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FAUST MİTİ ÜZERİNE…
BİZİM NEDEN BİR FAUST’UMUZ YOK ? (I)*  **

                                                                                                 Kemal ÖZMEN***

                                          “Elbette günahkârlar her zaman azizlerden daha ilginçtir.” 
Ian Watt

SUR LE MYTHE DE FAUST…
POURQUOI  NOUS N’AVONS PAS NOTRE FAUST? (I)

Les mythes, qui prennent leurs racines dans les époques préhistoriques et historiques, ressurgissent 
au cours de l’histoire sous forme de légendes, d’histoires populaires et sont l’objet d’une perpé-
tuelle réécriture et recréation, nourrissant ainsi l’imaginaire, la pensée et la créativité des hommes. 
Le mythe de Faust, quant à lui, né dans l’atmosphère mystique du moyen-âge occidental chrétien 
a permis à des thèmes hantant l’imaginaire des peuples comme le mal, les peurs irrationnelles, les 
fantasmes, les obsessions, le débordement des instincts et la soif de savoir, de s’exprimer dans des 
formes chaque fois renouvelées jusqu’à nos jours. L’auteur a ordonné sa recherche exhaustive en 
deux parties. Dans la première, il étudie, dans le cadre du mythe faustien, la place de la figure du 
Diable et du concept du mal dans la pensée et les arts européens selon leurs dimensions religieuses, 
métaphysiques et humaines. Au cours des siècles, l’esprit de révolte, l’appétit de liberté, la vie 
indexée sur l’action, la volonté de changer le monde, les instincts sombres et les forces malignes, 
bref tout ce que représente Faust et Satan (Méphistophélès) ont inspiré les écrivains et les artistes. 
L’auteur se penche ici sur le Faust de Goethe, la version la plus aboutie du mythe et éclaire l’ar-
rière-plan culturel et philosophique qui a fait de Faust le mythe utopique de l’humanité. Ce faisant, 
il passe en revue les différentes versions du mythe dans les cultures diverses.
Mots-clés : mythes, recréation, Satan, mal, Faust, action, liberté, modernité

ON THE MYTH OF FAUST: WHY DO WE NOT HAVE A FAUST?
Throughout centuries, rewritings and recreations of myths, legends, folk tales dating back to prehis-
tory have always fed human imagination . Originating in Middle Age Christian Europe, the Faust 
myth has allowed us the opportunity to express a mythology of evil, irrational fear and fantasy, 
uncontrollable instinct, and thirst for information in its various manifestations in different fields 
of the arts. The author’s comprehensive study is composed of two parts. This initial part entails a 
religious, metaphysical, and humanitarian analysis of the place of the notion of evil in both Euro-
pean thought and literature of the Faust myth and its relations to the myth of the Devil from the 
Middle Ages to our time. The spirit of rebellion, the search for freedom, the ideal to change the 
world through action, dark instincts, and destructive evil forces have inspired European artists and 
authors.  The author, studying the most prominent example of the Faust myth in Goethe’s Faust, 
sheds light on the contemporariness of the myth in various cultures and the cultural, philosophical 
background that transforms the myth into a universal human Utopia.
Keywords: myths, rewriting, Devil, evil, Faust, action, freedom, modernity
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GİRİŞ
Mitlerin izinde… 
Üretim/yaratım koşulları, dönemleri ne kadar belirsiz ve yazıya geçirilme biçimleri, 

öyküleri ne kadar farklı olursa olsun, mitler, -kısmen efsane ve masallar-, insan doğasına, 
insan-doğa ilişkisine yönelik “açıklayıcı” işlevleriyle içinde doğdukları kültür coğrafya-
sının (inanç sistemleri, hayat biçimleri), düşlem dünyasının izlerini taşırlar. Onları tarihin 
ve folklorun durağan ve sığ kalıplarından kurtararak, evrensel özlerine düşünsel ve este-
tik planda canlı, zengin ve derin bir boyut katan ise, sanat ve edebiyattır. 

Kökenleri itibariyle tarih öncesi (kozmogonik, teogonik, antropogonik zamanlar) ve 
tarihsel çağların içinden doğan mitler ile, daha çok folklorun alanı içinde değerlendirilen 
kimi efsaneler, masallar ve halk öykülerinin en şaşırtıcı yanları değişen tarihsel koşullara 
karşın, insanlık tarihi boyunca sürekli bir “yeniden yazım” ve “yeniden yaratım”a olanak 
sağlayacak biçimde, insanın düşlem gücünü, düşüncesini ve yaratıcılığını beslemiş olma-
sıdır.1 “Düşsel” varlıkları nedeniyle öykülerinin doğrulukları belgelerle saptanamazsa da, 
mitlerin, efsanelerin somut insani olgu ve gerçekliklerle kurduğu ilişki gözden kaçırıl-
mamalıdır. Prometheus, Narkissos, Oidipus, Salome, Şeytan, Faust, Don Juan öykülerine 
kaynaklık eden mitik, dinsel ya da tarihsel bağlam kurgusaldır, ama her birinin simgesel 
planda evrensel bir “insani hakikat”le örtüştüğünü belirtmek gerekir. Kuşkusuz, sözü edi-
len “insani hakikat”i zorunlu olarak somut olgu ve gerçekliklerle ilişkilendirmek doğru 
olmaz. Düşsellik, zihinsel kurgular, akıldışılık, bilinçaltı dünyasına eşlik eden sanrılar, 
vizyonlar, rüyalar, fantastik fenomenler “gerçeklik”in, “gerçek dünya”nın dışındadır, an-
cak bunların birer “insani hakikat” olmadığını söyleyemeyiz. Bu açıdan, insan doğasının, 
davranışlarının karanlık arka planlarına; kültürel ve toplumsal normlar ve yasaklamalar 
karşısında dürtülerin yıkıcı çekiciliğine; düşlem gücüne sınırsız kapılar açan akıldışılı-
ğa simgesel/alegorik/şiirsel ve çoğunlukla mecazi bir dil aracılığıyla ışık tutarak, “ger-
çeklik”in sınırlarını ve ifade ediliş biçimlerini genişleten mitlerin, efsanelerin sanat ve 
edebiyatta gördüğü ilgiyi ve yeniden kurgulanma ve güncellenme nedenlerini tam da bu 
noktada aramak yerinde olur.2 

Bu bağlamda, yüzyıllar içinde efsaneleştirilen kimi tarihi kişi ve olguların yazarlar 
tarafından yeni anlamlar yüklenerek bir “yeniden yazım”a (“réécriture”) konu edilmesiy-
le ortaya çıkan “modern mitler”e değinmek uygun olacaktır.  Avrupa düşüncesi antik Yu-
nan/Roma ve “İncil” kökenli mitlerle yetinmeyip, Orta Çağ’dan başlayarak, XIX. yüzyıla 
kadar kimi tarihi ve efsanevi kişiler (Charlemagne, Jean d’Arc, Napoléon Bonaparte) ve 
edebiyat karakterleri (Tristan ve Yseult, Don Quijote, Don Juan, Faust, Robinson Crusoe) 
çevresinde yeni ve modern popüler mitler de yaratmıştır. Özellikle, Rönesans döneminde, 
insan odaklı bir dünya vizyonunu savunan hümanistler ile, reformist Protestanlara karşı 
örgütlenen “Karşı-Reform” hareketi içinde doğan ve “Rönesans’ın ilerici ve bireyci dür-
tüleri”ni3 içinde taşıyan Don Quijote, Don Juan ve Faust mitleri tüm Avrupa’da halk kit-
lelerinde olağanüstü ilgi görecek; yazarlar da sayısız versiyonlarla mitlerin başkalaşımına 
ve ölümsüzlüğüne katkı yapacaktır.4 İster “antik”, ister “modern” olsun, bir mit, edebiyat 
eserleri üzerinden (roman, şiir, tiyatro) bir “yeniden yazım”a, “yeniden yaratma”ya konu 
olduğu an, artık “yazınsal mit” kategorisine dahildir. Yazar, çağın koşulları ve kendi bi-
reysel yönelimleri doğrultusunda, miti düşünsel, biçimsel ve estetik bir dönüşüme uğ-
ratarak yeniden yorumlar, ona yeni anlamlar yükler. Yazarın, mitin içerdiği “simgesel 
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anlam”ı genişleterek yarattığı bağlam değişikliği, hem yazarın kendi düşünsel ve estetik 
kaygılarından yola çıkarak döneme özgü sorunları tartışmasına imkân sunar, hem de “ar-
kaik”le “modern”i birleştirerek felsefi, ahlaki ve estetik planda mitin sürekliliğine katkıda 
bulunur. Çağdaş Fransız edebiyatında, André Gide’in Oedipe (bireycilik);  Jean Gira-
udoux’nun Truva Savaşı Olmayacak (yeni bir savaş tehditi); Albert Camus’nün Sizifos 
Efsanesi (varoluşçu kahraman); Jean-Paul Sartre’ın Sinekler (“Atreus miti” çevresinde 
özgürlük sorunu), Jean Anouilh’un Antigone (Nazi işgaline karşı “direniş”) oyunları XX. 
yüzyılın düşünsel ve siyasal aktüalitesine yaptıkları göndermelerle bu türün dikkat çekici 
örnekleri olarak değerlendirilebilir.5

