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Devamlılık bilinci

Müzisyen olan babamla ilgili bir hikâye anlatırlardı. 
Arkadaşlarıyla birlikte, radyodan ya da pikaptan gelen 
bir senfoninin ezgilerinin yankılandığı bir yerdeymiş. 
Hepsi de müzisyen ya da müziksever olan arkadaşları 
Beethoven’ın Dokuzuncu Senfoni’sini hemen tanımışlar. 
Babama sormuşlar: “Bu müzik kimin?” O ise uzun uzun 
düşündükten sonra: “Beethoven’a benziyor,” demiş. Her-
kes gülmemek için kendini tutmuş: Babam Dokuzuncu 
Senfoni’yi tanıyamamış! “Emin misin?” “Evet,” demiş ba-
bam, “Beethoven’ın son döneminden.” “Son dönemin-
den olduğunu nasıl bilebilirsin?” Bunun üzerine babam, 
dikkatlerini, daha genç bir Beethoven’ın asla kullanama-
yacağı birtakım armoni bağlantılarına çekmiş.

Hikâye elbette hınzırca bir uydurmadan ibaret, ama 
bizim (ya da bir zamanlar bizim olan) uygarlığımızdan 
olan insanın ayırt edici özelliklerinden biri olan tarihsel 
devamlılık bilincini çok iyi yansıtıyor. Gözümüzde her 
şey bir tarihin akışına bürünür, az ya da çok mantıklı bir 
olaylar, davranışlar ve eserler dizisi gibi görünürdü. İlk-
gençlik dönemimde, sevdiğim yazarların eserlerinin kro-
nolojik sıralamasını, elbette, hiç zorlanmadan doğru ola-
rak bilirdim. Apollinaire’in, Alkoller’i Kaligrafiler’den son-
ra yazmış olması düşünülemezdi; çünkü öyle olsaydı, o 
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başka bir şair olurdu, eserleri başka bir anlam taşırdı! 
Picasso’nun her tablosunu tek tek severim, ama bunun 
yanı sıra birbirini izleyen her aşamasını ezbere bildiğim, 
uzun bir yol olarak algıladığım bütün eserlerini de seve-
rim. Nereden geldik? Nereye gidiyoruz, gibi ünlü meta-
fizik soruların sanatta somut ve açık bir anlamı var, üste-
lik hiç de yanıtsız değiller.

Tarih ve değer

Biçimi, armonileri, melodileriyle Beethoven’ınkile-
re benzeyen bir sonat yazmış çağdaş bir besteci olduğu-
nu varsayalım. Hatta bu sonatın büyük bir ustalıkla bes-
telendiğini ve eğer gerçekten Beethoven’a ait olmuş ol sa, 
onun başyapıtları arasında yer alacağını varsayalım. Ne 
kadar muhteşem olursa olsun, çağdaş bir bestecinin im-
zasını taşıyan bu eser insanları güldürürdü. Bestecisi, 
olsa olsa bir pastiş üstadı olarak alkışlanırdı.

Ne yani! Beethoven’ın bir sonatı karşısında estetik 
bir haz duyulur da, aynı biçem ve hoşluktaki bir başka 
sonat, bir çağdaşımız tarafından imzalanmış ise aynı şey-
ler hissedilmez mi? İkiyüzlülüğün dik âlâsı değil mi bu? 
Güzellik duygusu, duyarlılığımız tarafından esinlendiri-
lip içten gelmiyor da, bir tarih bilgisi tarafından koşul-
landırılmış olarak beyinden mi geliyor? 

Elimizden bir şey gelmez: Tarih bilinci, sanatı algıla-
yış biçimimizle öylesine iç içe geçmiştir ki, bu anakro-
nizm (bugünün tarihini taşıyan bir Beethoven eseri) 
kendiliğinden (yani ikiyüzlülük falan söz konusu olma-
dan) komik, gülünç, sahte, tuhaf, hatta bir ucube gibi 
algılanırdı. Devamlılık bilincimiz öylesine güçlüdür ki, 
her sanat eserinin algılanışında devreye girer.

