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ÜTOPYA .OLARAK YAİIN

Ingeborg Bachman

. Saylar.

*u

bayanlar,

Benim de dinle~ci olarak bir an.fi sirasında oturduğum dönemler. .tabHkl

edebiyat d~nlemek lçin değtı', henüz .çok gerilerde kaJmış sayılmaz. Zarnan.ı:amao
aklımda

kaJanla~. fazla bir

şey değildi,

1

fakat ·sadece yazmak isteyen ve

·şairlik .

-

düşüncel~rlnin. genç blr lnsa~ için odak ~oktasını oluştµran o günlerde, hırsım

daha: da artmıştı.· Bilimin istediği şeklide edebiyata karşı duyduğum antipatiyi,

. deliU~erimden·biri olarak görOyordum.

: . · Bir yazar için yazın·· öğreni~ln~n . i.orunlu ve şart· olmadığını · sız de
billyo~un~i. Bunun ~meğinl de, yazar olarak b~lirll .bir seviyeye yükselmiş olan
doktorlar, mühendisler, mahpuslar, serseriler, ticaret erbablan. hovardalar.
muhabirler ve hatta profesörler gösteriyor.
Bu mahut sözcük ''yazın''., yalnızca bilim tarafından defalarca evr~llp
çevrllmemlştlr, onu yazarların ~ir kısmı qa. kendi kişiliklerine uydurarak ·

kullai1mışlardır. .Bunlara rağmen bu sözdlk en önemll kellm~lerden birl<:fir.

.

.

· *Çeviren: Jrd. Doç. Or. Aflfe G.OcOYENf.R; S.Ü. Fen~Edebiyat Fak.Oltesl A,lman Dlll ve
Bölümü Öğretim üyesi
.
. ·
. ..

.

.

.Jngeborg Baclimann:

nltgenOulscher

.'

Edebiyatı

"Llteratur ·. als Utople", fra.nkfurter Vorlesungen:
DJchtung ı 3. Auflage, MOnchen~ZOrlch 1989
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Yalnızca bir dizi -jspatlayıcı . eser, edebiyatın var olduğunu göstertyor.

Örneğin

AJman edebiyatına bir bak.ahın, her. edebiyat .rehberinde "Merseburg'un ·

büyü. .' sözlerinden" başlayarak, nereye kadar· diye d-QşOnünce, duraklayıp

öylece .kalıyoruz, çünkü Alman edebiyatı .diye bir şeyin olmadığım . öğreniyp~z. ·

.Alman

edeblyatınin tutulacak . blr · tarafı

y~k, aynca

geçmişi ve gelenekleri .

cte· yok, bunlann yanınd~ gözetlemek ve aigılamak i~rtde, en uygunsuz ~lanı .

En azından .İngiliz veya Fransız ed~biyatıyla karşılaştınric~.
ortaya

böyle bir durum

·çıkıyor.

Bu

görüş,

alışılmış düşünce tarzından vazgeçilmediği

· sürece,

:çoğu

yönden doğrudur. Fakat:olaya başka bir açı~an bakınca, Fransız veya het hangi
bir edebly~tın, ·edebiyat terimine hangi sebepten dolayı uyduğunu anlamak
imkansız gibi. B~ terimin anlamı ne? O herhalde hayallml~deki tablod~r, fçJn<.ie

,, işimize .yaramayan unsurlar varsa, çıkartmz, eksikleri ·varsa, ekleriz.
. EtrafJmızdakl, bugüne .alt ·oıan ftklr Ve tezlere · şöyle bi! bakahm~ Her
zaman,· örneğin arkadaşlarımızla· ·Olan . Sohbetlertmizde, g ::f rlp teC.rÜl>eter

Restrr sanatı· üzerindeki ~ir sohbette Glotto. Kandlösky, PoUod< gibi ·
isimler duyarsfnız. fakat . aynı ortamda Raffael'ln c;\dmın anılmamasma ö~_en
gösterilecektir. Bir eve m.ısafirllğe gittlğlnJzd·e ve ~traftaki ·p laklara bi~ göz.

· edlncbHh1z.

attığınıı:da.

Bach,. ·s~rok müziği , Schönberg veya Web.e r'ln plakların ı

görebilirsiniz,·.fakat .aynı kolleksJyonda Tschaikowskl'yl

bulamwınız. Edebiyat

konulu bit söyleşide bulunduğunuzda, Joyte v~ Faulkner, Homer ve Cicero 'y u

duy~rsınız. Fakat Eichendorff veya ·Stifter glbi isimler k\,lllanılacak ol~rsa. kınnızı

alarm çalabJ'İır.

Bu

da sıra dışi üsluplarından . kaynaklanıyor tabiİ.