Faust miti ve biz
Avrupa kültüründe, çok sayıda örnek arasında, bir Ortaçağ kalıntısı olarak Faust ef-

sanesini modern bir yazınsal mite dönüştüren nedenleri de yukarıdaki bağlamla ilişkilen-
dirmek uygun olacaktır. Bu mit çerçevesinde, kökenleri pagan geleneklerine dayanan ve 
halkların düşlem gücüyle taşınan “akıldışı korkular”ı, saplantılı “fantazmalar”ı,  içgüdü-
lerin taşkınlığını, bilgi açlığını gölgede bırakarak, efsanenin özünü sadece dinsel/Hıristi-
yan kökenli “Şeytan” sapkınlığı ve terörüyle açıklamaya çalışmak kuşkusuz eksik, dahası 
yanıltıcı bir tutum olur. Avrupa’da, Orta Çağ’dan Rönesans’a, Marlowe’dan Milton’a, 
modern dönemlere, romantiklere, Goethe’ye ve çağımıza kadar farklı sanat alanlarında, 
resim, roman, şiir, tiyatro, müzik ve sinemada Faust’un saplantılı, karmaşık ve gizemli 
kişiliğiyle somutlaşan tüm bir “kötülük mitolojisi”ni dinsel/Hıristiyan bağlamın ötesine 
taşıyan sanat ve edebiyatın insanın bu karanlık yüzüne ışık tuttuğu söylenebilir.

Avrupa halklarının düş gücünde, kolektif bilinçaltında yer eden, sanatçı ve edebi-
yatçılara bitimsiz esinler sunan Faust miti gibi sıra dışı öykülerin, zihinsel kurguların; 
akıldışı/doğaüstü, aykırı, baştan çıkarıcı, kötücül, karanlık ve yıkıcı güçlerin; bilinmeze 
karşı duyulan derin merak duygusunun, bilgi açlığının, “gerçeklik”i başından beri “gün 
ışığı”nda arayan modern edebiyatımızda neden gerektiği gibi karşılık bulmadığı düşün-
dürücüdür. Bu çerçevede, aynı evrim ve gelişmişlik aşamalarını izlememiş iki farklı kül-
tür coğrafyasında halkların düşlem gücünü biçimleyen etkenleri (tarihsel olgular, ekono-
mik, toplumsal ve kültürel dinamikler, hayat ve dünya vizyonları, inanç sistemleri) aynı 
kategoride değerlendirmenin isabetsiz olacağı öne sürülebilir. Ancak, konu evrensel insan 
doğası olunca, sorunun salt yerel/ulusal kültür farklılıkları ve koşullanmalarla açıklana-
mayacağı da ortadadır. Kaldı ki, her ulusun kendi mitleri, efsaneleri olduğu; dahası, Faust 
örneğindeki gibi “şeytan miti”nin İslâm’da da yer aldığı; “bilgi”ye ulaşma ve “bilgi” üze-
rinden insanı, dünyayı, hayatı, varoluşu anlamanın sadece Avrupalılara özgü bir “zihin-
sellik eylemi” olmadığı somut bir olgu olarak önümüzde dururken, edebiyatımızın büyük 
ölçüde dünyayı, hayatı (somut gerçeklik) gözlemlemek ile “gerçek” olanı mutlaklaştır-
mak arasında bir seyir izlediğini söylemek hiç de isabetsiz değildir. Tanpınar’ın, “Hiçbir 
memlekette edebiyat, bizim memleketimizde olduğu kadar gündelik hayat peşinde koş-
mamış, âcil ihtiyaçların emrine cömertçe kendini terk etmemiştir. Vatan şiiri, halk şiiri, 
millî hayata dâir roman… siyasî, iktisadî, içtimaî, günün bütün mevzuları, hepsi edebiya-
tımızda daima ön saftadır”6 sözleri edebiyatımızdaki bu aşırı “gerçekçi” yöneliş üzerine 
düşünmemiz için ciddi bir gerekçe oluşturmaktadır. “Bizim neden bir Faust’umuz yok ?” 
sorusu yazınsal planda bir “soru” olmaktan çok, daha temelde ciddi bir düşünsel “so-
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runsal”ın varlığını ele veriyor. Nitekim, incelememizin ilk bölümünü oluşturan akıldışı, 
doğaüstü, düşsel dünyayı; karanlık iç dürtüleri, varlık ve kişileri; insana özgü değerleri, 
bilgiyi, bireyi, özgürlüğü, eylem yoluyla hayatı, dünyayı değiştirmek idealini, ütopyasını 
konu alan ve Avrupa düşünce, sanat ve edebiyatına yüzyıllar içinde, -en azından şeytan ve 
Faust mitleri bağlamında-, olağanüstü bir konu zenginliği, düşünsel ve estetik derinlik ka-
zandıran üretimleri, eserleri düşününce,  “Bizim neden bir Faust’umuz yok?” sorusunun 
önemi kendiliğinden ortaya çıkıyor. Çok sayıda dipnotla derinleştirilmeye çalışılmış bu 
bölüm, Faust miti çevresinde Avrupa edebiyat ve sanatlarıyla ilgili kaynakların kuşkusuz 
tam bir dökümünü vermek iddiasında değil; ancak, Avrupa’da dört yüz yıldır konu ve 
tematik bağlamında düşünselliği, sanatsal yaratıcılığı böylesine şaşırtıcı bir üretkenlikle 
besleyen bu mit çevresinde sunduğumuz genel perspektif, 1950’li yılların sonuna kadar 
modern edebiyatımız ve sanatımızın çerçevesi, kaynakları, doğası ve temsiliyet sorunları 
üzerinde yeniden düşünmemiz için bir fırsat oluşturuyor. 

BİR KÖTÜLÜK MİTOLOJİSİ 
“Karanlıklar Prensi” ya da kötülüğün metafiziği 
Orta Çağ’dan itibaren, Avrupa sanat ve edebiyatlarında doğaüstü varlıklar (melekler, 

şeytanlar, hayaletler, cinler, periler, kötücül ruhlar), “gizli bilimler” adıyla çeşitli uygu-
lamalar (büyü, simya, ispiritizma, astroloji, falcılık, kâhinlik) geniş ölçüde yer bulmuş-
tur. Hayatın, doğanın, dünyanın “görünmez” gizlerine nüfuz etmeye yönelik ortaya çıkan 
doğaüstü; vahiy, mucize, diriliş, tanrısal bağış, lanetlenme gibi dinsel fenomenler ile, 
hayaletler, vizyonlar, düşsel ve fantastik görünümler biçiminde kendini göstermiştir. Do-
ğaüstü ve akıldışı varlık ve olgulara yönelişte, Şeytan miti çeşitli ad ve görünümleri altın-
da (“Satan”, “Diable”, “Démon”, “Lucifer”, “Belzébuth”, “Mephistopheles”), kuşkusuz 
en ayrıcalıklı temalardan birini oluşturmuştur. Bunda Hıristiyan ilahiyatının katkıları göz 
ardı edilemez. Nitekim, Katolik Kilise’nin kurumsallaştığı İ.S. II. yüzyıldan başlayarak, 
“Kötülük sorunu”, Şeytan’ın varlığı, kökenleri, rolü konusunda birbirleriyle çelişen ve 
çatışan çok sayıda dinsel kuram ve yorum geliştirilmiştir.7 İnsanın “ilk günah”tan dolayı 
“düşkün” ve “günahkâr” bir varlık olarak görülmesi doğrudan Şeytan’la ilişkilendirildiği 
için, Kilise “İman” ve “Kurtuluş” önünde en büyük engel olarak gördüğü Şeytan’ı tüm 
Orta Çağ boyunca gündeminden düşürmemiştir.8

