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Edebiyat; Toplumsal HafÕzanÕn, Gelene÷in KaybÕnda, ønúasÕnda Ne
Kadar Etkilidir?1
Yadigar TÜRKELø SANLI 2
østanbul Üniversitesi Yeni Türk EdebiyatÕ ABD

Özet
AvrupalÕ tanÕmÕyla, millet oluúumunda dil, edebiyat ve sanat’Õn üç sacaya÷Õ oluúturan hayati
bir iúlevi vardÕr. Dil, milletin birli÷ini sa÷layan temel anlaúma aracÕ olarak büyük önem
kazanÕrken, edebiyat da dil vasÕtasÕyla milletlere hikâyeler anlatÕr. Her millet bir hikâye, bir
mit, bir rüya üzerine gelece÷ini inúa eder. “Seçkin bir tarih” bütün yeni devletlerin temel
özelli÷idir. Bir geçmiúi olmak bir gelece÷e de sahip olma hakkÕnÕ da do÷rular. Bunu
gerçekleútirebilmek için “AydÕn SÕnÕfÕnÕn” milletin geçmiúine ait ortak de÷erleri bir karÕúÕm
olarak “Ulusal bir mitosa” tebdil etmenin yolunu bulmasÕ gerekir. Bunun aracÕ da edebiyat
kanonudur. Edebiyat kanonu, bir milletin ortak ba÷larÕnÕ anlamalarÕnÕ sa÷layan hikâyeleri
kapsar. Edebi metinler haliyle, toplum hafÕzasÕnda nelerin olmasÕna ya da olmamasÕna karar
veren aracÕlardÕr. Bu çalÕúmamÕzda, edebiyat ve toplum iliúkisini temel aldÕk. Edebi ürünlerin
toplum hafÕzasÕnÕ ve gelene÷i úekillendirmede, de÷iútirmede, dönüútürmede ne kadar etkili
oldu÷unu örnekleriyle ele almaya çalÕútÕk.
Anahtar kelimeler: Gelenek, toplumsal hafÕza, roman, kültür, edebiyat kanonu

How Important is the Literary Texts to Construct, Loss of the
Social Memory, Tradition?
Abstract
The formation of nation has three vital pillars that are language, literature and Art. While
the Language gaining a great importance as fundamental communication tool for the unity
of the nation, the literature tells stories to the nations through the language. Every
nation builds its own future on a story, a myth, and a dream. "A distinguished history" is a key
feature in all new states. This confirms that, deserving a future by having a greart
history/past. To achive this; “Intellectual Class” get to find a way to convert common values
of past society in to a “National Myth”. So, literary canon is the tool.
Literary canon contains the stories of a nation that provides a common understanding of the
bonds. In this article, we study the basic relationship between literature and society. We work
how literary products, especially novels, affect the social memory and tradition.
Keywords: Tradition, social memory, fiction, culture, literature canon
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Toplumun HafÕzasÕ Olarak Edebiyat
Edebi metinler (roman, hikâye, tiyatro, deneme, anÕ, gezi yazÕsÕ, vs.)
toplumun hafÕzasÕnÕ oluúturan bilgi depolarÕdÕr. Bundan dolayÕ bir milletin
ne oldu÷unu ya da ne olmadÕ÷ÕnÕ anlamak için o milletin edebiyatÕna bakÕlÕr.
EdebiyatÕ olmayan millet, milletleúme sürecini tamamlayamamÕú demektir.
Güçlü bir edebiyat, köklü bir kültür demektir, köklü bir kültürü olan millet
de sa÷lam temeller üzerinde güçlü bir devlet anlamÕna gelir. DolayÕsÕyla,
milletlerin inúasÕnda edebiyatÕn her zaman hayati bir konumu olmuútur.
Edebi metinler, edebiyat antropolojisinin ürünleridir. Geçmiú
toplumlarÕn, bir toplumun geçmiú nesillerinin fikirlerini bu antropoloji
ürünlerini okuyarak, yorumlayarak çözmeye çalÕúÕrÕz. AynÕ úekilde gelecek
nesiller de, bugünün edebi ürünleri üzerinden bugünü okumaya
çalÕúacaklardÕr.
Edebiyat, toplumsal kimliklerin oluúumunda temel iúlev gördü÷ü gibi,
ideolojik amaçlÕ da kullanÕlÕp bu de÷erlerin kaybÕna ya da
ayrÕúmasÕna/çatÕúmasÕna sebebiyet verebilir.
Milli birli÷i savunan kültür, biz buna gelenek de diyebiliriz,
modernleúmede çok mühim bir rol oynar. DolayÕsÕyla ortak kültürü, toplum
hafÕzasÕnÕ temsil eden milli edebiyat, lokomotif iúlevi görür.
Roman merkezli mevcut edebiyat bilgisi, son 200–250 yÕllÕk BatÕ
Avrupa kültürünün ürünüdür. “Kimlik” ve “Kimlik kaybÕ”nÕ (the loss of
identity), “toplumsal hafÕza” ve “hafÕza kaybÕnÕ” (memory loss) bir kültür
taúÕyÕcÕsÕ olan romanlarÕ inceleyerek anlamlandÕrabiliriz.
Yeni kültürlerin oluúmasÕ ve ortaya çÕkabilmesi çok uzun zaman
gerektirir. øúte bu süreçte, bu yeniliklerin elden ele devredilerek
gelenekselleútirecek aydÕnlara ihtiyaç duyulur. Edebiyat, bu aydÕnlarÕn
sanatlarÕnÕ icra edecekleri en uygun yuvadÕr. EdebiyatÕn sahasÕ içerisinde ise
en uygunu romandÕr. Çünkü iúledi÷i konudan ya da üsluptan dolayÕ eleútiriye
maruz kalacak her yazarÕn, romanÕn bir gerçeklik de÷il, hayal ürünü
oldu÷unu, gerçe÷i de oldu÷u gibi de÷il de÷iútirerek ele aldÕ÷ÕnÕ söylemesi,
yazarÕnÕ her zaman masum gösterir ve haklÕ çÕkarÕr. “… (19. YüzyÕl) Avrupa
romanÕnÕn, reel uluslarÕn reel tarihleri tarafÕndan biçimlendirilen somut bir
tarihsel anlatÕ” (Said, 2004: 136) oldu÷unu söylemek, eleútirmeni aúÕrÕlÕkla
suçlar, roman yazarÕnÕ ise tarihi kurgulaútÕrdÕ÷Õ (hayaliyle de÷iútirerek
yazdÕ÷Õ) için masum gösterir. Özellikle sömürge sonrasÕ edebiyatÕnda
yazarlar, kendilerine bütün dünyada entellektüel okuyucular ararlarken,
kendi toplumlarÕnÕn dünyaya nasÕl entegre oldu÷unun resmini
hikâyeleútirerek, modern romanÕn içerisine gizlenmiú iúaretler aracÕlÕ÷Õyla
dünyanÕn dört bir yanÕndaki okuyucularÕna ulaútÕrÕrlar (During, 1994: 151).