Bu nükteler

hayal ürünü değildir. Bu tür ortamlarla her zaman karşilaşablllrlz ve oluşmasında
· da etkili · olu~~ruz: Çünkü resmiyette her türlü s~riat ve edebiyatın korumas·ı
yapılıyor, aynı anda gayri .resmi ·olarak .da. sanatlannve yazının bazı yönleri ve
bölOmlerinl hor ·görüp sürgüne gönderen bir terör ·havası estiriliyor.. Bu .tor. bir
terör her zaman vardı ve .bu.nu biz .kendlmıi de ··y~ratıyoruz. Çünkü .biz y~ını
bir taraftan .sevlyoıi.ız, diğer taraftan da, benimsemediğimiz bir yönünü, karşı ·
Çlkarak, yazını haksızhğa maruı. .bırakıyoruz ve kendi İdeallerimize dayandırarak

yaşatıyoruz. · vakın blr. gelecekte de, kavgasm.ı verdiğimiz. idealler y1kılavlk, ve
. yerine kavgasm·ı . vennek lstiyeceğimlz yeni !dealler oluşat~k: . Biz mantıklı
olduğumuz ve burada . kaldığımız sürece, klmseqOşüncelerlmlze ·kaışı çıkamaz.
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Yazın. her ·zaman için, geçmişte olanlann
eU~lzde mevcut olanin
kollekstyonu oiop .. umut ve. arzutanmızi bu ıstek ciepo~undakilerı..~.sosıectiğimiz
.. sürece, geleceğe aralanmlş, sı~uıari blllnni.eyen bir alemdir. Bizim ı.stekleriry1iz,
dllden oluşan .her şeye, aynı 7.amanda henüz . oluşmamış . veyahut kaleme
. .alınmamış

dilşüncelere. <>ıtak

ediyor.
hayranlık,
.
. .Dazt es~rlere .karşı
.
. duyd.uğumuz.
.
. ·.
aslında · henüz k.a leme alınmamış boş sayfalara karşı- duyduğumuz hayranlıktır.
.

.

1

.

Kişot'' ,

· Her büyük eserde, bu ister "Don

.

ister "Divina ·.Komedisi" · olsun,. bir

şeyler solmuştur, çürümüştür. Fakat ·bu eksiklen,
o ~rl okuyaraJ< ve yann yine okuma şansı Vererek·g,derİy~·riJz. · Bu eksiklik o · .
eksiklik buluruz. bize göre bir
.

. . .·

kadar büyült ki" bizi,

.

.
ycli:ını

..

. . .
.
.
bir UTOPYA olarak ele almaya zorluyor.

.

.

.

Aslında yazın z<)r durumdadır; . çünkü onu tanımlayabilen soınlİt . bir kanı .

yoktur. Yaş~mimız boyunca, bir .y~,r hakkındaki ~OşOncelerimJz bir kaç defa

değişir. Ylnnl yaşınday~en, bir yazar hakkın~a _
esplrller yapariz. otuzumuzda o .
•

1

yazann bilyOkJOğünO keşfederiz
olur veya

de~işlk

?iu~suz

•

ve bir on sene. sonra da

ona,. olan ilgimiz yok

düşünceler ·ortaya çıkar. Veya tam tersi de ~labm~; .

onu önce bir dahi olarak görOrOz v.e·daha sonrc1: .da·blzl hayal kmklığina, uğratan · ·

yönünü farkeder. ondan vazgeçeriz. Aslında btz· ·düşüncesi~ ~c Jnsafsıtız;

D0ş0nce

insafın ~lduğu yerde._ de biz yokuz, Bu·. sebeple, ·bazı döne~lerlo
yazarlan veya deylrlerl hakkındaki eleştirileri ·kabulleniriz. Ancak başka yazar ve
ve

dönemleri de bir engel ·oıarak görüp·, o.rtadan kaldırmaya ça]ışınz. Eserleri guru~a
·Oku~ veya aşağılayıcı· bir şeklide ·sOrgü,n ederiz,

V~

şey lspatlamay~·yanyorlaiınış. gibi davr~ınz.7

onlar sanki yalnızca bize· bir
.

..
.
.
.
· - · Eserlerin değişken başar.• .ve başarısızlıkları, · zamanın. bizim kendi
"

yorumumuza
.

:

birakıhyor. .Fakat.
bu yorumlann tarihçesini bugüne
.

kadar Jdmse
.~le
.

· almamış. Onun yerine· edebiyatın tarihçesi yazı.imaya .devam edJUyor. Bu da,

eleştiri

dolu ve·· estetlk, bir düzen içinde

yapıliyor.

sonr~ da ·İşı

bitmiş ·b ir dosya

gibi~ bir kenara bırakılıyor ve eUştl~~nlerln, .bilim ·adamlannın ve okuyıiculann

yorumunu beklly~r.

· ·
. .
. .
' .
Fakat yazın, klasik .veya · çağdaş olsun, henüz . ka'panmış bir dosya ·
.

.

.