XII. yüzyıla kadar, Orta Çağ Batı toplumlarında çeşitli ad ve biçimlerde küçük şey-
tan figürleri yaygın bir dolaşım kazanır. Ancak, bu objeler korkutucu bir “kötücül güç”ü 
nitelemekten çok, aşağılanan, alay edilen bir varlığı simgeler. Bu yüzyıldan itibaren, 
salgın hastalıklar, savaşlar, katliamlar, açlıklarla yüzleşen Avrupa toplumlarında, Kilise 
“Tanrı’nın düşmanı” ilan ettiği Şeytan’ı insanlar üzerinde bir “silah” gibi kullanarak, onu 
insanı “lanetlenme”ye götüren baştan çıkarıcı “dünyevi hazlar”ın, insani tüm kötülüklerin 
kaynağı yapar. Ürkünç, karanlık, lanetli ve kötücül bir imge olarak şeytan kilise duvar-
larında, vitraylarda, tablolarda görselleştirilir, zihinlere bir tehdit ve korku imgesi olarak 
kazınır. Hıristiyanlığın “Yedi Temel Günah”ının (Kibir, Cimrilik, Haset, Nefis düşkün-
lüğü, Öfke, Tembellik, Oburluk)  her biri farklı adlı bir şeytanla temsil edilir (Mammon 
Cimrilik, Şeytan Öfke, Léviathan Haset, Belzébuth Oburluk, Asmodée Nefis düşkünlü-
ğü, Belphégor Tembellik, Lucifer Kibir ile birleştirilir). “Kolektif bir histeri”ye dönüşen 
“Şeytan terörü” tüm Avrupa’ya yayılır; Fransa ve Almanya’da ruhları “şeytandan arındır-
ma” (“exorcisme”) ayinleri düzenlenir. Bu çerçevede, Kilise’nin (Vatikan)  öncülüğün-

Frankofoni, 2020 / 1, Sayı 36, 81-96



85

de (engizisyon mahkemeleri), cinlerin, şeytanların ruhlarını ele geçirdiğine inanılan on 
binlerce “cadı” 9 (çoğunlukla kadın) “Şeytan’ın rahipleri” suçlamasıyla ağır işkenceler 
altında katledilir ya da halka açık törenlerle meydanlarda odun ateşinde diri diri yakılır. 
Kitlesel düzeyde yaratılan Şeytan korkusu Katolik ortodoksiye karşı çıkan “muhalif”ler-
den (“heretikler”) kurtulmak için de için Kilise’ye önemli bir dayanak sağlar. Vatikan’la 
ciddi bir çatışma içinde olan Lutherciler ve Kalvencilerin “cadı avı” konusunda Katolik 
Kilise’yle ortak bir noktada buluşması ise dikkat çekicidir.

 Avrupa Ortaçağ’ı boyunca dinsel bağlamda zihinleri kuşatan Şeytan imgesi Röne-
sans’la birlikte, özellikle ahlaki, tinsel planda belirli bir anlam genişlemesi kazanarak, 
genel anlamda “Kötülük”le, “kötücül ve yıkıcı güçler”le birleştirilir. Kavram yüzyıllar 
içinde toplumsal, kültürel değişmeyle birlikte evrilerek, doğrudan “insan doğası”yla iliş-
kilendirilir. Bu çerçevede, insanın “şeytani öz”ünden çok, “Şeytan’ın “insani öz”ünün 
ön plana çıktığı söylenebilir. “Kilise’nin Şeytanı”, hümanistlerin gözünde, insanın “akıl” 
yoluyla “bilgi”ye ulaşmasını, ilerlemesini, kendi yazgısının sorumluluğunu kendisinin 
üstlenmesini, dünya hayatına bağlanmasını engelleyen “dogma”larla, “batıl inançlar”la, 
“karanlıkçılık”la (“obscurantisme”) bir tutulur. Doğaüstü, tanrısal kökenli Şeytan insa-
nileştirilme sürecine girer; insani çılgınlıkların, aşırılıkların simgesi zihinsel bir kurgu 
olarak tasarımlanır. Bu dönüşüm, paradoksal biçimde sanatsal yaratıcılığı besleyen sıra 
dışı bir kaynak haline gelir. 

Eleştirel aklı, bilimi, felsefeyi, ilerleme fikrini, zihin özgürlüğünü temel alan, önyar-
gıları, batıl inançları dinsel dogmaları, otoriteyi, doğaüstünü, metafiziği reddeden XVIII. 
yüzyıl aydınlanma düşüncesi şeytan miti ve diğer bilinemezci (“occultiste”) pratikleri 
(büyücülük, ispiritizma, falcılık) mahkûm etse de10, XIX. yüzyıl romantizmi doğaüstü, 
metafizik ve tinsel güçlere, isyankâr mitlere, ulusal efsanelere yeniden dönüş yapar. Sa-
natsal yaratıcılık bu “akıldışı” (“irrationnel”) dünyanın, hayatı yönlendirdiğine inanılan 
karanlık dürtülerin, sıra dışı yıkıcı, dahası “kötücül” güçlerin, “Karanlıklar Prensi”nin 
çekiminden geniş ölçüde beslenerek modernizme kapıları ardına kadar açar. Yazınsal 
planda İngiliz fantastik “gotik roman”ı ile, Alman “Sturm Und Drang” (“Fırtına ve Tut-
ku”) hareketinden etkilenen ve sarsıcı vizyon ve imgelerle dehşet duygusunu, akıl dışı 
güçleri, şiddeti, aşırılığa varan ahlaki bir yıkıcılığı öne çıkaran “frenetik”11 edebiyatla 
“Şeytan miti” dinsel bağlamından iyice soyutlanarak yeni bir “estetik” içerik kazanır. 
İçinde yaşadığı çağıyla çatışmaya giren, toplum dışı, aykırı, kışkırtıcı, isyankâr, yıkıcı, 
Şeytanla dost, sınırsız bir özgürlüğün, bitimsiz düşlerin özlemi içindeki XIX.  yüzyılın “La-
netli Şair”inin (Nerval, Poe, Baudelaire, Lautréamont, Verlaine, Rimbaud, Wilde) “lanetli 
Şeytan”ın sanatsal /yazınsal versiyonu olduğunu söylemek bir abartı olmasa gerekir. 12

FAUST’UN LANETİ VE DAYANILMAZ ÇEKİCİLİĞİ
“Ego contra mundum” (Bütün dünyaya karşı tek başına)
Alman Ortaçağı halk geleneğinin “ruhunu Şeytan’a satan” insan olarak efsaneleştir-

diği Faust mitinin tarihsel kökenleri konusunda, Johann Geork Faust (1480-1540) adında, 
yaşadığı dönemde halk arasında şaşırtıcı hünerleriyle çok sayıda taraftar toplayan, ancak 
çağdaşı reformistler (Lutherciler) tarafından “meczupluk” ve şarlatanlıkla suçlanan (“ha-
bis canavarlarla, iblislerle dolu bir pislik kuyusu”13) bir astrolog, simyacı, hokkabaz ve 
kara büyücünün (cadı) mitin çıkış noktasını oluşturduğu konusunda görüş birliği bulun-
maktadır.14 
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Kilise’nin  “sapkın”, “şeytani bir uğraş” olarak gördüğü büyücülüğe (cadılık) karşı 
uyguladığı şiddete koşut olarak, karşı konmaz bir “yabancılaşma” (Hıristiyan olma ni-
teliklerini kaybetme, “lanetlenme”) pahasına, “ruh”unu derin arzularının (tutkular) do-
yumu, “yüksek hakikat”lerin gizlerine ulaşma karşılığında (gençlik, zenginlik, iktidar, 
şan-şöhret, aşk, bilgi, dünyevi güzellik ve hazlar) Şeytana satan insan imgesi halkların 
hayal gücünde çağlar boyunca canlı bir figür olarak yer eder.  “Doktor Johann Geork 
Faust” da, “ (Hıristiyan) Orta Çağın toplumsal ve düşünsel sisteminden (skolastik ve dog-
matik ideoloji) modern bireyci düşüncenin hüküm sürdüğü bir sisteme (Rönesans) geçiş 
sırasında”15, halk geleneğinin, farklı söylenceler ve metinler üzerinden tarihsel kişiliği 
dönüştürerek güncellediği en tanınmış örnek olur.16 

Bu çerçevede, Faust efsanesinin bir anlamda Hıristiyanlıktan, Hıristiyan mistisizmin-
den doğduğunu söylemek abartılı olmaz.  Faust’u mitleştiren, Faust’un kendisinden çok, 
halk hayal gücünün kendi korku, saplantı ve tedirginliklerini (dünya hayatı ve hazlarıyla 
somutlaşan bireyci “kaotik” eğilimlerin insanı Hıristiyan imanından koparacağı ve öte-
ki dünyadaki karşılığının “lanetlenme” gibi ağır bir bedel olacağı korkusu) içselleştire-
rek Faust üzerinden dışa vurmasıdır. Gérald Messadié’nin, “Varolma arzusu esas olarak 
şeytanidir (…) Şeytanın varlığına inanç bireyin yadsınmasından kaynaklanır” 17 sözü 
yerindedir.18 Aksi takdirde, toplumsal ve tinsel hayattan dışlanarak, dahası lanetlenerek 
olumsuzlukları öne çıkartılan kişilerin neden ortak hafıza üzerinden mitleştirildiklerini 
açıklamak kolay görünmüyor.19 Faust mitindeki tarihsel  (Rönesans) ve ideolojik arka 
planın (Karşı-Reform)20 merkezindeki ana çatışmanın tanrısal irade ve yetkeye karşı ken-
di adına var olabilme arzusu ile, insandaki bilme isteğinin olduğunu; derin kökenlerinin 
de çok eski mitik öykülere dayandığını kabul etmek gerekir. 21  