1932’de Prag’da yapısalcı estetiğin kurucusu Jan 
Mukarovsky şöyle yazdı: “Yalnızca nesnel estetik değerin 
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varlığını kabul etmek sanatın tarih içindeki evrimine bir 
anlam kazandırabilir.” Başka bir deyişle: Eğer estetik de-
ğer olmasa, sanat tarihi, kronolojik sıralaması hiçbir an-
lam taşımayan muazzam bir eser hurdalığından başka 
bir şey olmaz. Dolayısıyla: Estetik değer, bir sanatın ta-
rihsel evrimi bağlamında algılanabilir ancak.

Ama eğer her ulus, her tarihsel dönem, her sosyal 
grup kendi özel zevklerine sahipse, o zaman hangi nes-
nel estetik değerden bahsedilebilir? Bir sanatın tarihi, 
sosyolojik açıdan bakıldığında kendi içinde bir anlam ta-
şımaz, tıpkı kılık kıyafet, cenaze ve düğün gelenekleri, 
spor ya da bayramlar gibi bir toplumun tarihinin parça-
sıdır. Diderot ve d’Alembert’in Ansiklopedi’sinde kendi-
sine ayrılan maddede roman da aşağı yukarı böyle ele 
alınmıştır. İlgili madde metninin yazarı olan Şövalye Jau
court romana geniş bir yaygınlık (“hemen herkes roman 
okuyor”), ahlaki bir etki (bazen yararlı, bazen zararlı) 
atfetmiş ama hiçbir özel değer yakıştırmamıştır; zaten, 
bugün bizlerin hayran olduğu romancılardan hiçbirinin 
adını da vermez: Ne Rabelais, ne Cervantes, ne Queve-
do, ne Grimmelshausen, ne Defoe, ne Swift, ne Smol-
lett, ne Lesage, ne de Abbé Prévost; roman, Şövalye Jau-
court için ne başlı başına bir sanatı temsil etmektedir, ne 
de başlı başına bir tarihi.

Rabelais ve Cervantes. Ansiklopedi yazarının onların 
adını vermemiş olması hiç de utanç verici bir şey değil; 
romancı olmuş olmamış, Rabelais’nin pek de umurunda 
değildi, Cervantes ise, kendinden önceki dönemin fan-
tastik edebiyatını iğneleyen alaycı bir eleştiri yazdığını 
düşünüyordu; ne biri ne öteki kendisini “kurucu” olarak 
görüyordu. Bu konum onlara roman sanatının uygulan-
masıyla, a posteriori olarak, yani ancak zamanla atfedil-
miştir. Üstelik, bu konum onlara roman yazan ilk kişiler 
oldukları için değil (Cervantes’ten önce de pek çok ro-
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mancı vardı), bu yeni epik sanatın varoluş nedenini di-
ğerlerinden çok daha iyi anlattıkları için; kendilerinden 
sonra gelenlerin gözünde, ilk büyük romanesk değerleri 
temsil ettikleri için tanınmıştır; ve ancak bir romanda bir 
değer, özel bir değer, estetik bir değer görülmeye başlan-
dıktan sonra, romanların birbirini izlemesiyle bir roman 
tarihi ortaya çıkabilmiştir.

Roman kuramı

Fielding bir roman poetikası düşünebilen ilk roman-
cılardandır; Tom Jones’un on sekiz bölümünden her biri, 
bir tür roman kuramı sayılabilecek giriş bölümüyle (ha-
fif ve eğlenceli bir kuramdır bu; çünkü bir romancı ku-
ramlarını böyle kuramlaştırır: kendi dilini kıskançlıkla 
koruyarak, bilginlerin jargonundan veba gibi kaçarak) 
başlar. 