~eğlldJr, aslında diğer billin alanlaı:ından .daha a~ktır ve dosyasf da

uiun bir süre

kapanmayacaktır. Sebebi de, diğer bUlm. daUannda yeni buluşlar eski flkirlerl yok

· ·: ediyor. Yazın ise, tarihinden faydalanarak günümüze geliyor ve geçmişin bü~ün

blrlklmf ve gücOyle, bize, bulunduğumuz zaman ba~amağına bir baskı
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. .

uyguluyor. Eski ve yeni

anlayışlara

gelişi,

güçlenerek

bize .eçteblyatııj ·hiç bir

ese.rıni. en etklsı~ bıralcmak, ne de: tarthtem~k ıstemedİğinı gösterıy~r.· ·aksine
. onun sıraya_ koyulamama_
k Ve bir- flk.İr olmaması, . için, ·bütO·n· şartlan ·taşıd1ğını

görUy~ruz.
.: '

Ütopy~ya. dahil etme~

istediğim bu· şartlan, ~rlerln içinde bulablliriz.· Bu

. şaıtlar edebi eserlerin lehine· d_eğil de, aleyhine ·olsaydı, bizim ~tkımıza nazaran, ·
edebiyat .bir mezarlığı andırırdı. Böylece,· her eser .bir yenisi, daha iyisi, hataları
d.Ozeltllmlşl ortaya çıkınca, bu mezarlığa gömülürdü, Bize de yalnızca mezarlara .

· çlçe~_ bı~akma İşi kalırdı. Fakat edebıyata bir kurtan_a. gerekmiyor,
o .cenneti.veya
.
.
.
.meslt)I düş<inm~yor, tek . arzusu, ·bugün veya yannın .bugünQnde, ı;nümkün

olduğunca çok etki etmektedir. ·

·ı

Bugün Fransa'da "Allltterature contemporalne" lslqıli bir kıtar>ta;
yazarların

. edebiyatı · bcnimsemedlklerinl,
.

.

.edebiyatın

dahilinde · olm~k
'

'

istemediklerını ve edebiyatı kabul ·etmediklerlnJ kanıtlctm;ıya çahşs~ ·. da.

edebly~tın

·bu

işlemini.

m~ela AJ~~n dll)_'gusal

etkileyemez.' Bunlar küçük

şUr sanatını,

farklıl~klc:ır, , önem:sizdlder, ..

edebiyattan ·ayırma ·girişimleri gibi t laude ·

Mprlac'ın. bu konudaki dOşOncelerini
·bu şekilde açıklayablUrİz, ama yine dci bir ·:
. .
eserin, istese de istemese de•. ya1,1na· (Jahil olup Ôl~ayacağt bUlrİmez.

Aynı zamanda yazın karşıtlannın lqeali de, y~ının kendisidir, ama o~lann
tezleri edebiyattan · çok, şu anki yazın .trafiği,.. . tophırnun durumu ve

s~atçılannın

zorunlu ihtilalleri

hakkında bilgi verit. Edebiyat al~yhtarliğr .

dah~r

.zaman yazın içinde ye!r ahr. 'Kendisinin ne olduğunu bllmey~n ve nash olacağı

b'aşkalan tarafından belirlenen bu .y.azın türüne (aUlterature-edebi
değil).
dolayiı
. ..
.

bir yol izleyerek yaklaşmaya çalışınca, bir ~üzJne taşlı yollar çıkıyor. önümüze.
.

.

.

FJaubert'in "8ouvard ve ~ecuchet" isimli art niyetli romanmdakl

katı ram an

.

yazarlann edebiyat maceralan. bizim maceramızın; ganp şekildir.
Bouvard v e Pccuchet'ln başlanndan . geçen trajik komedİ de, bilimin trajik
.komedisi yansıtılıyor. Tek başl~nn~ eserleri anlamakta güçlük çeken bu -n~m.·
blUme sığİnarak. doğru yolun ~österilmeslni bekliyorİar. Bu atada ·Pecuchet'de ·
şu düşünce belirir, şayet kurallan tanisafardı, zorluk çekmey~ceklerdi. Bundan

yola çıkarak da, ,"pr~tique ·du Theatre"· l~lmU Aubignac'ın · eserini ve dah~ yeni

eserleri, o düşünceye dayanarak incelemeye başladılar. ·

Burada önemli sorular el~ alınıyor, · örneğin komedi de kafiye kullanılır mı;
veya komedi fabllerl_
n i modem tarihten ahrsa.· _
kendi sınırtannın .d·ışma çıkmış
olmaz mı, veya hangi tür suçların , serbest olduğunu . ve vahşetin . hangi
•

1

•

•

•

•

.dereceye kadar sergllenebUlr konular işledlğfnt Bütün ·bu aynntdar tek bir hedefe
yö·n~Uktlr, o da tabllkl, es~rin başını_n .sonuyla olan uygunluğu. Bolleau.- · "Beril ·

ulunur?
.bağlayan metotlar geliştiıin" diyor, fakat bu metotlar nasil b_
.

.

.

.

.

.

1.