Kuşkusuz, Faust mitinin diğer Katolik ülkelere oranla (İtalya, Fransa, İspanya),Pro-
testan Luther’in ülkesinde daha fazla ilgi görmesini Cermen ruhunun akıldışılığa, do-
ğaüstüne, fantastiğe eğilimli düşlem gücüyle ilgili olabileceği düşünülmelidir. Fransız 
tarihçi Ralph Schor, “İki Savaş Arası Dönemde Fransa’da Alman İmajı” adlı yazısında 
“Alman ruhu”nun kendine özgülüğünü şöyle betimlemektedir:  Biçimsiz ve ürkünç gö-
rünümlü olan şeyler Alman sanatsal yaratıcılığına çekici geliyordu. Örneğin, Fransız 
cephesinden bakıldığında, Grünewald, Dürer, Grosz ve dışavurumcular biçimlerin ya-
pısını bozuyorlardı. Edebiyatta, Von Arnim, Hoffmann, Grimm kardeşler ve bizzat Goet-
he şeytanları, büyücü kadınları (cadı), tiksinti uyandıran çirkin insanları betimlemekten 
hoşlanıyorlardı. Wagner’in eseri de fantastik yaratıklarla doluydu. Böylece, tam tamına 
fantastik aracılığıyla bir başka Alman imajı oluşuyordu (…) Kültürlü Fransızlar komşu 
ülkeyi çok kez derin ve sisli ormanlarla örtülü, üzerinde sağa sola serpilmiş küçük gotik 
şehirler ile, burçları, çanları, dik çatılarıyla şatoların yer aldığı bir rüya ve mistisizm 
toprağı gibi görüyorlardı. Bu hazırkalıp Orta Çağ dekorunda efsanevi ve simgesel öykü-
ler hayal etmek zor değildi. Bu gizemli ormanlarda maceraya atılan, bu tuhaf şehirlerde 
yaşayan Alman, genellikle bir romantik, duyarlı ve idealist bir ruh, düşle gerçeklik ara-
sında bir yerde kalmış, doğaüstünü evrenin ayrılmaz bir parçası olarak kabullenen bir 
varlık olarak betimlenirdi. Doğaüstüne ve açıklanması mümkün olmayan şeylere açık bu 
adam, çoğu kez katı Fransız Kartezyen mantığından çok farklı tutkulu ve simgesel bir dil 
olan müzikle kendini anlatıyordu 22. Orta Çağ Alman toplumu, pek çok Avrupa ülkesinde 
olduğu gibi doğaüstü varlıklara, görünmez ruhani güçlere, büyünün dönüştürücü gücüne 
inanıyordu. Faust miti de Schor’un yukarıda genel çizgilerle çerçevesini çizdiği bu idea-
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list, metafizik, mistik düşlem dünyasında doğdu, zaman içinde kolektif hafızaya kazınmış 
saplantılı, sanrılı imgelerle (şeytan hiyerarşisi, “bilginin tehlikeleri ve cezalandırılması”) 
birleşti, zenginleşti; düş-gerçek, mit-tarih, düşgücü-hafıza ilişkisini bir ulusal efsanenin 
sınırlı dünyasından evrensel bir “insani hakikat”ı noktasına taşıdı. XIX. yüzyılın başların-
da Goethe’nin iki ciltlik “Faust”undan, günümüze kadar Avrupa’da edebiyat (dram, şiir, 
anlatı, öykü, roman) ve sanat (resim, müzik, sinema) alanlarında şaşırtıcı bir çeşitlilik ve 
yoğunluktaki “Faust” üretimleri hayal gücünün dipsiz derinliklerinde Jung’un “kolektif 
bilinçaltı”sını ortak bir insanlık mirası olarak tekrarlayıp durdu. 23

Goethe’nin Faust’u : Şeytani fantazmalardan evrensel/kozmopolit bir insanlık 
ütopyasına 
Goethe’nin 1770’li yıllarda ilk taslağını oluşturduğu ve iki bölüm halinde yazdığı 

“Faust” dramının24 ilk kitabı (ilk baskı 1790, genişletilmiş ikinci baskı 1808’de gerçek-
leşir) özellikle Faust ve Margarita (Gretchen) ilişkisi çevresinde romantik “Sturm Und 
Drang” (“Fırtına ve Tutku”) hareketinin ideallerine uygun bir vizyonu yansıtırken, ikin-
ci kitap (1832), birinciden farklı olarak kültürel, felsefi ve estetik açılardan antik Yu-
nan’dan, Ortaçağ’a, Rönesans ve XIX yüzyıl modernizmine kadar Avrupa kültürünün 
yaklaşık üç bin yıllık bir sentezi olarak karşımıza çıkar.25 Hayatın baştan çıkarıcılığına, 
dizginlenemez iç dürtülerin güdülediği dünyevi güzellik fikrine, dünya hazlarına, ideale 
ulaşma tutkusuna, var olmanın huzursuzluğuna, yaşama sıkıntısına, akıldışılığa, doğaüs-
tüne, düşlere, fantazmalara, büyülere gönderme yapan ve sanatsal planda zengin bir mal-
zeme sunarak, her sanatçıya, yazara kendi kişisel mitini oluşturmasına imkân sağlayan 
“Faust” efsanesi modern insanın çelişkili ve çatışmalı konumuna ışık tutuyor. Goethe’nin 
“Faust”unu güncel kılan nedenleri özellikle bu çerçevede görmek gerekir.

Gençlik yıllarından beri dünyanın, hayatın, varoluşun özünü ve gizlerini, “kaynağa 
giden yolu” keşfetmeye götürecek “evrensel bilgi”ye26 ulaşmaya çalışan ve bunun im-
kânsızlığını gören Goethe’nin simyacı (alchimiste) Faust’u, hayatını bu tür metafizik 
araştırmalarla boşa harcadığı düşüncesiyle büyük bir düş kırıklığı yaşamaktadır.27 Her 
şeyi tüketmiş olduğu duygusu ruhundaki sıkıntıyı ve boşluğu büyütürken, gökyüzünde 
Tanrı’yla Şeytan arasında geçen ilginç diyalogdan ise habersizdir. “İrade”si zayıf sayısız 
insanı “sapkınlıklar”a sürükleyip doğru yoldan çıkaran Şeytan akıl ve bilgiyle uğraşarak 
yol almaya çalışan “Doktor Faust”a diş bilemektedir. Çünkü, mantığıyla hareket eden, 
sorgulayan insanın kendisini bütün varlığıyla dünya hazlarına teslim etmeyeceğinin far-
kındadır. Bu nedenle, Faust’u ideallerinden uzaklaştırmadan dünya hazlarına çekmek 
mümkün değildir. Tam da bu noktada, ihtiraslı ve kuşkucu Faust’un içine düştüğü derin 
“bilgi hastalığı” Şeytan için bulunmaz bir fırsat olur. Bir çıkış yolu arayışındaki tedirgin 
Faust, gençliğini yeniden bulmak ve “Dur ey zaman, ne güzelsin!” diyeceği ana kadar, 
dünya hazlarını kendisine yaşatması karşılığında, Şeytanla, bu “cehennem büyücüsü”yle 
bir antlaşma (“Pacte”) yapar ve ona ruhunu satmayı kabul eder.