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Edward Said, anlatÕnÕn emperyal arayÕú açÕsÕndan önemli bir rol
oynadÕ÷ÕnÕ söyledikten sonra “… Fransa’nÕn ve (özellikle) øngiltere’nin,
baúka örne÷i bulunmayan, kesintisiz bir roman yazma gelene÷i olmasÕ
úaúÕrtÕcÕ de÷il” der (Said, 2004: 27). Romana bu kadar önem verilmesinin
sebebi, büyük kitlelere bu e÷lendirici eser aracÕlÕ÷Õyla rahatlÕkla
ulaúabilmektir. ønsanlar okuyup etkilendikleri her bir romanla, romandaki
karakterle özdeúlik kurup, orada anlatÕlanÕn aslÕnda ne kadar da gerçek
hayatta yapÕlmasÕ ya da yapÕlmamasÕ gereken úey oldu÷una karar verir.
Tümüyle BatÕ menúeli ve Avrupa’nÕn kurallarÕyla örülmüú olan roman,
toplum çalÕúmasÕ yapanlarÕn dikkatinden kaçmamasÕ gereken bir konumda
bulunmaktadÕr. Said, “emperyalizm ile romanÕn birbirine öylesine
perçinleúmiú” oldu÷una inanÕr ki, ikisini de ayrÕ metinler de÷il, onlarÕn
kesinlikle bir arada okunmasÕ gerekti÷i konusunda ÕsrarlÕdÕr (Said, 2004:
127).
Toplum hafÕzasÕ olan gelene÷in de÷iútirilip yerine baúka gelenekler
konulmasÕ sürecine edebiyat da iútirak eder. Kendilerine dayanacaklarÕ bir
geçmiú kurmak isteyenler, Eric Hobsbawm’Õn ifadesiyle “gelenek icat”
ederler.3 Bu noktada görenek(örf)le gelenek arasÕnda sÕkÕ bir ba÷ vardÕr ve
görene÷in de÷iúmesiyle gelenek de kaçÕnÕlmaz bir úekilde de÷iúir
(Hobsbawm, 2005: 3–4). Bu icad edilmiú gelene÷in sürekli tekrarlarla
kabullenilebilmesi için yazÕlÕ ürünlerin yardÕmÕna ihtiyaç vardÕr. Bu noktada
yine en büyük iúlevi edebiyat ürünleri görmektedir. EdebiyatÕn büyüsüyle
geniú okuyucu kitleleri tekrar edilen yenilikleri bir müddet sonra gelenek (bir
gelene÷in icad edildi÷inin farkÕna varmadan) olarak benimser. YapÕlan
tekrarlarla edebi metinler, halkÕ önemli ahlaki de÷er ve karakter özellikleri
benimsemeye ya da onlarÕ reddetmeye teúvik eder.
Kültür -özel anlamÕyla gelenek- bir kimlik kayna÷ÕdÕr. Biz’i
baúkalarÕndan ayÕran unsurdur. Edebiyat, tarihten ve toplumdan
koparÕlamayaca÷Õ (ayrÕ düúünülemeyece÷i) için gelene÷in úekillenmesinde
de kuvvetli bir iúlevi vardÕr.
T.S. Eliot, “hiçbir úair, hiçbir sanatçÕ, kendi anlamÕnÕ yalnÕz baúÕna tam
olarak taúÕyamaz” derken, gelene÷in sanatçÕyÕ bütünledi÷ini, o olmadan
sanatÕn yarÕm oldu÷unu vurgular (Said, 2004: 38). Geçmiú (gelenek)
olmadan úimdiye ait görüú ve düúüncelerimizi de úekillendiremeyiz.

3

Eric Hobsbawm, “icad edilmiú gelene÷i” úu úekilde açÕklar: “øcat edilmiú gelenek, alenen ya
da zÕmnen kabul görmüú kurallara yönlendirilen ve bir ritüel ya da sembolik bir özellik
sergileyen, geçmiúle do÷al bir süreklilik anÕútÕrÕr úekilde tekrarlara dayanarak belli de÷erler ve
davranÕú normlarÕnÕ aúÕlamaya çalÕúan bir pratikler kümesi anlamÕnda düúünülmelidir.”
(Hobsbawm, 2005: 2)
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Roman, yazÕlÕ medya aracÕlÕ÷Õyla dilin standartlaútÕrÕlmasÕna, edebiyatÕn
daha geniú çevrelerce sevilmesine katkÕ sa÷lar. RomanÕn sa÷ladÕ÷Õ katkÕ
yalnÕz bunlar de÷ildir. OkuyucularÕnÕn farkÕna varmadan çok ciddi bir úey
daha yapar: Toplum hafÕzasÕnÕ yönlendirir/de÷iútirir. Çünkü roman, tarihi
(buna biz toplum hafÕzasÕ da diyebiliriz) kendine mal eder, anlattÕ÷Õ geçmiúi
tarihi bir forma sokar, tarihleútirir ve toplumu anlatarak yazÕyla toplumun
resmini çizer. RomanÕn elinde gelenek, oldukça yavaú ve kademeli olarak
bildi÷imizden farklÕ bir hal alÕr. Roman vesilesiyle bir müddet sonra, o
gelene÷in ilk halini hiçbirimiz hatÕrlamayÕz. Romanda anlatÕlan gerçeklik bir
müddet sonra hakikat olarak kabul edilmekte, roman tarihe ve toplumsal
hafÕzaya yön vermektedir. Edebiyat, tarihten ve toplumdan koparÕlamayaca÷Õ
için, ele aldÕ÷Õ konular da tarihi ve toplumu yönlendirebilir konular
olmaktadÕr. Edebiyat, kimlik ve onun yaratÕlmasÕ üzerinde mühim rol oynar.
ùimdilerde bunu a÷ÕrlÕklÕ olarak sinema üstlenmiúse de roman etkisini hala
devam ettirmektedir.
Gelene÷in Yeni Türk EdebiyatÕ’ndaki Seyri
Türk edebiyatÕnda edebiyat araútÕrmacÕlarÕ, 19. yy’a gelene kadarki
dönemde,
gelenek-kültür
incelemelerinde
úiiri
temel
almak
mecburiyetindedirler. Çünkü o zamana kadar úiir, toplumun aynasÕ vazifesini
görmüútür. ùiiri ve úairleri anlayan, o dönem toplumunu genel manasÕyla
çözmüú demektir.