-

"Bütün konuşmalannız arzu ·dolu olmalı ve kalbi sımsıcak . kaplaıllalı",
. .
: .
.
fakat .. kalp _nasıl sımsıcak olur, önemli · oJan bu. Demek ki yalnızca kurallara.
;

uymak yeterli olmuyor, ayn·ı zamanda dahlJlk
yeteneği
de gerekiyor. Fakat bu
.
. .
da yetmez. Fran~ız Akade~lslne göre, C(?_m ellle · tiyatrodan bir şey anlamıyor: ·
.
'
.
.
.
.
·.
_G eoffrey Voltalre'J yalanlıyordu; Racine, Subligny tarafından küçü.msendi: La
Harpe da, ·shakespeare adını duyunca köpürüyordu. ·5ouvard ve Pecuchet'I b~
eskJm~ş- eleştlriler ~ksindirlyordu. ·

ve·devam_.edlyoruz:
Bouv~d. "Önce nesıit ele alalım, bu ~onuda ö.nce11kle nesir olan klasikleri ·
tavsiye ede~m~ Bunların rolü, bl~m eğitllmemlzde çok bQyük. Fakat onlar da
hatalı.

bu, da . yalnızca . üslOba değil. · a)'nı zamanda . dil kurallarına

da

uymam~anridan ibarettir."'
.

Bu varsayım B'ciuvafde ve Pecuchet'I duyarsız bırakmadı ve etkisini de .

.

.

.;

'

. · böylece: gösterdi. BöylelJkle grameri araştınnaya başladdar. "Gramercilerin· ·
·ar~ında- birlik

ve bera~_~rllk aramak boşunadır. Çünkü birinin doğru olarak ~ab~I

ettiğini, diğeri yani İş olarak değerte!ldlrlr. · Bir taraftan ~urai koyarlar, fa~t,. etki ve
sonucu bilm~k ·istemezler, diğer taraftan da kuraııanna karşı Qktıklan. sonuçlan
. ~esteklerler. Bazen de geleneklere dayanarak, hocaJan ve usta yazarlaı'ı · kabul .
·. etmeyip. garip şeyler:
atar~. sivrilirler.

ortaya

il . .

Ye şu sonuca ulaşırlar: "Sentaks bir hayat .ürünü, gramerde bir. lehimdlr.
. ~ncak bilimin -~tetik dalı bu kavgaya son vere~İllr._

il

F~lsefe_profesö~ olan bjr

arkadaşları, onlara maddeyi konu alan .k.J~aplarin .bir IJstesJnl gönderilir. He'r bhi

tek ·başına çalışır ve vardıklan sonuçlan ~aylaşırlar.

Güzel nedir?
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. Schelllng için; sonsuzluğun sonsuz olmayahdalQ ifadesidir. Reld 'e göre,

gizli bir ö~lllktlr; Jouffi'ey, "böIUnr:nesi

olanaksız bir şey" diyor.

De

MaJstre için .

faznetın benimsediği ve P~er Andre içln .ise; mantıklı olan. Demek k1 gü~Un ı~ır

kaç tan~

değtş11< tanımı

ve

anlamı

var.

Daha

~nr~ d~. yüce · kenmesinin.

an.lamıyla ilgilenmeye başladılar. ''Bazı şeyl~r yüce olma özelUğlne sahiptirler, .
örneğin bir çağlayan gürültüsü, fırtınadan yıkılmış bir ağaç veya zifiri karanlık; ·

bir kari:\kter de kazandiğı zaman güzei. mücadele· ettiğinde ise yücedir. "
.
.
Bouvarde ise "şimdi anladım, g~zel demek, .güzel olandır: yüce penl'ek de çok
güzel olandır..Fakat bu.n lan blrblrtnden nasıl ayırt ·edebiliriz?" diyerek yanıt

veriyor ve yeni bf r soru· ortaya

·: usum

çıkıyor~

ile ayırabiliriz."

· "Usul nerden·geliyor'!"

· "Zevkten geliyor."

nZevk ne demek?"
."Bir nuans gör~bllmek gibi;. öt.el bir yetenek; . çabtık kara~ verebilmek. baı.ı
orantı
.

'

ve. lllşkllerl

.

görebllme
OstOnlUğO. Kısacası zevk
zevktir, fakat nasır zevk
.
.. .
sahibi olablleceğimlzl kim~ söylemiyor."
'

Peki, . cfddlyet korunarak .yazın nasıl araştmlmıştır ve hangi yö'n tem ve
kaderlerin etkisinde· kalarak, ·günOmO.ze
başından

gelmiştir?

Bu basit bir soru değil~ çünkü

geçen bütün olay]ann, az _çok t!tklsl ·kalmıştır

ç,rıda.

Romantizm döneminden . iti~aren, edebiyat tarihinin · araştırmalarına .
rastlarız,
.
.

çünkü o tarihte edebiyat tarihini incelemek, bir militanlık göreviydi.
.
.
.
Böylece MHH Edebiyat basit bir sınıflandmlmaya tabt tutuldu. Her zaman olmasa

da, çoğu

zaman mmı gurur,

anlamsız
.

bir öge. .olup, hlc; yoJ

tarihçelere, geçmiş dönemlerde~ yazının, boş ve
katetmedlğ1nl, öğrenmelerini
istemiyordu. ·
.
.