Goethe, karışık olay örgüsü, zengin tematiği ve şaşırtıcı çeşitlilikteki mekân ve kişi-
leriyle, eserinde Faust’u “metafizik bir simge” yapar. Goethe, Tanrının belirli koşullarla 
Şeytan’ı özgür bırakarak, insanları baştan çıkaracak eylemler içine itmesine göz yumduğu-
nu; içine yuvarlandıkları “sefahat”la yüzleşen insanların da “doğru yol”u, “iyi”yi bulmak 
için kendi çabalarıyla kurtuluşlarını sağlayacaklarını düşünür. İlk kitabın başında, Tanrı ile 
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Şeytan arasındaki diyalog Şeytan’ın insanın yazgısındaki “rol”ü üzerine ilk bilgileri sunar 
okura:  Peki tamam, sana bırakıyorum onu! / Kopart bu ruhu öz kaynağından28 / Ve sü-
rükle, ele geçirebilirsen, / Kendi yolunda uçuruma doğru –/ Ve utan, itiraf ederse eğer:/
Karanlık arzularının içinde bunalan iyi bir insan, / Asla ayrılmaz doğru yoldan (…) Senin 
gibilerden nefret etmedim hiç; / İnkâr eden bütün o ruhlara arasında,/Soytarıdır en az 
sıkan beni. / kolayca gevşer insanın etkinliği, / Hemen sonsuz rahatlığa bırakır kendini;/
Onun için, memnuniyetle bir yoldaş katarım onun yanına, / Kışkırtan, etkileyen, yoldan 
çıkartan o şeytanı29.  Şeytan kılığına girmiş Mefistofeles’in, sadece Faust’un dünyasında 
değil, dünyanın, hayatın genel dengesi ve uyumu için özel bir yeri, görevi, işlevi olduğu 
söylenebilir. Gérald Messadié’nin ironik yaklaşımı Şeytan’a bakış açısını genişletiyor: 
Tanrının bir simetrisinin olması gerekiyordu, aksi takdirde insanlığın kötülüklerini Tan-
rı’ya yıkmak gerekecekti. İyi bir tümevarımcı akıl yürütme tarzı ! Peki Tanrı yeryüzündeki 
her şeye kadir değil miydi? Evet, ama insanların iradesini araya sokuyordu. Kışkırtmaya 
karşı kendilerini savunması gereken onlardı”.30  Jean Calvet ise, Amiel’in, “Tanrı bizim 
yanımızdadır, Şeytan’sa içimizde” sözüne örtülü bir gönderme yapar gibidir: “Mefistofe-
les mukadderatı elinde tutan kötü ruhtur. Aşağı içgüdülerimizin, ne olduğu belirsiz arzu-
larımızın şahididir. Onlara elle tutulur bir vücut veren, onların gerçekleşmelerine çalışan 
odur; alt şuurdaki, hayatımızın şahididir; bizi tehlikeye, mesuliyete sokan her şeyi aydın-
lığa o çıkarır; bizi kendimize o ifşa eder. Bundan da büyük iğva (şeytana kapılma, günaha 
girme) olamaz. Ustalıklı bir maharetle bize hükmeder. Şeytan kendisine bir sihir kudreti 
verdiği için de bizi tatlı hayallerle aldatmakta büyük bir sihirbazlık gösterir.31”  Burada, 
Faust’un benliğinde zaaflarıyla ve erdemleriyle, bitimsiz arzuları ve doyumsuzluklarıyla 
insanı, tüm bir insanlığı bulmak şaşırtıcı değildir. Yine de, yıkıcı ve baştan çıkarıcı yet-
kinliğine karşın, “şeytani güç”ün egemenliği mutlak değildir. Uçurumun dibinde dahi, 
paradoksal biçimde insanda yapıcı ve yaratıcı yetilerin belirginleşmesine dolaylı yoldan 
katkı yapar. Faust kendisini kurtuluşa götürecek ideal arayışının, özleminin çağrısını hep 
duyacaktır içinde: “Kazanamadım henüz özgürlüğümü./Bırakabilseydim büyücülüğü tü-
müyle bir kenara,/Unutabilseydim büyücü sözlerini tamamıyla,/Durabilirdi karşında, ey 
doğa, bir adam tek başına,/Değerdi işte o zaman insan olmaya”32 diyecektir. Nitekim, 
özellikle birinci kitapta, kaba ve aşağılık hazların büyülerine kapılıp “sefahat”ın içine, 
ihtirasın bayağılıklarına yuvarlanan Faust’tan ikinci kitabın sonunda bir “memnuniyet 
nidası” duyamayacaktır Şeytan;  dahası, “biçare zavallı” diyerek onu küçük görmeye 
çalışacaktır: “Renksizdir değerli dostum tüm kuramlar./Oysa yemyeşildir yaşamın altın 
ağacı” (…)“Her konuda bilimin peşinden koşmak boşuna,/ Ancak öğrenebileceğini öğ-
renir herkes;/Ama ânı yakalayabilen/İşte odur doğru adam” diyen Mefistofeles’in baş-
tan çıkarıcı taktikleri gururlu Faust’un kendisini aşkın, güzelliğin, şöhretin, zenginliğin 
doğurduğu hazların “vehminden” kurtarmasını engelleyemez. Sonunda hayata anlamını 
veren “iyi”yi, “doğru yol”u, “hakikat”ı “eylem”de, sürekli mücadelede, tedirgin yaşama-
da bularak “Tanrısal bağış”ı, “kurtuluş”u hak eder33.

Faust iki karşıt, ama birbirini tamamlayıcı ruh taşır içinde: birincisi aşkı, geçici dün-
ya hayatını, hazlarını, “yasak meyve”lerin davetkâr çağrısını önceleyen meraklı, bireyci, 
bencil, doyumsuz, tedirgin, taşkın bir ruh; ikincisi ise, bitimsiz düşlerle idealize edilmiş 
tinsel ve metafizik bir dünyaya yönelik kararlı, soğuk bir gözlemci. Bu ikici (düalist) 
hayat anlayışının,  “Severim ben imkânsızı isteyeni”34 diyen ve “Faust’un gözlerindeki 
coşkunluktan, insanın delirmek için değil, ideale varmak için kendi kendisini aştığını” 35 
düşünen Manto’nun bilgece sözleriyle somutlaştığını belirtmek gerekir. 
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Faust kendinden yola çıkar, sonunda kendini bulur.36 Faust’un arayış bir tür kendini 
arayıştır, süreç içinde kendini keşiftir. Rousseau’nun “yalnızgezer”i gibi sonsuz bir göçe-
beliğe adanmış Faust, kendi kendine var olabilen seküler anlamda “özgür insan”ın keşfini 
simgeler bu yanıyla. Bu aşamaya gelebilmek için çok yol kat etmiş; başlangıçta Mefisto-
feles’in elinde bir kuklayken, yavaş yavaş ondan kopmuş; kendi kendine ve kendi adına 
var olmayı öğrenmiştir.  ”Artık insanlara mahsus vasıtalarla hareket eden bir insandan 
başka bir şey olmamaya karar verir”.37 O, Montaigne gibi kendisinde yeryüzünü, somut 
dünyayı, bütün insanlığı bulmuştur: Dolaşıp durdum ben dünyada sadece! / Yakaladım 
her türlü zevki saçlarından, /   Bırakıverdim, tatmin etmeyeni beni, / Saldım, gitmesi için, 
elimden kaçanı. / İstedim sadece ve sadece gerçekleştirdim / Ve istedim tekrar tekrar ve 
zor kullanarak /   Geçirdim fırtınalı bir hayat: / Önceleri büyük ve güçlüydü, / Ama atıyo-
rum şimdi adımlarımı akıllıca ve ölçülü. / Tanırım yer küreyi yeterince. / Kapalıdır bizim 
için öbür dünyaya açılan pencere; /Aptaldır, gözleri kamaşarak bakanlar oraya, / Sanan-
lar kendilerine benzeyenler olduğunu bulutların üstünde! / Durmalı insan sapasağlam 
hayatta ve bakmalı buradan etrafa: / Sessiz kalmaz dünya çalışkan insanlar karşısında! 
/ Ne gerek var sonsuzluğa kaymasına? / Tutulabilir elle, tüm bildikleri. /   Sürdürmeli 
bu şekilde dünyadaki günlerini; / Hortlarken hayâletler devam etmeli yoluna, / Bulmalı, 
ilerlerken yolunda, acıyı ve mutluluğu, /   O, tatmin olmayan bir an bile! 38” İnsanı genç 
Werther gibi kimi zaman mutsuzluğa, kimi zaman Prometheus gibi başkaldırıya götüren 
bu  “hayat aşkı” gerçekleşmesi imkânsız amaçlara yönelik doymak bilmeyen bir iştahla 
Faust’u sürükler hayatı boyunca. Bu arayış, çoğu yerde dram yazarı Goethe’yi gölgede 
bırakarak “düşünür-şair” Goethe’yi öne çıkarır. İçini kemiren idealist/metafizik ihtiras-
larına karşın, Faust’un umarsız mutluluk arayışını daha çok insancıl erdemlerinde, “ey-
lem”in öne çıktığı dünyevi bir etikte, aramak yerinde olur.39 Bu aşamaya gelinceye kadar, 
Faust’un tüm deneyimleri başarısızlığa uğramıştır. Faust, “İncil”deki (“Yuhanna İncili”) 
“Başlangıçta söz vardı” kesinlemesini  “Başlangıçta eylem vardı” biçiminde değiştirerek, 
“eylem”le bireysel “ben”inin dar sınırlarından kurtulur. “Şöyle yazılı orada:/›Başlangıçta 
Söz vardı!›/Tıkandım kaldım bile burada!/ Kim yardım edecek şimdi bana?/Söze bu kadar 
değer vermem mümkün değil (…)Yardım ediyor aklım bana!/Birden çözüyorum sorunu/
Ve yazıyorum huzurla: Başlangıçta eylem vardı!”.40  “Eylem” yaşayan her şeyin temel il-
kesidir, mücadeledir, kendini aşmaktır. “Eylem”le varlığının, olduğu şeyin bilincine varır, 
düşüncesini yüceltir; “eylem” modern anlamda hayatı ve dünyayı değiştirdiği gibi, boyun 
eğmeyi, dünyevi hazlardan uzak durmayı, öğütleyen, insanı ölüme, öteki dünyaya ha-
zırlayan yazgıcı (fatalist) ve dogmatik Hıristiyan ahlakından da kurtarır onu.41 Azgın bir 
denizin tehditi altında bataklık bir arazinin “milyonlarca insan”ın “ faal ve hür olarak ” 
yaşaması için ıslah edilmesine öncülük eden “Faust’un hülyası” bu dünyaya yöneliktir.42 
Geleceğe bırakacağı paylaşımcı, dayanışmacı, yaratıcı, üretici bu toplum hayali onun 
“manevi vasiyetnamesi” olur: Sağlıyorum milyonlarca insana yer, / Güvenli olmasa da, 
elverişli çalışmaya, özgür yaşamaya. / Yeşil bu arazi, verimli ! İnsanlar ve hayvanlar / 
kavuşacaklar bu yeni topraklarda rahata (…) Olacak cennet gibi bir ülke buranın içerisi: 
/ çıksın isterse kuduran dalgalar kıyıda setin üstüne! / Ve kabarıp yardığında deniz, deldi-
ğinde engeli,/Koşacak toplanan halk, kapatmak için açılan gediği. / Evet, adadım bu fikre 
ben tamamıyla kendimi. / Şudur son sözü bilgeliğin:/hak eder özgürlüğü ve yaşamı ancak, 
/ her gün onları yeniden kazanmaya çalışan kişi (…) Ve geçer burada tehlike içinde / Ço-
cukluk, olgunluk,  yaşlılık yıllarının en değerli çağları. / İsterdim görmek bir kaynaşmayı 
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böyle, / Özgür topraklarda, özgür halkla birlikte ! Diyebilirdim o zaman ân’a: / ’Geçme 
dur, öyle güzelsin ki!’ / Yeryüzünde yaşadığım günlerin izi / Silinmez yüzyıllarca.43”  Bu 
ütopik dileklerin, Faust’tan yüz on beş yıl sonra, André Gide’in, “manevi vasiyetnamem” 
dediği Thésée’de yankı bulduğunu görmek gerçekten şaşırtıcıdır: Gide, kendi sözcüsü 
yaptığı ve Faust gibi “ideal bir site” kuran yaşlı Thésée’yi şöyle konuşturur:  Arkamda 
Atina sitesini bırakıyorum. Onu karımdan ve çocuğumdan daha çok seviyorum. Şehrimi 
kurdum. Benden sonra, orada, benim düşüncem ölümsüzce var olacak. Yaklaşan ölümü 
gönül rızasıyla bekliyorum. Dünyanın nimetlerini tattım. Benden sonra, insanların benim 
sayemde daha mutlu, daha iyi ve hür olacaklarını düşünmek ne güzel. Eserimi, gelecek-
teki insanın iyiliği için yarattım. Yaşadım.44” Evet, ölümlü Faust’un da gerçekte söyle-
mek istediği yaşadığına tanıklık edecek ve “iz”leri yüzyıllarca kaybolmayacak şu sözdür: 
“Yaşadım”. “Melekler” Faust’un “ölmez benliği”ni Mefistofeles’ten kaçırarak gökyüzüne 
taşırken,  bir “rüya atmosferi”nde farklı “alegorik” sesler Faust’un kurtulduğunu ima 
ederler. Bunlar arasında (“Tövbekârlar”) Gretchen’in de sesi vardır; Ölümsüz bir aşkla 
bağlandığı Faust’un sonunda “kötülüklerden kurtulmuş” olmasına sevinir. Dramın sonun-
da yaratılan Hıristiyan hava tedirgin, antikonformist ve “seküler” ruhunu hep koruyan 
Faust’u ne ölçüde yüceltmiştir, bilinmez ama “Mistik Koro”nun perdeyi indirecek gizemli 
sesi bu soruya bir cevap gibidir: “Bir yansımadır ancak/bütün fâni olaylar;/Dönüşür bu-
rada gerçeğe/Erişilmez olan; Tanımlandı burada/Tanımlanamayan;/Kadınlığın sonsuz-
luğu/Çeker oraya bizi”.45 Ian Watt’ın şu değerlendirmesi yerindedir: “ Goethe, fazlasıyla 
net olmaktansa muğlaklığı tercih eder; psikolojik bir gerçeklik kurmaya çalışmaz, hayal 
gücüne dayalı simgesel etkiler oluşturmaya uğraşır”.46  “Faust” dramı, bir dramdan faz-
la bir şeydir. Onu geleceğe taşıyan bir drama özgü “konu bütünlüğü” ya da “karakter 
tutarlılığı” değil, “theatrum mundi”de47 (dünya sahnesi) sahnelenen hayatlar üzerinden,  
taşkın bir nehir gibi akan olayların, bir görünüp bir kaybolan kişilerin öykülerinde saklı 
“insani hakikat”lerdir, evrensel/kozmopolit bir insanlık hayalidir.48 Hayatın anlamı Faust 
için “hayatın kendisidir”, ama insanı hayatla sonsuzluk, gerçekle ideal arasında aşkınlı-
ğa, arınmaya, yüceliğe doğru “kozmik bir güç” gibi çeken “kadınlığın sonsuzluğu”yla 
taçlanmışsa.

