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“Karanlık uçurumların iyice doldurulması, 
işte aradığımız durum.”

FYODOR DOSTOYEVSKİ
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Yazmak, bütün öbür anlamlarının ötesinde, yazma eyle-
mini yaşayan insanın, ilkin kendini var etme biçimi olmalı.

– İnsan niçin yazar (ve yaşar)?
Kıyasıya yaşamanın pek çok yolu varken.
Belki insanın iç dünyasıyla yaşamayı seçmesi yüzünden 

–ya da yaşananların nedenleri parantez içine alındığı için– . İç 
dünyasını acıtacağını önceden kestiremeden.

Günahlarından arınmanın bir biçimi olarak belki de; böy-
lece yeni bir günah işlemeye kalkışarak...

Nasıl bir çekim gücüdür, insanı yazmak ve yazmak zo-
runda bırakan?

Lawrence Durrel haklı olabilir: “Aptalca bir soru”! Gelin 
görün ki, zekice yanıtlamaktan da alamıyor kendini: “Kendimi 
kollamak için.”

Arkadaşları kendini daha çok sevsin diye yazdığını söy-
leyen G. García Márquez’in durumu ondan farklı mı acaba? 
İçtenlikle konuşur Márquez, hiç kuşkumuz olmasın; üstelik 
ünlendikten sonra eski dostlukların kopmaz bağlarını, payla-
şılmış bir geçmişe duyulan özlemle, apayrı bir yerde tutmaya 
başlamıştır. Yüzyıllık Yalnızlık’tan sonra edindiği yeni dostları-
nın sevgisini çoktan kazanmıştır o.

Milan Kundera’nınki ise, sanırım atak bir kendini göster-
me biçimi ve özseverliğin dışavurumudur. “Kimsenin söyle-
mediğini söyleyerek, herkese karşı çıkmak” istiyor o. “O halde, 

Yazının zoru ve bir eleştiri arayışı
(Önsöz)
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yazmak da, işte bu karşı çıkma zevki; herkese karşı bir başına 
olma mutluluğu; düşmanları kışkırtma, dostları da tedirgin 
etme sevincidir.”

Michel Butor tutumunu dinginlikle açıklıyor. Onun için 
yazmak, “Bizi dört bir yandan saran, neredeyse kudurmuş bir 
dünyada, ayakta kalabilmemiz, yaşamımızı ussal bir biçimde 
sürdürebilmemiz için, olağanüstü bir yoldur.” Onun şu sözle-
riyle gittikçe bütünleştiğimi de fark ediyorum bu arada: “Sat-
mak için değil, yaşamımın birliğini sağlamak için yazıyorum 
– yazı benim belkemiğimdir.”

Çağdaş dünyanın yanıltıcı, acımasız, ürkünç görünümü 
karşı sında yazının cesaret veren gizilgücüne sığınmak, kendi 
varoluşu mun bilgisini edinmek, roman sanatının insanın iç 
dünyasını arındıran sorularıyla iç içe yaşamak – bunlar da be-
nim sessizliği min anlamları işte.

* * *

Roman sanatının çağdaş dünyanın öğütücü yanları kar-
şısında sürgit öldürülegelmekte oluşu, doğrusu, inandırıcılığı-
nı yitirmiş savların hâlâ ikide bir ortaya atılışına dayanıyor. 
Romanın yok olup gideceğini bekleyenler, yaşlanıyorlar; oysa 
roman sanatına herkesin öyle gereksinimi var ki.

Kaldı ki, tanımlanabilir bir roman var mıdır? Herhalde bir 
ol gunun yadsınabilmesi için, ilkin onun adamakıllı belirlenmesi 
ge rekir.

Yaratım ve okuma edimlerinin paylaştıkları bir sürecin 
eşit haklı bileşeni olarak almayı başarabilirsek eğer, ondan 
umu dunu kesmiş olanlara da bambaşka görünebilir roman. Bu 
etkinliği gösterebilen romanın ölmesi ise, –en azından bizim 
görebilece ğimiz bir erim içinde– olanaksızdır.