·MJIII gururün UrOnü olarak ortaya ÇJkan ve iyimser ideallere daya~an, bu
.. henüz tamamlanmamış tablo, uıun. süre okul kltaplanmızı etkil~di. ÜslOp dışı
· · .ol.an bu tür yazın tarihi, 20. yüz yılda dahi, Almanya'da da beklenmedik etk~

· gösterip meyve verdi. Ylne 19, Yüzyıld~ Goethe'nln · yaptığı tanım, bun~

nazaran daha uzun s0re11 olup, ·etkisini sürcfürdO. "Ben
. neslıfo sürekİl
.

geUşerek,

İnsanlığın ortak. bir malı olduğuna ve her dönemde yüzlerce insan.m · içinden
.
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·· türediği~& görüyorum. AraJannda~ ·tek fark, birJ diğerinden daha iyi ve daha

uzun bir sOre IQn yOzeyde kalıyor, . hepsi bu ·kadar'' • .
Ve Eckennann He .devam ediyoruz:

"MIJIJ

edebiyatın fazla bir. öne.rrıt kalmadı, şimdi sı.ra ·dünya edebiyatında

v~ herkesin görevi de, bu olayı hızlandmna.k olmalı . Yabancı. eserleri bile, şu. ..
şeklide
değedendlrdlğlmlz
zaman.
·bazı özclllklerlnde
duraksayıp, .bunlara
örnek
.
. .
.
. .
.
.
.
..
'

'

bakmarnahyız .

.,olarak

Bu,·

·INlbelung;larm · ölduğuhu

· örneğin

Çincenin ; Sırpc;anıı::ı., Calderon'un~.
düşünmeden, · böyle · bir ö"rneğe ihtiyaç

duyduğumuzda, es~rlerinde her zam.an güzel insanları konu" etmiş, . eski
. Y\immhlar~ dönmeliyi~. ·sunlann dışmdakJlere tarihsel açıdan baka~ak, ·içlerindeki ·
·gazel ögeleri,
olduğu ~danyla
görüp,.
değerlendinTieJiylz~"
·
. . . mümkün
.
.
.
.
.
Su tanımın· başlangıci . btze· bugün _dahi

ne

kadar caz.ip görünse. de, ·

· tarihsel ·açıdan incelemek gerekir. f.deblyata karşı- olan hassastyetın~ nasıl · ·

kazanıldığını

gösteren bu ·:tanimtn

anlamı,

1

~man içerisinde. zarar

Mükemmeli .~ıp~ ortaya. çıktığı döneme geri yerleştirme
mOmkün

gör,.nüş ..

isteğini, yerine getirmek,
deği.ldir.. Fakat.bu arzu Uerlye dönük blr şe.y· yapma ·is~ği olduğu için.• .

olumludur.
..
. Bu .~anda böyle veya benzeri ·olimpik cümleleri kabul etmek, hem d~ .
hiç ·düşOnmeden, artık bizi~· yapımıza· ters ·dOşer.· Fal<at. ·bunlar bize yeni bir

anlayışla . sentez

e_dllerek .gösterilirse, . ufuktalG yerleririi alablUrler~ De~el<

ki .

(~oethe'nln klasik Yunanlılarını ·bir şi°fre olarak görebiliriz.. 19. Yüzyılın sonuna
kadar ölçü v~ · bakış

açıla~ . ağır

bir temr,o ne

dönem·ıeri tek tek _ınc~lemek için yeterli

değışıme uğruy~rlardı .

O kada,r ki, ·

zaman· Qluyordu ve hepsi etkisini

tümüyle göstereblllyordu. Fakat. 20. Yüzyılda bu olay,. es~d-en insanın akJına

gelrniyecek şekilde •. bfrden bire·.değJştı, ve kriterler·ateşıı· ve.hızı, btr. biçimde
gelişmeye başladı . Bunun ·sebeplerinden· bir . tanesi, · Jakob Bur~khardt'~n . ·
"Weltges.çhlchtllche Befrachtungen"· (çiOny~ ·tarihine bakış) ·isimi~ eserindekJ şu

.. bile

yorumdur:

"Y~ni dönem nesh1n.l iı kaderi, -bütün mmetlerin .n~ırı ·ue ~lan .illşldsl ve .. ·
ed.eblyat tarihindeki bllİnçtığldtr." Ön1enrn~ı . mümkün olmayan

bu gell~e bl:te,

· 19. YCızyı)dan da - .kaldı ve. aynı zamanda bizi kararsız. yapıp, tehlikeye attı,·

dolayısıyla
/.

da, her. türlü

blrleş~~ye

ka~i koyamaz hale getifdL Sebebi .

.
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de .

. saQece.° Aftika'riınkl dahil, bütün milletlerin
neslrlni .tanımakla kalmayip, bütün:
.
.
gramerlerin~ nazımlann, hltab~t sanatlannın, estetiğin ve ~esrin her.türlü kural

v~ şekJllerJnln bllind~de· oımamıidır.. . .

.

.

.