NOTLAR
1 Halk hayal gücünde benzer bir düşsellik alanını paylaşan ve çağlar içinde dönüştürülmeye 

uygun doğalarıyla “mit”, “efsane”, “masal” ve “destan” arasındaki geçişliliğe dikkat çekmek 
gerekir. Geniş bir anlam ve kullanım alanı olan bu adlandırmaların sanat ve edebiyat dışındaki 
modern ve çağdaş hayatta kullanımı bu yazının kapsamı dışındadır. Tarihsel belgelere dayan-
mayan, gelenek yoluyla nakledilen ve sembolik olarak fizik güçleri, felsefi, metafizik ya da top-
lumsal nitelikli olguları temsil eden kişi ve varlıkları anlatan mite karşılık, efsane çoğunlukla 
tarihsel kökenli kişi, olgu ve olayları konu alan, ancak zamanla tarihsel gerçekliğin abartılarak 
değişime uğratıldığı çoğunlukla doğaüstü (“merveilleux”) anlatılar olarak tanımlanmaktadır. 
Kökeninde ahlaki/felsefi bir ileti taşıyan masal da ortak hafızayı simgeleyen düşsel, kimi za-
man doğaüstü nitelikli varlık, olgu ve serüvenleri konu edinir. Destan ise, çoğunlukla tarihsel 
ya da efsanevi bir kişinin olağanüstü/doğaüstü eylemleri ve kahramanlıkları üzerinden soylu bir 
ideal uğruna savaşımını lirik, patetik bir dille öyküleyen uzun şiir ya da anlatıdır.

2 Avrupa edebiyatları ve sanatlarında mitik göndergeler gibi “olağanüstü fenomen” kategorisi 
içinde değerlendirilen “le merveilleux” (doğaüstü dünya, doğaüstülük) ve “le fantastique” 
(fantastik) kavramlarını birbirine karıştırmamak gerekir. Tanrılar, melekler, şeytanlar, cinler, 
periler gibi doğaüstü varlıkların çoğunlukla lirik metinlerde (destan, şiir, masal, dinsel öykü) 
görünmesi olarak tanımlanan “le merveilleux”  okuru gerçekmiş duygusu veren doğaüstü 
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bir dünya içine sokarken, “le fantastique”, bir tür bilinç yanılsamasıyla, ürkünç ve gizemli 
doğaüstü bir durumun (kişi, varlık ya da olgu) gerçek hayat içinde aniden ortaya çıkmasıyla 
gerçeklik algısında ciddi bir bozulmaya yol açmaktadır. Benzer ayrım mitik bir evren algısı 
çerçevesinde “alegori” ile “sembol” arasında da düşünülmelidir. “Alegori” yazınsal metinler-
de soyut kavramları kişileştirerek ya da mukayeseyi oluşturan imaj ile kavramı birbirinden 
ayırarak tek anlam oluşturur; “sembol” ise, imaj ile kavram arasındaki ayrımı ortadan kal-
dırarak, daha geniş ve kapsamlı eşduyumlara, çağrışımlara imkân sağlayacak biçimde çok 
anlamlılığa yönelmektedir. Bu açıdan, güçlü simgesellikleriyle, tarihsel süreç içinde yeniden 
biçimlenebilirlik, yorumlanabilirlik özellikleriyle mitlerin “alegori”den çok “sembol”e yakın 
durduğu; ancak, çağlar içinde yeni anlamlara yol açabilen bir öykü yapısını zorunlu kıldığı 
için “sembol”den farklılaştığı söylenebilir. 

3 Ian Watt, “Modern Bireyciliğin Mitleri/Faust, Don Quijote, Don Juan, Robinson Crusoe,”, 
Çev.Mehmet Doğan, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2016,s.XV. 