Romanın asıl sorunu, insanın iç dünyasında yaşananlar. 
Demek ki bugün yazınsal eleştiri, romanın üstüne eği-

lirken, yaşadığımız dünyanın altüst oluşları ortasında, çağdaş 
bireyin de yeni duyarlıklar içinde değişmekte ve kendini yeni-
lemekte oldu ğunu göz önüne alacaktır. Değil mi ki roman ye-
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ni bir gerçekliği kuşatmaktadır, eleştiri de kendini ona göre 
yenilemelidir.

Yeni bir eleştiri ve yeni bir roman, sonsuza değen bir sar-
mal içinde, birbirlerini üretip çoğaltarak ilerliyorlar.

Eleştiri, roman sanatının sırdaşıdır (bu yüzden ne yar gı-
la ma  ya, ne de yönergeler vermeye kalkışır): Romanın biçimsel 
örgenlerine sokuldukça anlamını da katlarına ayıracak, anlatı-
nın düzlemlerini çözerken, kendini de anlamlandıran bir dü-
zey kuracaktır. Terry Eagleton, “Eleştirinin görevi yapıtın bir 
yo rumu nu vermek değil, onun sessizliklerini konuşturmaktır,” 
di yor. Jean-Paul Sartre ise, Eagleton’dan önce gelir bu yenilik çi 
değer lendirme anlayışına. Sartre, “Okuyucunun yarattığı ses-
sizlik bir nesnedir,” diye saptıyor bu eleştiri kavrayışını ve ge ne 
çarpıcı bir biçimde çözüyor: “Ve bu nesnenin içinde da ha baş-
ka sessizlikler vardır; yazarın söylemediği şeylerdir bunlar.”

Eleştirinin burcunda paylaşılır bu sessizlikler. Orada her-
kes farkına varır ki, ne roman ne de eleştiri kavramları dural 
kategorileri imlerler.

Estetik ölçütleri esnek bir yaklaşımın, yeni bir eleştiri 
için neredeyse bir önkoşul yerine geçeceğini düşünüyorum. 
Bu esneklik bazen eleştiriden yana bükülmeye de yol açabilir. 
Eleştirel yazı, yazarının istemleri ve taşıdığı ilkelerin katılığı 
karşısına kendi özgül direnişini çıkarabilir. Nesnesiyle, yani ro-
manın yazınsal gerçekliğiyle bütünleşmiş olur o anda.

Yazınsal yazının gücünün yazarı zorladığı, hatta bazen eli-
ne geçirdiği anlarda, yazı kendi iç sağlamlığına güven duymanın 
sevincini yaşarken, yazar da yazının eline geçmenin coşkusuyla 
ilginç serüvenlere kapılabilir. Jean Genet, Giacometti’nin Atöl-
yesi adlı denemesinde Giacometti’nin sanatıyla kendi yazısı 
arasında olağanüstü bir özdeşlik kurarken (tabii böyle yaptığını 
söyleme den), kendisi de ortaya çıkan metne tuhaf bir hayran-
lıkla bağlanmaktadır sanki. Yazarının bazen elinde olmaksızın 
yaşadığı bu esrikliğin bir örneği olan Borges ve Ben’de ise, Jor-
ge Luis Borges’i anlatan yazarın kendisi değil, yazının kendisi-
dir artık. Albert Camus de Sisifos Söyleni’nde, içindeki ateşleri 
tutuştu ran bir yazı üretir. Se lim İleri’nin nasıl bir tutkuyla yaz-
dığını onun okurları bilir en azından. Yazınsal yazıya sonsuz bir 
saygının ürünü olan uzun denemeleri içinde, kendi edasını en 
çok yakıştırdığı ki tabı O Yakamoz Söner’dir herhalde. Enis Ba-



tur ise, “Türk ede biyatında, kendisini yazıyla bu denli özdeşleş-
tirmiş çok az şair ve yazar olduğunu düşünüyorum,” derken 
bile, –tabii bugüne dek yazdıklarını okumuş olan okuruna– bö-
bürlendiği duygusunu estirmez doğrusu. O da Kediler Krallara 
Ba kabilir’de ki denemeleriyle, kendi biçemiyle en çok bütünleş-
tiği anın kesitini verir.