· Edebiyatın bütün. faktörleri ya teori eşllğindedlr•.;y~ da. teof1dlt ve. sahı·p
olduğuna karşihk, eksikliklerfde, En· azından yörılendtnnek istiyor.veya bir y9n
'
.
verme haya.U ndcn çıkıp, .o.na çoğu zaman, zarar ver:ecek ş.ekllde o_lması ·
ulaşamayacak şekilde .yol

göste.rmeye

çah~ıyor.

Biz -hepimiz yazını İspat etmeye · veya onun . varlığıyla . bir
şeyler.
.

ve her türlü .bilim

kanıtlamaya · ·~lışıyoruz.. ~unun d.ışı~da, felsefe, . psikoloji

alanı, edebiyatın üzerine atılıp~ onu, ·kural k~nun ve açıkJamaya· zorluyqrlar.
.

.

•

•,

.

.

•

t

•

uğruna-

yapıyor, Fakat.
. bugün istenenleri
. .
yarin bunl~n. yine .de ka(?ul etmemek zorunda kalıyor. Edebiyat tarthçllert ise.

Edebly~t .·hiçkimsenin
ve herkesin
.
.

,l

.

.

.

.·

.onu zaman ,dtllİl)lerine ayınp, eskl çağ, O$ çağ, yeni_çağ . O)a~ak adlandırıyorlar,'

Yazır1 eleştirileri ve felsef\' edebiyat bilimi, yaz.ırn metafizik .ve. manevi ·sorunlar

~çısından

e_le ahyorl~r.

Yazın ·aıan~

o kad_ar g~nlş 'ki, ö'meğln . ·edebiyat. billmi·,

.pstkoanaıız ve sanat tanhtn~e de, :dayanak buluyor. v~ın bmmı •. ywnı benı ..
'ciö~emıerde ın~euyor, ·onun kendini gösterrnesını
v~Iığını~ firün vemies~ni
arzu
ediyor. sır · yazarın bu·labirentte .yürüypş yapabllınesi için, ama edebiyat
.
.

ve

konusundalrJ aynntılardan yoksun ,olduğunçtan, büyük bir .yazar olao Robeıt.. .

Curtlus'a,
yardımcı
için,. başvuruda. bu.l undum. "turopaeische
. Literatur
·
.
. . olması
.
.
..

und latlnlsd1es M.ittelalter" (Avrupa edebiyatı ve Latin ôrtaçagı) ısımıı kJtabmın

ö~sözüncİe, y~nl yazın'

~tmlş:N
•

I

O, bir

V~ - yönlerı' hakkındakJ dOşüncelerini. şöyle ifade
"düşünce tarihi" ôlmak istiyor; Sanat tarihini arkasına alan akım
b!limi
.

.

.

.

I

açıklaması olduk~ zar · oıan ~atın değlşkerı aydınlatılması 11kesi He uğraşıp ·

. böylece olaylann içeriklerinin acemice gizlenmesine n~den oJuyor.
'

•

1

•

. ·. baha sonra sanat tarihinin, bir.blıilertnl devir alan OslOb~ göre llstelenmiş
kr~nolo)islnln, edebiyata uyarlanmasına çahş,ıhyor. .Böylece lmpresyonizm v e .·
Ekspresyonizme kadar devam eden edebi Romant~ni, Gotlk'i, · Rönesans'ı ve
·B arok'u .·elde

etmiş 0°luruz. J-İer

~siyet mat edlllyor. Bu dönem de belirli bir

insanı'\ bunlann .içJnd~ en

da

şahsiyet gösterisi ·ve b!r
kişiyle · nOfuslan<iınhyor~· "Gotik ·

OslOp döneml~e bfr

fak.at B~ok insanınm
ondan pek geri kalan
bir' tarafı yoktur
.. Barok'un Gotik'Jn ve dlğer)erinln
içeriği
.
.
.
.
..
fazla Oôe

kavuşanı · olmuştur,
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hakkı~da birçok derl_
n anlamlı görüş

mevcut ,ve tabn ki bunlar birbh1erJy le bazı

yönlerde çelişiyorlar.

,$hakespeare Rönesans mı, yoksa Barok mu? Baudelalre Jmpresyonist de,
.George _ekspresyonist mi? Bu tür sorulara çok fazla uğraş verllmlştlr. ÜslOp
· dönemlerinin yariı sıra. Wölflln'ln sanat tarihiyle llglll temel ·i fadeleri de mevcut,
örneğ,n

"kapa1ı ve . "açık" şekli, . Goethe'nln Faust'unun sonu · açık ve .

VaJery'nlnkinln ~palı . mı? Ve

cesaret isteyen bir soru da: "Karl,Joel'in zekice ve

tarihsel ·açıdan zengin olarak _hazırladığı görüş ve tezlerinde; yüzyılları dönem ve

<;tüzen içinde, çözücü· ve bağlayıcı nite_llklere sahip olarak gösteı:mesi , acaba ·.
gerçeğe uygun mui "Yeni çağda 14., _·16., 18.
görtlşUne bakılırsa 20. yüzyillar

ve

çözücü,' 13., 15., . t 7. ve. 19. yüzyıllar bağlayıa
niteliktedirler.
. .
' .
Curtlus şöyle devam ediyor: ·" Geride bıraktığımiz. 50. yı·lın yazın bilimi bir

fantomdur." ·
BugUn; daha· doğrusu blzlı:n dönemimizden 15 yıl . sonra, bir öğrenci

olarak. kendinizi aynı durumda buh~uyorsunui.· dur umanın, . Çünkü yazına karşı
·. duyulan iyi -niyet artık görü1rnUyor, hatta yazın tarihi bile ·_peşimizden nasibini
.