4 “Modern mitler”in çerçevesi kuşkusuz yukarda anılan örneklerle sınırlı değildir. Özellikle bi-
limsel ve teknolojik gelişmelerin doğurduğu yeni “modern mit”ler, mitolojiler hayatı kuşat-
maktadır: “Frankeştayn”, “Drakula” gibi. Roland Barthes’ın “Mitolojiler” (1957) adlı deneme-
sine konu olan bir dizi “çağdaş mit” ise, dönemin tarihsel, toplumsal, ekonomik koşullarının 
doğurduğu “aktüalite” içinde biçimlenmiş; kitlelerin düşlemini, ideallerini, değer yargılarını, 
beğenilerini yansıtan, idealize edilmiş figürler, eşyalar, biçimler, temsiller olarak karşımıza çık-
maktadır. 

5 XX. yüzyılda, İki büyük savaşın yol açtığı derin yıkımlar ve alt üst oluşlar içinde, insanlık du-
rumunu ve kimi temel ahlaki ve metafizik/felsefi sorunlar karşısında, çok sayıda Fransız yazarı 
(André Gide, Paul Claudel, Marcel Proust, Paul Valéry, Jean Giraudoux, Jean Anoulih, Jean 
Cocteau, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Alain-Robbe Grillet, Michel Butor) antik ve “İncil” 
kökenli mitik konu ve kişileri edebiyatın gündemine taşımışlardır. Mitlere duyulan ilginin farklı 
amaçlarla Orta Çağ, Rönesans, XVII. yüzyıl klasik dönemi ile, XIX. yüzyıl romantik, parnas-
yen ve simgeci şair ve yazarları tarafından da canlı tutulduğun belirtelim.

6 Ahmet Hamdi Tanpınar, ”Edebiyat Üzerine Makaleler”, s. 90.
7 Ayrıntılı bilgi için, bkz. Gérald Messadié, “Şeytan’ın Genel Tarihi”, Kabalcı Yayınevi, 1998, 

s.384-488.
8 Zerdüşt dini (mazdeizm) gibi ikicil (düalist) dinlerde, çeşitli animist kültürlerde, mitolojilerde 

(Mezopotamya, Yunan, Hint, Japon, Okyanusya) ve efsanelerde (Alman, Breton, İskandinav) 
genellikle insan vücutlu, kırmızı renkli, hayvan başlı, boynuzlu, sivri kulaklı, vücudu kıllarla 
kaplı, çatal ayaklı ve kuyruklu olarak betimlenen “kötücül ruh” (Şeytan), zihni, bilinci zayıfla-
tan, bulandıran, insanı karşı konmaz hazlarla doğru yoldan saptıran bir güç olarak temsil edilir. 
Kökenleri pagan geleneklere ve inanç sistemlerine uzanan bu figürün Yahudi, Hıristiyan ve İs-
lam din kültüründe önemli bir yeri vardır. Yahudilik ve Hıristiyanlıkta Şeytan’ın çeşitli hayvan 
motifleriyle (yılan, keçi) simgelenmiş olması antik pagan kültürlerinin (Mezopotamya, Mısır, 
Yunan ve Kuzey ülke mitleri) izlerini taşısa da, bu görselleştirmenin zihinsel planda “aşağılan-
mış”, “günahkâr”, “lanetlenmiş”  varlık olarak “ilk günah” mitine bir gönderme olduğu açık-
tır. Hıristiyan Batı kültür dünyasında Şeytan karşılığı olarak kullanılan “Diable” ve “Satan” 
sözcüklerinden ilki Yunanca “bölen”, “yıkan” anlamında “diabolos”tan; ikincisi de Aramca/
İbranice “düşman”, “suçlayan” anlamında “satana” (sözcük daha sonra Arapçaya “Şaytan” ola-
rak girecektir)  sözcüğünden gelmektedir. “İncil”in farklı bölümlerinde (“Başlangıç”, “Eyüp”, 
“I.Samuel”, “Tarihler”, “Zekeriya”) “Diable”, “Démon”, “Satan”, “Lucifer” adlarıyla anılan 
Şeytan’ın yıkıcı, baştan çıkarıcı kötücül varlığının, fiziksel ve zihinsel planda insanı huzura ve 
“Kurtuluş”a (sonsuz cennet mutluluğu)  götürecek bilinçlenme ve “doğal denge”nin bulunması 
açısından paradoksal bir gereklilik olduğu sonucu çıkarılabilir. “Kur’an”da ise, bu  “gözden 
düşmüş” ve “günahkâr”  varlık “İblis” adıyla (Yunanca “diabolos”tan türetilmiştir)  ve hepsi 
de Adem’in yaratılması bahsinde geçen on bir ayette yer alır. “Ateş”ten (“ışık”tan) yaratıldığı 
için daha değerli olduğuna hükmeden “kibirli” ve “kıskanç”  İblis, “Toprak”tan var edildiği 
için Adem’e secde etmeyi reddettiği gerekçesiyle Tanrı tarafından cennetten kovulup lanet-
lenir; ancak, “Kıyamet Günü”ne kadar gerçek inanmışlara dokunmaması koşuluyla, insanları 
itaatsizliğe iterek “Tanrı düşmanları”nı ifşa etmesine göz yumulur. Şeytanın bu anlamda Tan-
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rı’nın “günah keçisi” rolünü üstlendiği söylenebilir. Nitekim, İblis’in ilk “eylem”i de Adem ile 
Havva’yı “yasak meyve”yi yemeye isteklendirerek, Tanrı cennetinden kovulmalarını sağlamak 
olur. Ardından, Kabil’in içini kin ve nefretle doldurarak kardeşi Habil’i öldürmesine vesile olur. 
“Kur’an”da “İblis” özel bir ad olarak yer alırken, kötülük, baştan çıkma, günah ve lanetlen-
meyle simgelenen “şeytan”  ise, genel bir adlandırma olarak geçer. Kur’an’da “cin” adıyla kimi 
kötücül varlıklar da  “lanetli Şeytan”ın farklı yüzleri olarak betimlenir. Baştan çıkarıcı bitimsiz 
“taciz”lerine karşın, “kanın damarlarda dolaşması gibi insanın içinde dolaşan” İblis’in (ya 
da şeytanın) sonuçta insan üzerinde mutlak bir egemenlik kurduğu söylenemezse de,  insanın 
kurtuluşu için ciddi bir tehdit oluşturduğuna kuşku yok. “Tanrısal hakikat yolu”nu bulmak için 
insanın kendi “eylemler”inden sorumlu olduğu fikri de bu çerçevede anlam kazanır. Ancak, 
zaman içinde Şeytan, kavramsal düzeyde insan kişiliğinde saklı olan ve doyurulmak adına her 
türlü olumsuzlukların göze alındığı (ahlaka, yasalara ters düşme), karşı konulamayan, baştan 
çıkarıcı dürtülerin, tutkuların; yıkıcı, bozucu, parçalayıcı güçlerin bir sentezi olarak belirir. 
“İçgüdü”lerin, derin, karanlık ve belirsiz dürtülerin, aşırılıkların dayanılmaz çekimine kendini 
bırakmak kadar (Faust örneğindeki gibi), “içgüdü”lerin sıkı sıkıya denetlendiği, baskılandığı, 
dahası yok sayıldığı bir hayatın da insanı zihinsel ve ruhsal gelişim ve atılımlardan yoksun 
bırakacağı açıktır. Bugün gelinen noktada, psikanaliz “ruhuna şeytanların girmesi”, “ruhunu 
şeytana satma” gibi arkaik korkularla  damgalanan Orta Çağ’ın marazi, “demonyak” insanını 
histeriler, fobiler, nevrozlarla açıklayıp tedavi yolları önermektedir  (Ayrıntılı bilgi için, bkz., 
Max Milner, “Le diable dans la littérature française, de Cazotte à Baudelaire”, Librairie José 
Corti, Paris, 2007; Gérald Messadié, “Şeytanın Genel Tarihi”, Kabalcı Yayınevi, 1998; Pierre 
Albouy, “Mythes et mythologies dans la littérature française”, Armand Colin, Paris, 1969.)

9 Türkçede Fransızcadaki “magie” ve “sorcellerie” sözcükleri “büyü”, “büyücülük” olarak karşılan-
maktadır. Bu iki sözcük kimi durumlarda eşanlamlı olarak kullanılsa da, aralarındaki anlam farkını 
göz ardı etmemek gerekir. “Magie”, “magicien” genel olarak “sihir” (büyü), “sihirbaz” (gözbağcı) 
anlamında kullanılırken, “sorcellerie”, “sorcier”/“sorcière” ise, “kötücül ruh” (zarar veren) anlamın-
da “cadılık”, “cadı” olarak anlaşılmalıdır. 

 Modern bilim (nöroloji, psikiyatri) ruhlarına “cin” ya da “Şeytan” girdiğine inanılan kişile-
rin yaşadıkları sanrılı rahatsızlıkların beyindeki kimi “fiziksel” bozukluklar ile ileri boyuttaki 
“nevrozlar”dan kaynaklandığını ortaya koymuştur. 