Fielding romanını 1749’da yazmış, yani Gargantua 
ve Pantagruel’den iki yüzyıl, Don Quijote’den bir buçuk 
yüzyıl sonra, yine de, Rabelais ve Cervantes’ten bahsetse 
de roman onun için hep yeni bir sanat olmuştur, o kadar 
ki, kendini “yeni bir edebiyat taşrasının kurucusu...” ola-
rak tanımlar. Bu “yeni taşra” öylesine yenidir ki, henüz 
ismi bile yoktur! Daha doğrusu, İngilizcede iki ismi var-
dır, novel ve romance, ama Fielding bunları kullanmayı 
kendine yasaklar; çünkü henüz keşfedilen bu “yeni taşra” 
daha şimdiden “aptalca ve iğrenç romanlar sürüsü” (a 
swarm of foolish novels and monstruous romances) tarafın-
dan istila edilmiştir. Küçümsedikleriyle aynı kefeye kon-
mamak için, “roman teriminden özenle kaçınır” ve bu 
yeni sanatı oldukça alengirli ama dikkate değer biçimde 
doğru bir formülle tanımlar: “Düzyazıyla yazılmış ko-
mik bir epik (prosai-comi-epic writing).”

Bu sanatı tanımlamaya, yani varoluş nedenini belir-
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lemeye, aydınlatacağı, keşfedeceği, yakalayacağı gerçek-
lik alanının sınırlarını çizmeye çalışır: “Bizim burada, 
okurumuza sunduğumuz besin insan doğasından başka 
bir şey değil.” Bu olumlamadaki bayağılık yalnızca görü-
nüştedir; o zamanlar, romana eğlendirici, eğitici, zaman 
geçirmeye yarayan hikâyeler olarak bakılıyordu, hepsi 
bu; kimse romana “insan doğasının” incelenmesi kadar 
genel, dolayısıyla bir o kadar zorlu ve bir o kadar da cid-
di bir hedef yakıştırmamıştı; kimse romanı insan üzerine 
bir fikir yürütme düzeyine çıkarmamıştı.

Fielding, Tom Jones’ta anlatısının tam ortasında ani-
den durup karakterlerden birinin kendisini şaşırttığını 
açıklar; karakterin davranışı ona “insan denen, bu tuhaf ve 
müthiş yaratığın beynine giren gelmiş geçmiş saçmalık-
ların en anlaşılmazı” gibi görünür; aslında, “insan denen 
yaratıktaki” “anlaşılmaz şey” karşısındaki şaşkınlık, Fiel
ding’i bir roman yazmak için kışkırtan ilk etkendir, onu 
icat etme nedenidir. “İcat etme” (İngilizcede de Fransızca-
daki gibi invention deniyor) Fielding için anahtar sözcük-
tür; o, bu sözcüğün keşif (discovery, finding out) anlamına 
gelen Latince kökeni inventio’yu esas alıyor; romancı ro-
manını icat ederken, “insan doğasının” o zamana kadar 
bilinmeyen, gizli kalmış bir yönünü keşfediyor; o halde, 
romanesk bir icat, Fielding’in “baktığımız her şeyin ger-
çek özüne hızlı ve derin bir nüfuz etme” (a quick and 
sagacious penetration in the true essence of all the objects of 
our contemplation) olarak tanımladığı bir tanıma edimi-
dir. (İlginç cümle; “hızlı” –quick– sıfatı sezginin temel bir 
rol oynadığı özel bir tanıma ediminin söz konusu oldu-
ğunu anlatıyor.)

Peki ya şu “düzyazıyla yazılmış komik bir epik” biçi-
mi? Fielding, “Ben, yeni bir edebiyat taşrasının kurucusu 
olarak, bu yetki alanına yasalar koyma özgürlüğüne sahi-
bim,” der ve “edebiyat memurları” dediği eleştirmenle-
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rin, kendisine dayatmaya kalkışacakları her türlü kurala 
ve kalıba karşı kendini peşinen savunur; ona göre roman, 
varoluş nedeniyle, ki bana en önemli unsur gibi geliyor, 
“keşfedeceği” gerçeklik alanıyla tanımlanır; buna karşılık 
biçimi, kimsenin sınır koyamayacağı ve evrimi sürekli 
bir sürpriz olacak bir özgürlükten kaynaklanmaktadır. 