19. yy’Õn ortalarÕndan baúlatÕlan modern Türk edebiyatÕnda ise a÷ÕrlÕk
merkezi artÕk belirgin úekilde yön de÷iútirmektedir. (Duyguyu temel aldÕ÷Õ
için) daha Do÷ulu olan úiirden, (aklÕ temel aldÕ÷Õ için) daha BatÕlÕ olan
romana ilgi kaymaktadÕr.
Modern Türk EdebiyatÕ’nÕn ilkleri kabul edilen ùinasi, NamÕk Kemal,
Ziya Paúa hem siyasi hem edebiyatçÕ kimlikleriyle ön plana çÕkmÕú, hem
yenili÷in, hem gelene÷in savunucusu isimlerdir. ùinasi ve zamandaúlarÕna
göre modernleúme için geniú çevrelerce kullanÕlan bir dilin oluúturulmasÕ
úarttÕr. Bu konuda ùinasi de NamÕk Kemal de makaleler kaleme almÕútÕr.
Onlara göre dil bir kimlik aracÕ ve toplumu harekete geçirmek için bir imkân
temin etmekteydi. Dilin bütün imkânlarÕnÕn kullanÕlabildi÷i edebiyat ise
amaçlananlarÕ gerçekleútirebilecek en ideal ortamdÕr. Nitekim ùinasi
AvrupalÕ yenilikleri yazÕ ve edebiyat vesilesiyle halka ulaútÕrmaya çalÕúacak,
NamÕk Kemal yazdÕ÷Õ romanlarda ilk øslam Türk devletlerinden bahsederek
Türk-øslam merkezli yeni bir gelenek inúasÕna giriúecektir.
Jön Türk hareketinin öncü isimlerinden MizancÕ Murat da halk katlarÕna
ulaúmanÕn bir yolu olarak roman yazmÕú, “Turfanda mÕ yoksa Turfa mÕ?”
isimli eseriyle bunu gerçekleútirmeye çalÕúmÕútÕr. Ahmet Midhat Efendi’nin
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e÷lendirirken ö÷retmek amacÕyla romanÕ bir e÷itim vasÕtasÕ olarak
kullandÕ÷Õ, bu vesileyle bazÕ yenilikleri halka anlatmaya çalÕútÕ÷Õ hepimizin
malumudur. Tanzimat’la birlikte hayatÕmÕza giren, yeni bir tür olan roman,
hayatÕmÕza baúka yeniliklerin de girmesini normal karúÕlamak, halkta yeni
adetlerin benimsenmesini kolaylaútÕrmak için en iyi iletiúim vasÕtasÕ olarak
kullanÕlmÕútÕr.
19. yy, Avrupa ülkelerinde oldu÷u gibi, komúusu olan OsmanlÕ /
Türkiye’de de bir yÕkÕlma-yeniden yapÕlanma yüzyÕlÕ olmuútur. YüzyÕl
baúÕnda gelen Birinci Dünya SavaúÕ “Türklerin imparatorlu÷una mal
olmuútur".4 Bu dönemde, devlet deste÷iyle edebiyat bir propaganda aracÕ
olarak da kullanÕlmÕútÕr. Ahmet A÷ao÷lu, Ali Canip Yöntem, Mehmet Emin
Yurdakul, Hamdullah Suphi, Ömer Seyfettin’in de içinde bulundu÷u bir grup
úair, hikâyeci, yazarÕn Harp Nezareti tarafÕndan Çanakkale’deki mücadeleyi
bizzat yerinde görüp hikâyeleútirmeleri ya da baúka belgelere dönüútürmeleri
için oraya geziye götürülmeleri bunun en tipik örne÷idir. Ömer Seyfettin’in
ince bir duyguyla örülmüú “Fecr-i Kâzip” hikâyesi bu gezinin hatÕrasÕdÕr
(ÇakÕr, 2004: 39–45). Hikâyenin, tarihi bir gerçekli÷i, halkÕn duygularÕnÕ
galeyana getirecek bir anlatÕmla halk arasÕnda yÕllarca anlatÕlacak bir gelenek
haline getirmesinin en güzel örne÷idir bu hadise.
Üç kÕtaya yayÕlmÕú bir imparatorlu÷un yerine Anadolu denen küçük bir
kara parçasÕnda bir cumhuriyetin kurulmasÕ, yeni bir devlet, dolayÕsÕyla
“gelenek” inúasÕnda edebiyatÕ da do÷rudan etkilemiútir. Bundan sonra
edebiyattaki de÷iúiklik kendi do÷al seyrinde devam etmeyecek, her úeyin
oldu÷u gibi edebiyatÕn da yüzü tümüyle devlet eliyle BatÕ’ya çevrilecektir.
Türk edebiyatÕnda roman örne÷i ilk olarak tercüme eserlerle gözüktü÷ü
için tercüme romandan da kÕsaca bahsetmek lazÕm. Baúka kültürlere,
edebiyatlara ulaúmanÕn, onlarÕ tanÕmanÕn yolu olan tercüme roman, aynÕ
zamanda verili içeri÷in yabancÕlaúmasÕndan dolayÕ (yani tercüme edildi÷i
dilin kültüründe, toplumunda o eserde anlatÕlan gerçeklikler olmadÕ÷Õndan),
kültürel (o topra÷Õn yerel dili) dilleri de kendisine yabancÕlaútÕrÕr. Yani dil, o
eserdeki kendinde olmayan kelimelerin karúÕlÕ÷ÕnÕ bulmaya çalÕúÕrken ortaya
yeni, daha evvel kullanÕlmamÕú kelimeler, dil çÕkar. Kelimelerle düúünen
insan da yabancÕlaúan kelimelerle kendine de yabancÕlaúÕr. Tercümedeki
verili içerik yabancÕlaútÕ÷Õ için, kültürel dilleri kendilerine yabancÕ hale
getirir. Bu tabii ki tercümeden kaçalÕm demek de÷ildir. Ancak tercüme
4

Bu ifadeler, Londra’da The Imperial War Museum’Õn I. Dünya SavaúÕ bölümündeki bu
savaúÕn özetini geçen resmi müze levhasÕndandÕr. Levhada úunlar yazmaktadÕr: The war
against Turkey. In 1914 Turkey entered the war, committing Britain to costly campaigns in
the inhospitable climates of Gallipoli, Mesopotamia, Palestine and Arabia. But this was cost
Turkey its empire.
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diline, toplumsal hafÕzaya yerleútirdi÷i úeyleri dikkate alarak daha hassas
yaklaúmak gerekmektedir.