· alıyor.

Peslmistlerin ilk kltaplanndan birinin

adı

.

"Geschlchte ,der poetischen

·NationaUlteratur der Deutsçhen" (Almanlann mllll nesir edeblyatlannın tarlht), ve ·
I

•

•

•

her sembol bizim, hiç biri ·tam anlamıyla gerçekleşmeyen ifade rtıyamızın ·birer"

p~rçasıdır.

Ansiklopedide
.

şöyle

bir

tanım
.

var: "Edebl;at, zihnin

_ürettiğ.l .yazılı

kaynaklann toplamıdır. ." Fakat bu toplam tamamiyle tesadüfi meydana gelmiştir

V<: . henüz · tamamlanmamıştır, içindeki zihin •

işe, ·bize yalnızca

yazılıp

·

. veiiliriemlştfr., .
Bütün

ışıklan kapatırs~k

ve

~debiyatı karanlıkta

kendi

başına bırakacak

olursak, o yine kenc:;U ışığını yayarak,_gerçek ürünlerini de güncel ve heyecanlı
· biçimde ·a ktahr. .Bu ürünlerde sönük ve p~rlak sıkımlar mevcut, dilin

gerçekleşmiş_ umutfa_rından parçalar var ve bu parçalar dili etkiliyor, aynı

zamanda da değişen insanın ve dünyanın bütün Jfadeslnl taşıyorlar. Onun için
sanatta bir eseri ·tamamlanmış . d iye . tanıml,adtğımızda, . 'bu daha h~nüz.
tamamlanmış eserleri devreye sokacaktır. Dev rede olduğu içinde, yazarlar,
•

•

•

.

1

•

.

kendilerinden öne~ yazılmış şaheserler olsa b~le. hiç · çekinmeden· yazmaya
çalışırlar. ~lında o büyük eserh:r, onlan k~rkutmalan gerekir, · çünkü onlar .
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.

.

. .

·. · erişilmez. ve-geçllmez o~arak görülüyorlar. · s·u nun .dışında da, kendi E".serlerinln,.
.
. .
.
.
yann bir başkası tarafından geçilebileceğini unutmamaları gerekir, o zaman

:kurban kendileri olac:ak .çünkü . .Fakç.t .bir

finiş, bir bitiş çizgisi yoktur"

geç:mek ve .

. geride kalmak ·da yoktur dolayısıyla. .
Buna rağmen . bugün yazın, muhteşem bir tarihmiş gibi. blzl'm
dönemimizde,
onu . kaybetm,eslnl
sağladı,
· sanki yazın :baştan
.
.
.
.
.
.
. . .berLyenjlgly~
. .
~

uğramaya

mahkum edilmiş gib1. Ya~rlann kendileri de, bugürii..in ve geçmişin
e~kllğin~ yaşıyorlar. dolayısıyla
kendilerini . ve· diğer yazarları biraz faila?ık .
olarak ve başarısız ıörOyorlar.

da

Robert Musll'ln gOnlOğünün .bir yerinde d.ürOstçe, yalnız bir kaç yazara,
örneğin Dostoyewskl ve Flauberf gibi, açılıp, her şeyini anJatttğını itiraf ediyor.
değil,

Ama onlar da kendi döneminin
•

.

•

.

•

1

•

yirmi ile yüz sene öncesinde

.

•

.

yazmış

.

'

Dönem iminin şairlerinden blr parça kendini beğenmişlik, ·biraz.da kin
alırsak,'
_g eriye şaşılacak derecede takdir kalıyor.. B_aşka...bir_bölümde de UB\ıg~n
.
.
sırada klm .var?" sözünde, zam~mımız edebly~tının değeri hakkındalçl pesio1ist
(kötümser) .yargıyı bulduk. Şöyle devam ediyor, . "Oysa ortalama seviyeleri
.
.
ş.alrl~rdl. .

oldukça yüksek. Sebebi de kurtarıcıya duyulan' özlemle . olan yakın lllşkllerl. .
I·
.
. .
.
.
.
,.
.
. . . . .·
.
.
"Fakat özlenen şahslye~ln ·bit hayal O~nU olduğunu, geriye baktığında · anl_ıyor: .

.

. .

''Vlrgfl,· Dante·v~ Hom~r..... sizi bir kenara
orilann çevre~lnl_ve s~vgislnl hayal

edebİİmek

bırakalım. Önlan sey~bllmek iç.in
gerekir. . Fakat•B.alzat,. Stendha1.

v.b .• onların y~dıklanna ve meslektaşımız . o_lduklannı, bu . aptal yağqlami
kadar nefret
. dünyalan

topladıklaonı~ bilmek gerekJyor. Onların dilşOncelerhide_ var oJ~n
başka

d~.