Söz açtığım konunun ardında sanırım bir boşluk bıraka-
rak buraya geldim: Yazınsal denemenin bağlamı içinde anı-
labilecek örneklerdi yukarıda adlarını andıklarım. Eleştirinin 
düzlemine taşındığımızda, kendini daha çabuk ele veren bir 
yazıyla karşılaş mış oluyoruz. Yazınsal bir yazı olduğu besbelli 
bu tür eleştirinin; yazınsal söylemin alanını seçmedikçe, etkili 
olamayacağı da baştan söylenebilir.

Eleştiri yazısı, yazarının ayırt edici dilini, biçemini, hatta 
düşünsel kurgusunu taşımalıdır; öyle ki, okuru “güzel” bir yazı 
okuduğunun da farkında olsun. Yoksa kurmacanın gücü karşı-
sına daha baştan yenik çıkacak demektir. Ondan sonra, ancak 
bir asalak olarak romanın yanında yer alabilir.

Elias Canetti de, “Bir yazar ya özgündür ya da yazar de-
ğildir,” derken, yazınsal bir yazının içinden sesleniyor: “Yazar, 
derin ve yalın bir biçimde, bizim onun kötü alışkanlığı diye 
adlandırdığımız yazı aracılığıyla özgün olur. O denli özgün-
dür ki, kendisinin böyle olduğunun bilincine varmaz bile.” 
Canetti’nin bir varoluş biçimine dönüştürdüğü yazınsal inan-
dırıcılığını ve hümanizmini Roman Kitabı’nın kokusuna sin-
dirmeye çalıştığımı da bu arada belirtmem gerekir.

Eleştiri, yazarı değiştirecek etkinliğe ulaşabilir, yani yara-
tım surecine karışabilir mi? Böyle bir amaç güden, sanırım 
baş tan yitirmiş demektir. “Doğru”ları göstermek için üretilen 
bir eleştiri yazısını hoş karşılamak pek güç olur. Eleştiri, o 
ken disinin bile farkında olmadığı özgün yaklaşımlarını nesnesi 
kar şısında sınar fakat hiçbir zaman ele aldığı romanları sına-
maya kalkışmaz.

Eleştiri, yazınsal yazı ile dizgesel düşüncenin kırılma nok-
tasında kimlik kazanır.

16
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Terry Eagleton, eleştirel yorumlamaya da kendince bir 
değer biçtiği şu sözlerinde, “Aslında bir yapıtın aynı zamanda 
bir yeniden yazımı olmayan okunuşu yoktur,” derken, çoğul 
(eleşti rel) okumanın etkin bir yazınsal çaba olduğunu belirt-
miş oluyor. Hatta kendini çok kolay ele verdiği izlenimini 
uyandıran romanlar bile, okuma ediminin çıkış noktasına ve 
yöneldiği açıya göre, farklı ya da karşıt yorumlara temel ola-
cak çözümleme düzeylerine yol açabilirler. Anlatı düzlemini 
yatay bir değerlendirmeyle kuşatan eleştiri, çözümleme dü-
zeyleri arasında dikey bir irdele meye de zorunluluk duyar. Bu 
derinliğine ve çözümleyici okuma etkinliğini her “iyi roman” 
bekler; dahası, onsuz yalnızlaşır. Eleştiri ancak bir romanın 
yatay ve dikey düzlemlerinin anlam, biçim ve dil çözümle-
melerini gerçekleştirdiğinde çağdaş ve yeni sayılabilir. Yoksa 
örneği pek çoğalmış olan yalınkat “kitap tanıtma” yazılarının 
süreği olmanın ötesine geçemez. Adalet Ağaoğlu’nun Hayır... 
romanını eleştirel okumanın süzgecinden geçirmemiş bir eleş-
tiri, bir “Hayır... yazısı” olarak düşünülemez bile. Ya da Yaşar 
Kemal’in romanı yalnızca geçmişin değerlerinin bugüne ve 
geleceğe baskın tutulması olarak değerlendirildiğinde, eleşti-
rel bir yaklaşımdan henüz söz edilemeyecektir.