Türkçede ilk tercüme roman 1862’de yayÕmlanan Telemak’tÕr. Bu ilk
tercüme roman eski Yunan’Õ anlatÕrken sonrakiler daha çok felsefi derinlikler
içermekten ziyade e÷lendirmeye yönelik Eugene Sue, François Coppee, Paul
de Kock gibi ikinci sÕnÕf AvrupalÕ yazarlarÕn romanlarÕ olacaktÕr. Bu farklÕlÕk
romanÕn a÷ÕrlÕklÕ okuyucusu olan halkÕn talepleri do÷rultusundadÕr. ùerif
Mardin de 19. yy OsmanlÕ halkÕnÕn BatÕlÕ adetlere ve zevklere tümüyle hazÕr
olmadÕ÷ÕnÕ, hatta tepkili oldu÷unu ifade eder (Mardin, 1991: 282). Tercüme
romanlara mütercimi ya da naúiri tarafÕndan yazÕlan önsözlerde ya da son
sözlerde, ilk tercümelerin neden ikinci sÕnÕf AvrupalÕ yazarlardan
yapÕldÕ÷ÕnÕn satÕr arasÕ okumalarÕnÕ da yapabiliriz. RomanÕn “hâdim-i ahlâk”
olmasÕ gerekti÷ini düúünen OsmanlÕ naúiri ve mütercimi, okuyucularÕnÕn
rahatsÕz olmamasÕ için romandan kültüre-edebe mugayir bazÕ kÕsÕmlarÕ
çÕkarmakta ya da de÷iútirmekte bir beis görmedi÷ini yazar (Türkeli, 2005:
14). Bunun da etkisiyle, roman tarzÕ bizde daha uzun zaman AvrupalÕ
úekliyle görülmeyecek ve tam tercümeler de yapÕlmayacaktÕr.
TanpÕnar, “Cervantes, Balzac, Stendhal, Dickens” gibi isimlerin ilk
tercümeler arasÕnda olmamasÕna bir nevi hayÕflanÕr. ølk tercümeleri keyfi ve
zevksiz eserler olarak görür. Bunun sebebini de “garpla fikir ve edebiyat
münasebetlerimizi tanzim edecek ö÷retim ve kültür kurullarÕnÕn yoklu÷u”na
ba÷lar (TanpÕnar, 1997: 287). TanpÕnar’Õn olmamasÕna hayÕflandÕ÷Õ yazarlar,
19. yy’Õn sömürgeci batÕ zihniyetini romanlarÕnda propagandalaútÕran ve
denizaúÕrÕ uzak memleketlere yapÕlacak fetih seferlerini kendi halklarÕna
güzel ve iyi olarak anlatan yazarlardÕr. Toplum hafÕzasÕnÕn oluúmasÕnda ve
geleneklerin inúasÕnda romanÕn vazifesini aklÕmÕza getirdi÷imizde, ilk
tercümelerde birinci sÕnÕf yazarlarÕn olmamasÕ ya da yapÕlan tercümelerin de
eksik ve bazÕ kÕsÕmlarÕ de÷iútirilmiú tercümeler olmasÕ meselesine daha farklÕ
bir gözle bakmaya baúlarÕz.
Türk okuyucusu, AvrupalÕ birinci sÕnÕf yazarlarÕn kalem hünerlerinden
mahrum kalÕrken, aynÕ zamanda sömürge söylemini ve kendi de÷erlerini
önceleyen BatÕlÕ eserlerin Türk okuyucusunun zihninin Do÷u’dan BatÕ’ya
do÷ru olan ve kendi de÷erlerini de yadsÕyan erken dönem de÷iúiminden de
büyük ölçüde korunmuútur. Türk romanÕnÕn AvrupalÕlaúma yolunda bir
talihsizlik gibi gözüken bu geç dönem tam tercümelerin bir kayÕp de÷il,
aksine gelene÷in ve toplum hafÕzasÕnÕn yÕkÕmÕ/de÷iúimi/dönüúümü
noktasÕndan bakÕldÕ÷Õnda, bunun Anadolu-øslâm kültürü için bir kazanç
oldu÷unu iddia edece÷im. Çünkü bu gecikme aynÕ zamanda toplumun kendi
benli÷ini, de÷erlerini, geleneklerini daha uzun zaman korumasÕnÕ ve bunlarÕ
gelecek nesillere sa÷ salim aktarmasÕnÕ da sa÷lamÕútÕr.
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Cumhuriyet’in kurulmasÕyla devlet politikasÕ olarak sistemli bir úekilde
tercüme faaliyeti baúlar. Tercüme kurumunda yapÕlan bu planlÕ, eksiksiz
tercüme faaliyetiyle yavaú yavaú BatÕ’nÕn özellikle romanlarÕnda iúledi÷i
insanÕn psikolojik ve bedensel her hali bize de nakledilecek ve biz de Do÷ulu
milletler olarak bunlarda okuduklarÕmÕzla hayatÕ BatÕlÕ úekliyle anlamaya ve
yaúamaya ve yazmaya baúlayaca÷Õz.
Türk edebiyatÕnÕn tam anlamÕyla BatÕlÕ tarzda roman yazan ilk yazarÕ
Halid Ziya’dÕr. TanpÕnar, “Halid Ziya’ya kadar, romancÕ muhayyilesiyle
do÷muú tek muharririmiz”in olmadÕ÷ÕnÕ, “hepsinin roman veya hikâye
yazmaya hevesli insanlar” (TanpÕnar, 1997: 289) oldu÷unu söyler. Tümüyle
AvrupalÕ bir tür olan romanÕ tam manasÕyla AvrupalÕ olarak yazamayan her
yazar, roman tekni÷ini bilmemek ve kullanamamakla suçlanacaktÕr. Halid
Ziya’ya bu romancÕ muhayyilesini kazandÕran bazÕ hususiyetler vardÕr.
E÷itim aldÕ÷Õ FransÕz cizvit okulunda çok iyi FransÕzca ö÷renen Halid
Ziya’nÕn zihni BatÕ’ya açÕktÕr. Daha do÷rusu, tümüyle BatÕlÕ mantÕkla e÷itim
almÕútÕr. 19. yüzyÕl Türk edebiyatÕnÕ etkileyen FransÕz edebiyatÕnÕn Türkçeye
çevrilmemiú olan birinci sÕnÕf eserlerini FransÕzca aslÕndan okuyup
“AvrupalÕ tarzda nasÕl roman yazÕlÕr”Õ bizzat kayna÷Õndan ö÷renmiútir. Zihin
kodlarÕ Do÷ulu de÷il, BatÕlÕ oturmuú olan, bize ilk yerli Avrupaî romanÕ
hediye eden yazarÕmÕz haliyle Do÷u’nun hikâyesini de yazamayacaktÕr.