1

mekan· ve zamanlara

uyarılarak

. geçerHllklerlni kaybederler. Geçmişteki bir sa~atçyı . ve.
'

•'

ne

:

.

.

.

yumuşat~ak,

uyarlamakla, etkinin' gücünü

. .

düşünülmezse,

o.nun döne~lni
tekrar.
.
.

acaba hangi . pro_
bleme· çö.zOm

getıı1rr

Bu notlar da. "Edebiyatın Ü~opyası'.' başlığını taşıyor.. Musil, Qtopya
kelimesini zaman zaman edebiyat ve şairlikle bağlantıJı· kullanıyor. ·Bu düşünceler

onun

.

.

değil, o· yalnızca parolayı verdi, ben de gerlslnl getirmeye çalışıyorum .

.·Gonomoz yazarlan, kendlİerlnl ütopyanin varlığına. adama cesareti
gösterselerdi,.
.
.

. .şl~dJ o ülkeyi ve o şUphe11 ütopyayı kabul etmek zoru~da kalmazlardı. Bu olay
geçmişte kaldı artık ve ben Thomas Mann veya Hoffmannsthal için, bunun
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doğal olmadığım biliyorum. Onlar hiç umutlan olmadan bu düzeni kurmak
zorundalardı.

Bu düzen acaba . bugünkü seviyeye kadar . çıktı mı hiç? Kültürün
· ütopyasında neysekl, milli _bayramlarda boyu(? ~ğineyecek kadar, temiz ögeler
bulunuyordu. Nesir bir gün gerçi bugün .için artık imkansız görünüyor, bir
. milletin .zihin alanı olmaktan çıkıp

ta, bizim zlhinsi~ ülkelerimizin alanından, .. .

"bugün ve _şlmd_l". düşünces.lyle, sürgün olduğu yer~en etkJ ederse, ne ·olur?
· Arrıa şu .bir gerçek, mevcut olan -dil, kötü olmasına karşın, onunla uğraşıyoruz..
Ve bu dll hiçbir zaman
onu taklıt · edlyoruz.

hü_kmetmemiştlı:,

iki tUr taklit vardır.

o bizim

zırıni.mire ~ükmediyor ve biz de

.

birisi b·i zim blldiğtmiz, alışkın olduğumuz .

taklit, · diğeri ise Jakob Burckhardt'ın bahsettiği türdendir. · Bu :taklit hakkında
bugün

~İumlu

veya olumsuz

eleştlrlİer yapıfıyor.

·sund~n· ·d a

m~hafazak.Ar

eleştirmenler kArh çıkıyor,._ fakat ben _b unu· da kastetmiyorum. Be~)m
.dOşünd_üğOm, henüz
sahip
. tam .olarak
.
· takJlcU.

o,

olamadığımız,

fakat

düşlediğimiz

dilf.n . .
nesirde t.amamlan"':amış bir riesne olarak mev_
cut; bir . satıida veya bir
.

. sahnede yoğunlaşmış ve ~i~ de bunu anladığımız zaman, derJn bir oh . çekip,·
.

.

.

rahatlıyomz. Yazmaya devam etmek gerekiyor. ·

Gerçi bitim kendimizi, edebiyat ve edebiyat ~özcOğO· ile onuiı ne olduğu ·
ve n~ alabileceği dÖşOncesiyle, .daha .c;ok yormamız gerekecek. Kriterlerimiz, ve

yapa~ğı .köş·esı haJ<;l<ında_kJ. güvenilmezllğe daha ·çok, canımi_ z

sürekli . atak

sıkılacak. Fakat sonuçta, ona s~hlp olamıyacağ•mız Jçiı1, mutlu olmalıyız;
.
.
.
..
kendimiz · için, çünkü bizim · hayatımız. onunkJ l_le, nefesl'erimizl karşılıklı
hissettiğimiz

s~atlerde · blrleşlyor. ·. Bundan

dolayı

da, onun

canlı kalması

g~rekJyor. Ütopya i olarak . edebiyat; .y~ar bir ütopya . varlığına
eserlerin ütopya olma

bü~ünmüş

şartlan ...

Bir gün dOşüncelcrJn. ardından ortaya çıkan sorunlar, doğru şekilde dile
. getirilirse. o

zaman

belki

edebiyatı~ ve onunla birlikte kendi tarihimizi yeniden

· yazabiliriz, · vazıımamış bu tarih içerisinde buluı~an yazar. bunu dile getiremiyor.

ne

_ve sO~kJİ sırdaş. bir blrllğln hayali
yaşiyor.· Onun için söylemek lstedlkleriml, . .·
. sanki benim lçJn dile getirmiş; bir şairin sözleriyle noktalamak istiyorum. Fransız

şair Rene Çhar şöyle diyor:" .B0tün lsp.atlann ve tammlann çöküşü~e. şalr bir
parça gelecek ile.cevap veriyor;"
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