Öte yandan, çözümleyici eleştiri düzeyindeki düşünsel bir 
çalışmanın kendine uygun bir nesneye zorunlu olduğu da atla-
namayacak bir sorun olarak beliriyor. Yazınsal okuma edi mi, 
yazınsallığı kuşkulu yapıt karşısında ne yapacaktır? Bu du rumda 
eleştirel okumanın düzeyi ister istemez değişir. Sözgelimi Ke-
mal Tahir romanının yenilikçi eleştiri tutumuyla büyük ölçüde 
çözümlenemez bir yapısı vardır. Kemal Tahir’in ro manları ne 
art-alanlar açar, ne yan-anlamlar üretir, ne de oku ma düzlem-
lerini çoğaltan bir biçimsel yapıdadır. Kısacası, çözümleyici 
eleştiri çabasını tüketmek için bire birdir bazı ro manlar.

Kötü eleştiri iyi romanı kovamaz ama kötü roman iyi 
eleştiriyi pekâlâ kovabilir!

Ya kötü eleştiri iyi eleştiriyi?
Eleştirel düşünceyi ucuzlatan kolaycı eleştiri, kendisi 

yazınsal bir değer üretemediği gibi, yazınsal değeri kuşkulu 
romanları öne çıkarmak için epeyce uğraşıyor. Birbirini kol-
lamanın kendine açtığı sayfalarda, edebiyatın içine sızmanın 
yollarını bulmakta güçlük de çekmiyor.



18

Yazınsal eleştiri ve anlatının kitsch’lerine karşı roman sa-
na tı nın içkin değerlerini korumanın önemi şimdi çok daha art-
mış durumda.

Kitsch tutumu, kitsch davranışı... kitsch-eleştirmen’in kitsch 
gereksinimi: kendi benzerlerini güzel göstermek için ayna tu-
tup, kendi güzelinde kendini bulma çaresizliği.*

Kötü eleştirinin egemenliğini sürgit beslediği, yaşam ala-
nına dönüştüğü için, “kitap tanıtma” yazısı da güvenilirliğini 
yitirmiş oldu. Yaşamı boyunca binlerce kitap tanıtma yazısı 
yaz mış olan Hermann Hesse’in okumanın yaygınlaşmasına 
yap tığı katkıyı da, eleştirinin yazınsal onurunu önemsemeyen 
kitsch-eleştirmenler nasıl olsa umursamıyor.

Eleştirinin coğrafyası içinde kendince bir yer tutmuş olan 
kötü eleştiri, iyi eleştiriyi bu coğrafyanın kıyısına köşesine it-
meye çalışıyorsa da, kendi bildiğiyle kendini sınırlayan çabala-
rı aşamı yor. Kalabalığın bir türlü ağırlık koyamayışının çare-
sizliğini yaşıyor. İyi eleştiri, çevresindeki sınırlayıcı etkenlere 
karşın, roman sanatının hep odak noktasında bulunan yerini 
bugün de koruyor.