Yeni cumhuriyetin yapmÕú oldu÷u alfabe de÷iúikli÷i, devlet ve millet
olarak yüzümüzü döndü÷ümüz tarafÕn açÕk göstergesidir. Bu de÷iúiklik
toplumda ve aydÕnlarda tam bir úok etkisi yapar. Akúam âlim yatÕp sabah
cahil kalkan bir toplum ortaya çÕkar. Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin
Do÷uúu kitabÕnda de÷iúimin altÕnda yatan gerekçeyi úöyle açÕklar: “...
de÷iúimin altÕnda yatan temel amaç toplumsal ve kültürel alanda çok da
uygulamaya ya da e÷itime dönük de÷ildi. HalkÕnÕ bu alfabeyi kabule
zorlarken Mustafa Kemal aslÕnda geçmiúin kapÕsÕnÕ kapatÕyor ve gelece÷e
do÷ru bir kapÕ açÕyordu. Geçmiúle ve Do÷u’yla olan son ba÷ da böylece
koparÕlacak ve Türkiye’nin modern BatÕ uygarlÕ÷Õyla bütünleúmesine giden
yolu açÕlacaktÕ.” (Lewis, 2008). Alfabe de÷iúikli÷iyle geçmiúten uzaklaúarak
gelenekten de uzaklaúÕrÕz. Orhan Pamuk, özellikle bu alfabe de÷iúikli÷iyle
“Cumhuriyetçi BatÕlÕlaúma hareketinin Türkiye’yi BatÕ’ya yaklaútÕrmaktan
çok, geçmiú yazÕlÕ kültürden ve gelenekten uzaklaútÕr”dÕ÷ÕnÕ söyler (Pamuk,
2006: 258). Bunun neticesinde dayanaca÷Õ temelden yoksun kalan toplumda
kimlik kaybÕ ve hafÕza kaybÕ hÕzla artarken bu da haliyle bazÕlarÕnÕn
ifadesiyle çift kimli÷e, baúka bir ifadeyle ikizli÷e, bazÕlarÕnÕn ifadesiyle de
kültür úokuna sebep oldu. Gelenekle birlikte gelecekten, Do÷u’nun
bütünleyicisi BatÕ’dan, farklÕ kültürlerin kaynaúmasÕndan oluúan kültürün
taúÕmasÕ gereken karmaúalardan telaúa kapÕlmak, korkmak modern
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Cumhuriyet’in yetiútirdi÷i yeni seçkinlerin en kötü alÕúkanlÕ÷Õ olur (Pamuk,
2006: 258). Bu da toplumu zoraki alzaymÕr hastalÕ÷Õna sürükler.
EdebiyatÕ olmayan bir millet, gelece÷i olan güçlü bir devlet de
olamayaca÷Õ için, geçmiú tarihiyle birlikte güçlü bir edebiyat gelene÷ini de
inkâr eden modern Cumhuriyet’in kendisine yeni bir edebiyat gelene÷i
oluúturmasÕ gerekiyordu. Bu edebiyat gelene÷i, Helenizm’i kendisine temel
almÕú olan Avrupa edebiyatÕ idi. Frederick Frey’in Türkiye Cumhuriyeti’nin
1920’den 1957’ye kadarki bütün meclislerini ve milletvekillerini araútÕrma
konusu yaptÕ÷Õ doktora çalÕúmasÕ “The Turkish Political Elite”in önsözünde
Cumhuriyet Türkiyesi’nin kendisine çizmiú oldu÷u hedef úu úekilde anlatÕlÕr:
“OsmanlÕ Türklerinin imparatorluklar arasÕnda tek örnek olmalarÕ gibi,
Cumhuriyet Türkleri de ihtilalci elitler arasÕnda tek örnek oldu. Bunu
anlamak için bir ipucu, eski OsmanlÕ Türkiyesi bir Asya imparatorlu÷uydu,
baúkenti ise Trakya bölgesindeki, Bo÷az’Õn kÕyÕsÕndaki küçük kara parçasÕ
østanbul’du, burasÕ teknik olarak Avrupa diye bilinirdi. Fakat Cumhuriyet
Türkiyesi, Anadolu steplerinin ortasÕndaki Ankara’yÕ baúkent yaparak,
Birleúmiú Milletler’den kendisini bir Avrupa halkÕ olarak tanÕmasÕnÕ
istemektedir. Cumhuriyet Türkiyesi, bundan dolayÕ kÕta kimli÷ini de÷iútiren
Avrupa’daki -ve dünyadaki- tek øslâm ülkesi olmuútur. … Türklerin kÕta
kimli÷inin de÷iúmesi, Türk politikasÕnda çok derin köklü bir de÷iúikli÷i de
onayladÕ.” (Frey, 1965: ix).
Modern olana karúÕ gecikmiúlik duygusu bir toplumu, modernli÷i
baúlatmÕú olanlara yetiúmek için otorite tarafÕndan zorlar. Yeni kültür-yeni
gelenek oluúumunda, bunlarÕ vurgulayacak olan aydÕn ve yazarlarÕn büyük
payÕ vardÕr. Yeni Cumhuriyet’in yazar ve úairlerle yenilikleri benimsetme
gayreti bunun sonucudur.
Cumhuriyet rejiminin inúasÕ sürecinde, resmi ideolojiyi halka
benimsetmesi amacÕyla bazÕ yazar ve úairler vazifelendirilmiúti. Reúat
Nuri’nin Yeúil Gece’si, Yakup Kadri’nin Ankara ve Yaban’Õ, Behçet Kemal
Ça÷lar’Õn úiirleri, Faruk Nafiz ÇamlÕbel’in bazÕ úiirleri yenilikleri ve “icad
edilmiú gelenekleri” halka ulaútÕrmak için edebiyatÕn aracÕ olarak
kullanÕldÕ÷ÕnÕn ilk etapta akla gelen belirgin delilleridir.
Homi
Bhabha,
edebiyatÕn
emperyalist
güçler
tarafÕndan
sömürgeleútirilen ülkelerde nasÕl bir propaganda aracÕ ya da özgürlük söylevi
olarak kullanÕldÕ÷ÕnÕ ve edebiyat üzerinden toplum hafÕzasÕnda nasÕl
de÷iúiklikler yapÕldÕ÷ÕnÕ anlattÕ÷Õ The Location of Culture (Kültürün
Konumu) kitabÕnda, geçmiúin inkârÕyla oluúan “halkÕn kimliksizli÷inin,
milletin bozulmasÕnÕ ve kuralsÕzlÕ÷ÕnÕ beraberinde getir”di÷ini ifade eder
(Bhabha, 2009: 229). Geçmiúin inkârÕ ya da unutturulmasÕyla oluúan kimlik
kaybÕ, biz buna toplum hafÕzasÕ da diyebiliriz, milli simge çoklu÷una sebep
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olur. Bu ço÷ulluk içinde toplum, kendisini tam olarak ifade edecek ortak bir
sembol bulamaz ya da söyleyemez. “Bizim klasiklerimiz nedir?” sorusuna
genelde halkÕn, özelde aydÕnlarÕn ortak bir cevap verememesi ya da cevapsÕz
kalmasÕ bunun en belirgin iúaretidir.
