaliter hava şartlarında aranması gerek
tiğine bugün de inanıyorum. Tıpkı bugünün insanının totalitariz
me karşı önyargılı olma lüksüne sahip olduğuna dair köklü 
inancım gibi . . .  

itiraf etmem gereken başka şeyler de var. Totaliter kitsclı 'e 
karşı duyduğum tepki, zaman zaman bu iklimde yaşamayı kabul
lenmiş insanlara da bulaşmadı değil. Ne yazık ki, bu kafa bula
nıklığı da çok insani bir şey. Bazı zaafların insana ait olgular 
olduğunu kabul etmek bize güç gelebilir. Ama Tcnnessee Willi
ams'ın senaryosunu yazdığı İgııana Gecesi fılmindeki Püriten 
görünümlü kadının hiç beklenmedik bir anda dediği gibi 'insana 
ait hiçbir şey bizi şaşırtmamalı'. 

Değil mi ... " 

Ertuğrul Özkök 



Osman Ulagay 

Özal'ı A§mak İçin 

2. Baskı 

Türkiye 1980'lcrde 'Özal Olayı'nı yaşadı. 
Neydi 'Özal Olayı'? 
Modernleşme, yenileşme, Batı dünyasıyla bütünleşme çabasında 
yeni bir adım mıydı? 
Yoksa Türkiye'yi islami bir düzene geri götürme çabası mıydı? 
Türkiye'nin başına gelen "talihsiz bir rastlantı" mıydı? 
Yoksa kentlerin kırsal kesimden akan insanların işgaline uğradı
ğı, gecikmiş bir toplumsal dönüşüm sürecinin şartları içinde 
yerli yerine oturan bir olay mıydı 'Özal Olayı'? 
Türkiye'nin aydınları, bürokratları, politikacıları, kentsoyluları 
dururken nasıl oldu da meydan Malatyalı Turgut Bey'e kaldı? 
Özal neler vaadederek "umut aşılayan adam" oldu? 
Vaatlerini neden tutarnadı ve başarısızlığa sürüklendi? 
Türkiye 1990'1ara 'Özal Olayı'nı aşmış olarak girebilecek mi? 
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