Yazınsal yaratım biçimleri ve kurmaca anlatı sürekli bir 
değişim içinde. Eleştiri de bu sürece koşut bir yenilenmeyi 
kendi özgül koşulları içinde karşılıyor. Tabii bu değişim yazı-
nın suskunluğuyla atbaşı gitmiyor. Gelgitler içinde, gün geli-
yor, insanın kendine yetmezliği baş gösteriyor. Şimdi olgunluk 
düzeyine başkaldıran bir iç devinim çıkıveriyor ortaya. Ağrı-
yan bir yerleri kendine getiriyor insanı, iyileştirmeye zorluyor. 
Bu zora kulak vermeyi bir an savsaklamadan düşünsel değişi-
minizi tamamlamaya çalışacak, yazınsal eleştirinin pusulasını 
dı şındaki çekim alanlarından yalıtlamanın yollarını bulacaksı-
nız.

Gaston Bachelard, “kendinde tartışılmamış konuları yık-
ma  ya” ve “kolay deneylerle bağlantı içinde kurulmuş zihinsel 
alış kanlıkların katılığından kaçmaya” çağırıyor insanı hem de 
yü reklendirerek.

*BudayanılmaztutumadoğrulttuğumaynayıKundera’danödünçaldım.Ro-
man Sanatı’ndaşöylediyoro:“Kitschtutumu,kitschdavranışıvardır.Kitsch-
insan’ın(Kitschmensch)kitschgereksinimi:Yalancıktangüzelgösterenaynaya
bakmavebuaynadakendinidoyumsağlamışolarakgörmegereksinimi.”
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İnsanın kendi kazanılmış kimliğini zorlamasından daha 
san cı verici bir durum olabilir mi?

Hem bu çağrıya kulak vereceksiniz, hem de iç rahatlığı-
nızı sarsılmadan koruyacaksınız... Bachelard’ın eleştirel aklını 
edin mek, kendi kimliğini büsbütün yitirme ve hiçleşip kalma 
olasılığı na karşı koruyucu bir kalkan yerine geçebilir.

Tabii sağduyu ve düşünsel kuşkuculuğun eşliğinde; 
başkala rından edinilmiş düşüncelerle olan bağlarımızı kopa-
rarak.

Bachelard burada, “Gerçekte bilimsel nesnellik,” diye 
uyara rak, sorgulayıcı akla gönderiyor: “Dolaysız nesneyle iliş-
kiyi kestiğimizde, ilk seçimin çekiciliğini yok saydığımızda, ilk 
göz lem den doğan düşünceleri durdurduğumuzda ve çeldiği-
mizde olası dır. Gereğince doğrulanmamış her nesnellik, nes-
neyle ilk ilişkimi zi yalanlar.”

Bu sözlerle bir düşünme yöntemi öğütlenmiyor yalnızca; 
doğru dürüst bir birey olmanın da yolu gösteriliyor!

Geçmişte yazdığım bazı yazılar geliyor aklıma; roman 
sanatı nın bugününe de tortularını bırakan yenilikçi yönelimle ri 
“tüketişim”... Hiçbir zaman bütünüyle değil ama büyük ölçü-
de, tükettiklerimi bir kıyıya bırakıp ellerimle denizi üstle rine 
çektiği mi sandığımda, “bilimsel nesnelliğim”den kuşku du-
yabilir miydim hiç ya da verdiğim o ilk yargının doğruluğun-
dan?

Yeni bir düşüncenin kıvılcımını aldığımda, yazılarımı 
ken dimden de dışlaştırmayı sonradan öğrenecektim.

Eleştirel tutumumun nesnesiyle ilk ilişkisini yalanlamayı 
başarabildiğim bir düzeyi yakaladığımda, herhangi bir şeyi, bir 
roman akımını ya da yazınsal bir yönsemi bütüncü bir alışla 
doğrulamak ya da yanlışlamak zorunda olmadığımın farkına 
vardığımda, yenilikçi roman anlayışlarıyla düşünsel ve etik ya-
kınlıklar içine düşmüş bulunuyordum artık.