“Kimlik kaybÕ”, toplumun yazÕlÕ eserlerinde “ikizlik” olarak kendisini
gösterir. Bu kimlik kaybÕyla, toplumda birden fazla milli simge oluúur ve bu
ço÷ulluk, toplumu birbirine ba÷layan unsurlarÕn artÕk tanÕnmamasÕna da
sebep olur (Bhabha, 2009: 221). Bu da kültür bunalÕmÕ úeklinde
geleneksizli÷i do÷urur. Geçmiúinden kaçan Cumhuriyet Türkiye’sinde kültür
farklÕlÕ÷Õ ortaya çÕkmÕútÕr. Bu kültür farklÕlÕ÷Õ, anlam kaybÕndan kaynaklanÕr.
(Anlam kaybÕnÕn içerisinde bulunur.) AnlamÕ kaybettiren ya da bulduran,
kelimelerle kurulu romanlardÕr. Romanlarda milli kimli÷in (national
identity) izi sürülebilece÷i gibi, kimliksizlik de (hafÕza kaybÕ) kendisini
ortaya koyar. 19. yy.’dan günümüze Türk romanÕna baktÕ÷ÕmÕzda bunu
modernizmle-gelenek, baúka bir ifadesiyle Do÷uyla BatÕ arasÕnda sÕkÕúmÕú
bir mesele olarak görürüz. Edebiyat araútÕrmacÕlarÕnÕn “arada sÕkÕúmÕúlÕk”
olarak tanÕmladÕklarÕ bu “ne oldu÷unu bilememe” hali, Yahya Kemal’i,
TanpÕnar’Õ, O÷uz Atay’Õ, Kemal Tahir’i, Orhan Pamuk’u bu meseleleri
iúlemeye sevk etmiútir. Bu yazarlar geçmiúi kültürel bir öge olarak görüp bu
zenginlikten istifade ederek gelenekle gelecek arasÕnda köprü kurmaya
çalÕúmÕúlardÕr. Her bir yazar, kendinden öncekini -gelene÷i- kendine göre
anladÕ÷Õ úekliyle farklÕ usuller ve üsluplarla yeniden yeniden iúlemiútir.
Cumhuriyet Türkiyesi öncesi gelene÷i romanlarÕnda bir melankoli
havasÕ içerisinde artÕk bir daha ele geçirilemeyecek bir nesne olarak sa÷lam
bir kurguyla BatÕlÕ tarzda iúleyen Ahmet Hamdi TanpÕnar’dÕr. TanpÕnar’Õn
romanlarÕnda modern-gelenek arasÕndaki sÕkÕúmÕúlÕk hali milli kimli÷i
arayÕúÕn ve bunu ancak Cumhuriyet öncesinde geleneksel bir de÷er olarak
bulmaya çalÕúÕúÕn ve aynÕ zamanda bu gelenekten de AvrupalÕ olma yolunda
kaçÕúÕn ve utanmanÕn hikâyesini anlatÕlÕr. Çünkü TanpÕnar’da gelene÷in
yaúadÕ÷Õ ve yaúatÕldÕ÷Õ yerler fakir, yÕkÕk dökük muhitlerdir. Ve bu hikâyeyi
kendisinden sonraki aydÕnlara yeni baútan iúlemeleri için ulaútÕrÕr.
Toplumun neye inanaca÷ÕnÕ bilemeyerek, birleútirici unsurlarÕn
olmamasÕ ya da karÕúÕklÕ÷Õ sebebiyle halkta bir yersizlik duygusu oluúur. Bu
yersizlik duygusu ne yurtsuzluk gibidir ne de içinde yaúadÕ÷Õ tanÕdÕk gelen
sosyal hayatÕnÕ devam ettirdi÷i evsizlik gibi bir úeydir. Bu yersizlik anÕnda,
kendi gölgesinden bile “úüpheyle korkan” bir hal ortaya çÕkÕverir (Bhabha,
2009: 13). Orhan Pamuk’un özellikle Yeni Hayat, Kar, Masumiyet Müzesi
romanlarÕnda toplumun bu hali kendisini kurgu formunda gözler önüne
serer. AynÕ zamanda bu vesileyle toplum hafÕzasÕna yani romanÕn
okuyucularÕna ve gelecek nesillere, korku ve úüphe dolu mesajlar yüklenir.
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Bu noktada edebi bir tür olarak eleútiri için de birkaç söz söylemek icap
etmektedir. Eleútiri, ortaya konan edebi eserin reklamÕdÕr. Bir eser hakkÕnda
iyi ya da kötü yazÕlan bütün eleútiriler, okuyucunun dikkatini çekmeye yeter
ve o esere yöneltilen okuyucu, o eserin anlattÕklarÕyla artÕk temasa geçmiú
olur. Amaçlanan úey tamamlanmÕútÕr. “... eleútirinin ortak ilgileri yüceltmesi
ve birkaç hakim edebiyatÕ evrensel paradigmalar olarak göstermesi
dünyadaki di÷er geleneklerin ço÷unun aleyhine gerçekleúmiútir.” (Jusdanis,
1998: 18). Bu geleneklerden biri de øslam gelene÷idir. Türkiye’de do÷ru
düzgün bir eleútiri gelene÷i olmadÕ÷Õ úikâyetiyle, BatÕlÕ eleútirmenlerin
(mesela Eagleton, Wellek gibi) eleútiri yöntemleriyle Türk edebiyatÕ
ürünlerine yaklaúÕlmaya çalÕúÕlÕr. Hâlbuki bu gibi eleútirmenler, Helenizm,
paganizm ve HÕristiyanlÕ÷Õn oluúturmuú oldu÷u kendi BatÕlÕ kültürlerinin
içinden çÕkmÕú eserlere, kendi BatÕlÕ de÷erleriyle yaklaúÕrlar. Her ne kadar
yüzünü BatÕ’ya dönmüú olsa da temelinde bir Do÷u gelene÷i ve düúüncesini
barÕndÕran Türk edebiyatÕ eserlerine BatÕnÕn de÷erleriyle, gelene÷iyle
bakÕldÕ÷Õ zaman Türk edebiyatÕ tümüyle sakat, eksik, cÕlÕz bir edebiyat
olarak görülür ve “Bizde neden do÷ru düzgün eser yok.” diye úikâyetlere
baúlanÕr. Belki de sorulmasÕ gereken soru úudur: “Bizde zevkle okunacak
eser mi yok, yoksa bizdeki eserlere yaklaúÕmÕmÕz mÕ bize yabancÕ?”