Zavallı Alonso Quijada

Zavallı Alonso Quijada kendini efsanevi bir gezgin 
şövalye kimliğiyle yüceltmek istemişti. Bütün bir edebiyat 
tarihinde, Cervantes bunun tam tersini başarmıştır: Efsa-
nevi bir kişiyi yerin dibine batırmıştır: düzyazının dünya-
sına. Düzyazı: Bu sözcük, sadece dizelere dökülmemiş bir 
dil anlamına gelmez; hayatın somut, günlük, maddi karak-
teri anlamına da gelir. Yani romanın düzyazı sanatı oldu-
ğunu söylemek boş bir laf değildir; bu sözcük bu sanatın 
derin anlamını tanımlamaktadır. Onca göğüs göğüse çar-
pışmadan sonra, Akhilleus ile Aiaks’ın dişlerinin sağlam 
kalıp kalmadığını sormak Homeros’un aklına hiç gelme-
miştir. Buna karşılık, Don Quijote ile Sancho için ağrıyan 
dişler, dökülen dişler, bitmez tükenmez bir derttir. “Şunu 
bil ki, Sancho, bir elmasın bir diş kadar değeri yoktur.”

Ama düzyazı, hayatın sadece çetin ya da bayağı yanı 
değildir, aynı zamanda o zamana kadar ihmal edilmiş bir 
güzelliktir de: Alçakgönüllü duyguların güzelliğidir, ör-
neğin Sancho’nun Don Quijote’ye karşı beslediği lauba-
lilikle karışık o dostluğun güzelliğidir. Don Quijote hiç-
bir şövalye romanında, bir silahtarın efendisiyle bu ton-
da konuşmaya cüret edemediğini ileri sürerek, gevezeliği 
ve küstahlığı yüzünden onu ayıplar. Elbette daha önce 
böyle bir şey olmamıştır: Sancho’nun dostluğu, düzyazı-
nın yeni güzelliği içinde Cervantes’in keşiflerinden biri-
dir: “...küçük bir çocuk bile, gün ortasında gece olduğu-
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nu söyleyerek onu kandırmayı becerirdi: İşte bu saflığı 
yüzünden ben de onu canım kadar seviyorum ve ne ka-
dar saçmalarsa saçmalasın onu terk etmem.” Sancho 
böyle diyor.

Don Quijote’nin ölümü düzyazısal, yani her türlü 
tumturaktan uzak olduğu kadar duygulandırıcıdır da. 
Vasiyetnamesini çoktan yazdırmıştır, etrafı sevenleriyle 
çevrili olarak tam üç gün can çekişir: Yine de, “bu, yeğe-
ninin yemek yemesini, kâhya kadının kadeh kaldırması-
nı, Sancho’nun keyfinin yerinde olmasını” engellemiyor-
du. “Çünkü, bir mirasa konma gerçeği, mirasçının ölüm 
karşısında duyması gereken kederi siler ya da hafifletir.”

Don Quijote Sancho’ya, Homeros ile Vergilius’un 
insanları “oldukları gibi değil, gelecek kuşaklara erdem 
timsali olsunlar diye, olmaları gerektiği gibi” betimledikle-
rini açıklar. Oysa Don Quijote’nin kendisi her şey olabilir, 
ama örnek alınacak biri değildir. Roman kahramanları, 
kendilerine erdemleri yüzünden hayran olunmasını iste-
mezler. Onların istediği, anlaşılmaktır; bu da tamamen 
farklı bir şeydir. Destan kahramanları zafer kazanırlar ama 
yenilseler de, son nefeslerine kadar vakarlarını korurlar. 
Don Quijote yenilmiştir. Üstelik vakardan eser yoktur. 
Çünkü her şey, bir anda, apaçık ortaya çıkmıştır: İnsan 
hayatı bir bozgundur. Adına hayat denen bu önlenemez 
bozgun karşısında bize düşen yalnızca onu anlamaya ça-
lışmaktır. İşte, roman sanatının varoluş nedeni de budur. 

“Story”nin zorbalığı

Tom Jones bulunmuş bir çocuktur; koruyucusu olan 
ve kendisini eğiten Lord Allworthy’nin kırdaki şatosun-
da kalmaktadır; delikanlılığa adım atarken, zengin kom-
şu kızı Sophie’ye âşık olur ve aşkı gün ışığına çıkınca 
(altıncı bölümün sonunda), çekemeyenleri onu öylesine 
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