Asıl sorunum öteden beri Marksçılıktı... Düşünsel dün-
yasını Marksçılığın biçimlendirdiği bir insanın yazınsal eleştiri 
etkinliği de bu köktenci düşünce biçiminin izlerini taşıyacaktı 
kuşkusuz.

Geçirdiği büyük sarsıntıdan sonra şimdi, Marksçılığın 
geçerli liğini tartışanların yanı sıra, bir de onun yenilenip yeni-
lenemeyeceği ikircimini çözmeye çalışanlar vardı. Bütün yaşa-
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mını Marksçı düşünce dizgesinin belirlediği bir insan olarak, 
doğrusu Marksçılık ile aramda, kendime özgü bir ilişki biçimi 
belirleme zorunuyla karşı karşıya gelmiştim.

Ne “bilimsel” ölçütler kullanarak, ne de sağgörülü bir 
yaklaşımla yetinerek bu süreç kolaylaştırılabilirdi. Bir yenilen-
me olacaksa eğer, geçmişin kalıtının eleştirel aklın istemiyle 
değerlen dirilmesi sonucu olacaktı besbelli.

Marksçı düşüncenin yenilenip yenilenemeyeceği sorusu-
nu gene eskil bir belleğin ürettiğini düşünüyorum; sonra da, 
bu sorunun gene geleneksel düşünme biçiminin süreği oldu-
ğunu. Yenilenecek olan nedir ki? Marksçılığın bütüncü bir dü-
şünce dizgesi ve şaşmaz bir bilim olduğunu öne sürenler onun 
ardıllarıy dı; böyle bilinmesinde Marx’ın bir kusuru yoktu ki 
düşünceleri nin yenilenmesine izin versin o!

Marx’ın kendisi ne bütüncü bir kuram olarak görmüştü 
ya pıtını ne de böyle bir kuramın kurucusu olarak saltık bilgi 
kategorileri yaratmıştı. Herhalde Engels’in, ölümünden son ra 
Marx’a mal ettikleri, sonra gelenlerin Marx’ın yapıtını put-
laştır malarına yol açmıştı. Aklın yerini iman, bilginin yerini 
inanç almıştı.

Oysaki sorun çok daha yalın biçimde alınabilirdi, şimdi 
çok yıllar sonra anlaşılabilmiş olsa da. Engels’in, çok benzer 
sözcük lerle Marx’ın mezarı başındaki ünlü konuşmasında söy-
lediklerini daha sonra Lenin, N.A. Nekrasov’un şiirinden alıp 
Engels’in ölümü üstüne söyleyecekti:

Bir zekâ meşalesidir bu sönen,
Bir koca yürek ki artık çarpmıyor!

Karl Marx: Bir koca yürek ve bir zekâ meşalesi. Bütün ya-
pıtı, gerçekten de onun her şeyden önce büyük bir bilgi depo-
su, çalışma istemi, kavrayış yeteneği ve insansever olduğunu 
tanıt lıyor.

Marx’ın yapıtlarını yenilemek, doğrusu saçma oluşunun 
yanı sıra (çünkü bu durumda artık Marx’ın yapıtı’ndan söz 
edilemeye cektir), önünde sonunda dogmacılığın yeni bir biçimi-
ne izdüşecek olan, gene sonuçsuz bir çaba olarak kalacaktır.

Değil mi ki yenilenmiş bir Marx aranıyor, hiç kuşkumuz 
olmasın ki, orada Marksçılık adına yeni bir tinsel bağlanma, 
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ye ni bir “düşünce ve davranış kılavuzu” örgütlenmektedir.
Kant ya da Hegel’in düşüncelerinin yenilenmeye kalkışıl-

ması bir tür çılgınlık olmaz mıydı? Rosa Luxemburg, Gram-
sci, Althusser ya da Sartre’ın bütün yazılarını gözden geçirip 
yenile meye çalışmak da tuhaf bir çaba olurdu herhalde. Poli-
tik yararcılığın kaba bir biçimi ya da.