Edebiyat eleútirisi Avrupa-odaklÕ bir disiplin oldu÷undan Avrupa
merkezci karakterinden kurtulmasÕ mümkün de÷ildir. BatÕlÕ teoriler, onlarÕ
üreten geleneklerin dÕúÕnda otomatik olarak geçerli de÷ildirler. Geçerli kabul
edilmeye o ülkenin eleútirmenleri tarafÕndan zorlandÕ÷Õnda da, milletin
edebiyat gelene÷i ters yüz edilip her úey tersinden ve dÕúardan okunmaya
baúlanÕyor ki bu da topluma yabancÕlÕ÷a sebebiyet veriyor.
“BatÕlÕ olmayan metinlerin önemini kanÕtlamaya çalÕúan ‘bu eser
AvrupalÕ’ úeklindeki tanÕtÕm yaklaúÕmÕ, küresel itibar kazanmaya çalÕúÕrken
yerel özgüllü÷ü yadsÕyacak hale gelir.” (Jusdanis, 1998: 23). Genel edebiyat
ya da AvrupalÕ tanÕmÕyla dünya edebiyatÕ denen úey, aslÕnda yalnÕz bilindik
edebiyatlarÕ model alÕr. Bunlar øngiliz, FransÕz, Alman, øtalyan ve øspanyol
edebiyatlarÕdÕr.
BatÕlÕlaúma
seyriyle
birlikte
bizde
pek
çok
yazarÕn/eleútirmenin/araútÕrmacÕnÕn düútü÷ü durum budur. Mesela, bizde
modern Türk edebiyatÕnÕn batÕlÕ tarzda eser veren günümüzdeki en baúarÕlÕ
ismi Orhan Pamuk, BatÕlÕ bazÕ eleútirmenler tarafÕndan kendisini anlattÕ÷Õ
eserlerinden dolayÕ suçlanÕr.5 Hâlbuki aynÕ eleútirmenler, Proust’un da,
Flaubert’in de, Virginia Woolf’un da ve daha pek çok artÕk kanonlaúmÕú
AvrupalÕ yazarÕn da eserlerinde kendilerini anlattÕ÷ÕnÕ es geçer. AvrupalÕ gibi
5

Adam Mars-Jones, The Observer’daki 20 Mart 2011 tarihli eleútiri yazÕsÕnda, Orhan
Pamuk’un The Naive and the Sentimental Novelist (Hassas ve Duygusal Yazar) isimli kitabÕ
dolayÕsÕyla onu orijinal olmamakla, baúka yazarlarÕn yazdÕklarÕnÕ yazmakla ve kendisinden
çok fazla bahsetmekle itham eder.
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olmaya, AvrupalÕ gibi yazmaya çalÕútÕkça kendi yerel de÷erlerimizden
uzaklaúÕrÕz. Hatta durum öyle bir noktaya gelir ki, kendi yerel de÷erlerini
kullanan ve be÷enen ve bunlara göre yaúamak isteyen insanlar, “köylü” ya
da “yerel” sÕfatÕyla aúa÷Õlanmaya baúlanÕr. “Köylü-yerel” sÕfatÕ, “gerici”
sÕfatÕnÕn farklÕ bir formu olarak kullanÕlÕr, yalnÕz yerelli÷i de÷il, zevksizli÷i
de barÕndÕrÕr içinde. Dertleri evrenselleútirilmemiú bu insanlardan çok da
bahsetmek gerekmez düúüncesi a÷ÕrlÕk basmaya baúlar. Ya da bu
“köylülükten” yüksek sÕnÕfÕ daha da yüceltmek için bol bol bahsedilir.
Kendimize, geleneklerimize yabancÕlÕ÷ÕmÕz ve düúmanlÕ÷ÕmÕz, AvrupalÕ
olma yolunda daha da derinleúir.
Bir kurgunun ürünü olan romanlar ve kendi hayallerini edebi dille yazan
romancÕlar, e÷er gerçekten toplumda etkili de÷ilse, tarihi dolayÕsÕyla
toplumsal hafÕzayÕ de÷iútirebilme gücüne sahip de÷ilse onlarÕn ve
yazdÕklarÕnÕn da dikkate alÕnmamasÕ gerekiyor. Ama bunun böyle
olmadÕ÷ÕnÕn hafÕzalardaki en son örne÷i Orhan Pamuk ve Elif ùafak
davalarÕdÕr. Demek ki roman, bir úeyleri rahatsÕz edebilme, de÷iútirebilme
gücüne sahiptir. Orhan Pamuk, “Belki de pek çok yazar gibi kavramlarla
konuúamadÕ÷Õm için alegoriler arÕyor, hikâyeler anlatÕyorum. Ama úikâyet
etmiyorum ve talihli oldu÷umu biliyorum, çünkü benim ülkemde alegoriler
felsefenin yerini tutar ve hikâyelere de teorilerden daha çok inanÕlÕr.” (Öteki
Renkler, 2006: 286) derken Türkiye’de edebiyatÕn aslÕnda ne kadar güçlü
oldu÷unu anlatmÕú olur.
Avrupa EdebiyatÕ ve Gelenek AktarÕcÕlarÕ
Dil, edebiyat ve milletin bir tutulmasÕ Avrupa milliyetçi düúüncesinin
en belirgin özelli÷idir. Milliyetçili÷in baúlangÕç aúamasÕnda edebiyat, bir
halkÕn yabancÕ egemenlikten kurtulmuú özerk bir devlet kurmasÕna yardÕm
edebilir.
EdebiyatÕn devamlÕlÕ÷Õnda kanonlar hayati öneme sahiptir. Geçmiú
güzel zamanlara duyulan özlemi dillendiren kanon, toplumun kendisini, ne
oldu÷unu, kim oldu÷unu unuttu÷u, gelene÷in iyice çözülüp insanlarÕ
birbirine ba÷layan unsurlarÕn de÷er yitimine u÷radÕ÷Õ zamanda, yeniden
toparlanÕlabilece÷ini anlatÕr. Edebiyat kanonu, filoloji, arkeoloji ve mitoloji
gibi geçmiúi yeniden ele geçirmeye, umutsuz halklara yeni umutlar
aúÕlamaya çalÕúÕr. Edebiyat kanonu geçmiúle bugünü birbirine ba÷layan
metinlerden oluúur. Bir nevi edebiyatÕn tarihidir. KanonlaúmÕú edebiyat
ürünleri vesilesiyle idealize edilmiú bir gelenek deneyimi yaúanÕr. Bu eserler,
artÕk var olamayacak bir zaman yüzünden duyulan hüznü anlatÕr.
Bir örnek verecek olursak, øngiltere baúta olmak üzere Avrupa ve
ABD’de güçlü bir helenseverli÷in yayÕlmasÕna, Yunanistan’Õ 1809 ve
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1810’da ziyaret eden Lord Byron’Õn Childe Harold’Õn Hac Yolculu÷u
eserindeki Yunan aúkÕnÕn çok büyük etkisi vardÕr. Avrupa’nÕn kendisini
dayandÕrdÕ÷Õ klasik Yunan gelene÷ini Avrupa’ya hatÕrlatan, bir edebi eserdi.