Yazınsal eleştiri çalışmalarım içinde György Lukacs’ı da 
hâlâ tüketmiş değilim. Anıtsal yapıtına karşın ortaya koyduğu 
statüko cu tutumu, yenilikçi romanı neredeyse hiçe sayan dog-
macılığı, kuram tapıncını güçlendiren roman anlayışı karşı-
sında, ondan öğrendiklerimi de temize çektim sonunda –ama 
atmadım–.

Marx’ın düşünce biçimi, roman sanatına olan bağlılığımı 
ve eleştiri anlayışımı besleyen kaynaklar arasında şimdi de 
önemli bir yer tutuyor. Marx’ı, Marksçılık yanılsamasından 
kurtarıp özgür leştirmek, onun düşünceleriyle çok daha tutarlı 
bir ilişki düzeyi kurmaya yol açıyor. Bugün hâlâ 19. yüzyı-
lın en kapsamlı eleştirel düşünce odağı ve en parlak düşünürü 
olarak görüyorum Marx’ı.

Ensonu, bir düşünsel yordam olarak alıyorum Marx’ın 
düşünce biçimini. Onun düşünce dünyasında, içinde arınabi-
leceği olanaklar buluyor insan. Çözümleyici eleştirinin tarih, 
felsefe ve toplumbilim bağlamı; bazen yol açıcısı, bazen ışık 
tutucusu ya da kıvılcımı. Eleştirel sezgiyi besleyen parlak bir 
düşünce kaynağı.

Marksçılığın bir başına bütüncül bir kuram olamayaca-
ğını, üstelik eleştirel aklın bütüncül bir kuramı dışarladığını 
gördüğüm sıralarda, düşünce evreninin başka köşelerine so-
kulmaya başlıyordum. Antonio Gramsci’nin bağımsız-özgür 
düşünme ve dav ranma biçiminin ve hem kendine, hem dost-
larına karşı hiç bırakmadığı eleştirel tutumunun etkileyicili-
ği, Marx’ın ardından gelen en özgün geleneksel çekim alanını 
oluşturuyordu.

Yazınsal çevreni oldukça sınırlı olmakla birlikte, 
Gramsci’nin düşüncelerini, denebilir ki, bir Gramsci kültürü 
olarak içselleştiriyordum.

Yazınsal eleştiri çalışmalarımın bir sonucu olarak, ama an-
cak son yıllarda tanıyabildiğim çağdaş bir düşünürün dünyama 
girişi ise, hem zor oldu, hem de etkileyici. Roland Barthes’ın 
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düşünsel etkisinin özgünlüğü, yenilikçi bakış açısını pekiştiri-
yordu. Şimdi lerde kendi duruşumu Roland Barthes’ın tuttuğu 
ışığın renklerine göre ayarladığım, Roman Kitabı’nın bazı bö-
lümlerinde de fark edilecektir sanırım.

* * *

Eleştiri çalışmalarına başladığımda, nereden nereye 
geleceği mi kestirememiştim; bunu bilmek olanaksızdı da.

Zaman’ın yaşamımızın bütün kesitleri içinde, karşı ko-
nulmaz ya da ona sığınılan bir öğütücü ve iyileştirici olduğunu 
pek çok kereler yaşayarak öğrendim.

İnsan ve tarih: sonra zaman geliyor. Bir zamanlar yerinde-
liğinden kuşku duymadığım yazılarımı şimdi zamanın eskitip 
tüketmiş olduğunu görüyorum. O yazıları da ben yazmışım!

Zaman: insan ve tarih kertesinde etkin bir dönüştürücü, 
eskimiş olanın yerine yenisini koyan.