Meúhur Alman romantik úair Hölderlin de Yunan milli uyanÕúÕnÕ savunmak
ve ülkesinde bunun kabul edilmesini sa÷lamak amacÕyla Hyperion isimli
eserini kaleme alÕr. Yunan uyanÕúÕ için mücadele verenlerden Victor Hugo
da FransÕz halkÕna “SarayÕn BaúlarÕ” adlÕ úiiriyle YunanlÕlarÕn OsmanlÕ’ya
karúÕ isyanÕnÕn haklÕ gerekçesini göstermeye çalÕúÕr. Gregory Jusdanis,
Gecikmiú Modernlik isimli güzel çalÕúmasÕnda, “Avrupa kimli÷inin
merkezine Hellas yerleútirilmemiú olsaydÕ, helenseverlik Avrupa kamuoyunu
kesinlikle seferber edemezdi.” (Jusdanis, 1998: 39) derken, edebiyatÕn bunun
sa÷lanmasÕndaki temel iúlevinden de bahseder. Helenseverlik, edebiyat
araçlarÕyla Avrupa halklarÕna, Avrupa’nÕn bir gelene÷i oldu÷u gösterilerek
daha kolay aúÕlanabilmiútir.
Dante’nin ølahi KomedyasÕ, Ortaça÷ Katolik inançlarÕnÕn ve
geleneklerinin daha geniú kitlelere yayÕlmasÕna ve günümüze kadar canlÕ bir
úekilde gelmesine ortaklÕk etmiútir.
Günümüzdeki modern gerçekçi romanÕn øngiltere’deki ilk örne÷inin
Robinson Crusoe olmasÕ oldukça manidardÕr. Uzak memleketlerde kendisine
yurt yapan bir kahramanÕ anlatan bu roman, øngiltere’nin ve halkÕnÕn
denizaúÕrÕ ülkelere olan iútahÕnÕn da açÕk göstergesidir. Bu ilk romandan
hareketle sonraki benzeri pek çok roman da øngiliz edebiyatÕnÕn bir gelene÷i
olarak bu sömürge söylemini do÷rudan ya da dolaylÕ yoldan iúleyecektir.
Edward Said, Kültür ve Emperyalizm kitabÕnda Conrad’Õn “KaranlÕ÷Õn
Yüre÷i” romanÕyla; Rudyard Kipling’in “Kim” romanÕyla sömürgeci
zihniyeti yüceltti÷ini, di÷er milletleri aúa÷ÕladÕ÷ÕnÕ söyler. Bu gibi “sÕnÕf”
fikri, topluma romanlar vesilesiyle yayÕlÕr. AynÕ zamanda romanlar, halklarÕn
kendi haklarÕnÕ aramasÕ yolunda bir özgürlük çÕ÷lÕ÷Õ olarak da kullanÕlabilir.
Özellikle sömürgeleútirilen halklar, kendi kimliklerini ve kendi tarihlerinin
varlÕ÷ÕnÕ anlatma, bir gelene÷e sahip olduklarÕnÕn gösterilmesinin aracÕ
olarak öyküyü kullanmÕúlardÕr (Said, 2004: 13; Homi Bhabha, 2009).
Edebiyat kanonlarÕ bir gelene÷i muhafaza edip bugünü geçmiú
baúarÕlarla irtibatlandÕrÕrlar, bütün bir milletin kimli÷inin oluúturulup
korunmasÕna yardÕm ederler.
“Kanonun iúleyebilmesi için, kullandÕklarÕ dil ve otoriteleri ile onu
üretip geçerli kÕlar gibi görünen (Homeros, Shakespeare, Dante ve Goethe)
gibi kurucu dehalar kavramÕ esas önemdedir. Bu kurucular bütün milletin
ruhunu ifade eder ve böylece, paradoksal olarak milli sÕnÕrlarÕ aúÕp evrensel
úahsiyetler haline gelirler. Ama yerel ve küresel yazarlar olarak oynadÕklarÕ
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ikili rol kanonun milli statüsünü zedelemedi÷i gibi ona milletlerarasÕ bir
prestij de verir.” (Jusdanis, 1998: 94).
ToplumlarÕn ve geleneklerin tarih sahnesinden silinmemeleri, hayatta
kalabilmeleri için geçmiúi koruyacak bir belle÷e ihtiyaçlarÕ vardÕr. Hatta bu
bellek de tek baúÕna yeterli de÷ildir, bu gelene÷i her dönemde kesintisiz bir
úekilde kuúaktan kuúa÷a aktaracak edebi ürünlere ihtiyaç vardÕr. Kesintisiz
bir úekilde her dönemde Avrupa edebiyatÕnÕn sahip oldu÷u bir kanondan
bahsetmek, bu gelene÷in Avrupa edebiyatÕnda baúarÕyla sürdürüldü÷ünün de
iúaretidir.
“…Ortaça÷ vakayinamelerinden ondokuzuncu yüzyÕlÕn büyük
romanlarÕna (Stendhal, Balzac, Zola, Dickens, Proust) kadar uzanan ve
geliúen edebiyat gitgide daha çok gerçeklik içerir. Bu ilerleyiúin içinde her
yapÕt, ølahi Komedya’da unutulmaz bir biçimde ortaya konan temel
HÕristiyan düzeni rahatsÕz eden bir sorunsal ögeler sentezi sunar. SÕnÕflar,
siyasal kargaúalar, iktisadi yapÕlardaki ve düzenlemelerdeki de÷iúmeler,
savaú: Tüm bu konular, Cervantes, Shakespeare, Montaigne gibi büyük
yazarlar için oldu÷u kadar, daha az önemli pek çok yazar için de, durmadan
yinelenen yapÕlar, anlayÕúlar, dengeler içinde göz önüne serilir ve tümü de
bizzat Avrupa’nÕn temsil etti÷i de÷iúmez diyalektik düzene tanÕklÕk eder.”
(Said, 2004: 96).
Buraya kadar söylediklerimin hepsini bir cümleyle özetlemek de
mümkün: Edebiyat, ister sanat amaçlÕ ister fayda amaçlÕ ürünler versin,
toplum hafÕzasÕnÕn aynalÕ÷Õ vazifesini yaptÕ÷Õ için, gelene÷in dönüútürülme /
de÷iútirilme evrelerine de tanÕklÕk yapar ve yazÕlan eserlere yerleútirilmiú
úifreler aracÕlÕ÷Õyla bunun okuyucularÕ arasÕnda yayÕlmasÕnÕ, kabul görmesini
ve gelecek nesillere aktarÕlmasÕnÕ kolaylaútÕrÕr.
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