Roman Kitabı’na bugünkü düşünsel kimliğimden dışlaş-
tırdığım yazıları almadım. Bu yüzden bir ilk kitap sayılmaz 
Roman Kitabı. Dolayısıyla dergilerde yayımlanıp zamanla 
kendilerini tükettikleri için bu kitaba almayı hiç düşünmedi-
ğim, yani Roman Kitabı ile aşılmış ve hiç açığa çıkmayacak bir 
toplamdan, “ilk kitap” olarak söz edilebilir.

Hem sonra, birbirlerinden bağımsız biçimde dergilerde 
ya yımlanmış yazıların bir “kitap”ta derlenmesi de çoğun tatsız 
sonuçlar veriyor. Sayıları pek çok olan bu kırkambar örneği 
kitaplar, iç bütünlükten yoksun oldukları için yazarlarını da 
doğru dürüst anlatamıyorlar. Önümüzdeki kırkambarı ne ola-
rak alaca ğız: Eleştiri mi, deneme mi, inceleme, araştırma ya da 
tanıtım yazısı mı? Yoksa başka bir şey mi?

Bu nedenlerle, Roman Kitabı’nı bir zamanlar dergilerde 
yayımlanmış yazıların bütününü bir araya getirerek oluştur-
mayı hiç düşünmedim. 1985-91 yılları arasında yazdıklarım-
dan bugün de yaşadıklarına inandıklarım yer alıyor bu kitapta 
ve hiçbiri ilk yayımlandıkları gibi kalmadılar.

Yayımlandıkları güne dek, çıkarılan notların kırık dö-
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kük biçimde bütünlenmesinden oluşan ön çalışmalardan ve 
bir sözcüğün ve tümcenin kendi yerini bulması için yapılan 
ve birçok kereler yinelenen tamamlayıcı yazımlardan sonra, 
sabırla arındırı larak son biçimi verilen yazılar, üstelik bu kez 
de Roman Kitabı’nı oluşturmadan önce bir kez daha gözden 
geçirilip yazıldılar.

Yeni okumaların ışığında, kendini ele veren eksik ya 
da fazla yanlar onarıldı; durdukları yerde sırıtan sözcükler, 
benzetmeler, eğretilemeler başkalarıyla yer değiştirdi; emek-
yoğun bir çalışma nın sonunda Roman Kitabı’nda son biçimle-
rini aldı seçilen yazılar.

İster kurmaca, ister çözümleme düzleminde yer alsın, 
her yazınsal yazı, böyle bir çalışmanın ürünü olup olmadığını 
hemen belli eder. Roman Kitabı ne ölçüde izdüşürüyor bu ger-
çeğe, doğrusu buna okurları karar vermeli.

Roman Kitabı, bir eleştiri serüveni ve “iyi roman” arayışı-
nın, sonunda kimliğini bulduğu bir düzeyi imliyor.

En başından en sonuna dek, başka hiçbir sanatsal yaratım 
alanına gönül indirmeden, yazınsal yaratım ve alımlama este-
tiğini her şeyin üstünde romanı nirengi alarak çözümlemeye 
kalkıştığı ve roman sanatının gizleri içinde oluşup örülmeyi 
seçtiği için, adı da Roman Kitabı.

Kendi arayış sürecim içinde, düşünsel kimliğimi oluştu-
ranlar olarak adlarını andıklarım dışında, neredeyse yazdıkla-
rı her şeyi okuduğum Fethi Naci ile Berna Moran’ı özellikle 
belirtmeliyim. Yazılarını okudukça eleştiriyi daha çok sevdi-
ren, böylece eleştiri çalışmalarına daha sıkı sarılmaya yönelten 
Fethi Naci’ye gönül borcumu hep saklı tutuyorum. Çözümle-
yici eleştirinin kurulması çabasında, Berna Moran’ın eleştirel 
yaklaşım biçimini çıkış noktası olarak aldığımın da bu kitapta 
güçlü ipuçları olduğunu sanıyorum.

* * *

Eleştirmenin öyküsünü Sartre Edebiyat Nedir?’de anlatı-
yor. 
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