10 Paradoksal biçimde, Mefistofeles’in yıkıcı, alaycı, sinik, kışkırtıcı kişiliğinde tüm bir Aydınlan-
ma yüzyılının filozof “entelektüel”ini görmek olasıdır.

11 “Frénésie”:  eylem ya da düşünce planında kendinden geçme, aşırı taşkınlık, sanrılı çılgınlık 
hâli olarak anlaşılmalıdır.

12 “Karanlıklar Prensi” Şeytan’ın ve “demonyak” varlıkların sanatçı ve düşünürler üzerindeki 
“baştan çıkarıcı” etkisinin, içgüdülerle toplumsal (dinsel) yasaklamalar, doğayla kültür arasın-
daki çatışmanın temel güdüleyicisi özgürlük fikriyle ilişkili olduğu gözden kaçırılmamalıdır. 
Şeytan, hiçbir dış müdahale söz konusu olmadan, kendi “özgür” iradesiyle “her şeye muktedir” 
Tanrı’dan kopmuştur; başka bir deyişle, kendi adına ve kendi kendisine var olmak istemiş; 
Tanrı’nın temsil ettiği sonsuz “iyilik”ten saparak, “iyilik”e göre “kötülük” olarak tanımlanan 
bir düzen, değerler ve kurallar bütünlüğü yaratmak istemiştir. Bu nedenle, sanatçıların, edebi-
yatçıların, düşünürlerin, kendi “yaratıcı” gücüne inanan Şeytan’ı bir “özgürlük arketipi” olarak 
değerlendirmeleri şaşırtıcı değildir. Şeytan miti Avrupa edebiyatları (şiir, roman, tiyatro) ve 
sanatlarında (resim, müzik, sinema) günümüze kadar yaygın bir ilgi görür: Edebiyatta: Dante 
Alighieri, “İlahi Komedya”, 1304-1321; Rutebeuf, “Adanalı Theophile’in Mucizesi”, XIII. yy. 
(Adana doğumlu “Tövbeci” Piskopos Theophile “Piskoposluk” bölgesini yeniden ele geçirmek 
için ruhunu “şeytan”a satmış; daha sonra “tövbe” edip, günah çıkarınca bağışlanmıştır. The-
ophile’in öyküsü, üç yüz yıl sonra Faust mitine de kaynaklık edecektir); William Shakespea-
re, “Macbeth”, 1606; John Milton, “Kaybolmuş Cennet”, 1667; A-R. Lesage, “Topal Şeytan”, 
1707; Jacques Cazotte, “Aşık Şeytan”, 1772;  Chateaubriand, “Hıristiyanlığın Dehası”, 1802 ; 
Lord Byron, “Le Ghiqour”, 1813;  Theodor Wilhelm Hoffmann, “Şeytan’ın İksirleri”, 1813; Al-
fred de Vigny, “Eloa”, 1823; Victor Hugo, “Odlar ve Baladlar”, 1826; Honoré de Balzac, “Tıl-
sımlı Deri”, 1831; Théophile Gautier, “Albertus”, 1832; Frédéric Soulié, “Şeytanın Anıları”, 
1838; Edgar Allan Poe, “Kızıl Ölümün Maskesi”, 1842; Gérard de Nerval, “Doğu’ya Seyahat”, 
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“Aurélia”, “Chimères”, 1851,1853,1854; Victor Hugo, “Şeytanın Sonu”, “Yüzyılların Efsane-
si”,1854, 1855-1876; Charles Baudelaire, “Kötülük Çiçekleri/’Şeytan Duaları’, 1857);  Com-
te de Lautréamont, “Maldoror’un Şarkıları”, 1869-1874; Arthur Rimbaud, “Cehennemde Bir 
Mevsim”, 1870; Dostoyevski, “Ecinniler”, 1870; Gustave Flaubert, “Aziz Antoine’ın Günaha 
Girmesi”, 1874; Oscar Wilde, “ Dorian Gray’in Portresi” ,1890; Bram Stoker, “Dracula”, 
1897; Michel de Ghelderode , “Doktor Faust’un Ölümü”, 1925; Mikhail Boulgakov, “Usta ile 
Margarita”, 1939; Stephen King, ”Siyah Elbiseli Adam”, 1994; Marc Lévy, “Sonsuzluk İçin 
Yedi Gün”, 2004); Pierre Cormon “Şeytan’ın Anıları ve Diğer Kaçık Öyküler”, 2005); Sanat-
ta: Resim: Jean de Limbourg, “Berry Dükünün Çok Zengin Saatleri”, 1440; Michael Pacher, 
“Aziz Augustin ve Şeytan”, 1471; Hans Memling, “Şeytan Cehennem’de”, 1480; Jerome Bosch, 
“Aziz Antoine’ın Günaha Girmesi”, 1490;  Albrecht Dürer, “Şövalye, Ölüm ve Şeytan”, 1513; 
Corrado Giaquinto, “Tanrı’yla Konuşan Şeytan”, 1750;  Francisco Goya, “Büyük Teke”, 1823; 
Colin de Plancy, “Cehennem Sözlüğü” (Gravürler), 1825; Julius Nisle, “Faust’un Mephisto’yla 
Antlaşması”,  1840;   Gustave Doré, “John Milton’un ‘Kaybolmuş Cennet’i, Dante’nin “İlahi 
Komedya”sı için illüstrasyonlar 1868-1870. Müzik (Özellikle “Faust” miti çevresinde): Hec-
tor Berlioz, “Faust’un Laneti”, 1846; Robert Schumann, “Faust’tan Sahneler”, 1853; Richard 
Wagner, “Faust Uvertürü”, 1855; Franz List, “Faust-Senfoni”, 1857; Charles Gounoud, “Fa-
ust”, 1859; Gustav Mahler, “Sekizinci Senfoni”, 1907; İgor Stravinsky, “Askerin Öyküsü”, 1917 
: Sinema: Wilhem Murnau,“Bir Alman Efsanesi: Faust”, 1926; Maurice Tourneur, “Şeytan’ın 
Eli”, 1943); Luigi Chiarini, “Şeytan’la Antlaşma”, 1950; René Clair, “Şeytan’ın Güzelliği”; 
Cyril Frankel, “Şeytan’la Antlaşma”, 1966; Ken Russell, “Şeytanlar”, 1971; John Carpenter, 
“Karanlıklar Prensi”, 1987. 

13 Ian Watt, “Modern Bireyciliğin Mitleri/Faust, Don Quijote, Don Juan, Robinson Crusoe, s.37.
 Luthercilerin Faust’un Şeytan’la işbirliği yaptığını ve korkunç ölümüne Şeytan’ın neden oldu-

ğunu söylemeleri paradoksal biçimde Faust’un zaman içinde efsanevi bir kimlik kazanmasına 
önemli bir katkı yaptığına kuşku yoktur.

14 Güney Almanya ve Rhin bölgesi ile, Krakova, Roma ve Paris arasında büyücülük pratikleri 
(kara büyü, cadılık) yaparak ve geleceği okuyarak, gezgin ve kimi zaman kaçak ve marjinal bir 
hayat süren “Doktor Johan Georg Faust “yeryüzünün ve gökyüzünün tüm sırlarını keşfetmeyi 
kafasına koymuş;  hem bedenini, hem de ruhunu Doğu’nun Cehennem prensine vermiştir”. 
Şeytan’la yaptığı antlaşmayı kendi kanıyla imzalayan Faust, Şeytan’ın her isteğini gerçekleştir-
me karşılığında, 24 yıl sonra onun da “bedenine, ruhuna, etine, kanına ya da malına dilediğini 
yapmasını kabul eder” (Bkz, Ian Watt, “Modern Bireyciliğin Mitleri/Faust, Don Quijote, Don 
Juan, Robinson Crusoe, s.43) Yıllar sonra, İblis tarafından boğazlanarak korkunç biçimde kat-
ledildiği iddiasıyla ilgili söylentiler kısa sürede adı çevresinde bir efsane yaratılmasına zemin 
hazırlamıştır. 

15 Ian Watt, “Modern Bireyciliğin Mitleri/Faust, Don Quijote, Don Juan, Robinson Crusoe,”, 
s.XVII.

16 1587’de, “Doktor Johann Fausten’in Hikâyesi” adlı anonim bir eser Şeytan’ın baştan çıkarıcı 
zalimlikleri ve sapkınlıkları konusunda Hıristiyanları uyarmak amacıyla, cadı Faust’un ürkünç 
hayatı ve efsanevi büyüleriyle ilgili halk söylentilerinden oluşan parçaları bir araya getirir. Yüz-
yılın sonuna kadar, yirminin üstünde baskı yapan ve her baskısında yeni anekdotların eklen-
diği kitap Fransızca, Felemenkçe ve İngilizceye çevrilir. İngiliz şair, oyun yazarı Christofer 
Marlowe 1589’da bu eserden esinlenerek “Doktor Faust’un Trajik Hikâyesi” adlı bir dram ya-
yımlar.  Şeytanla ortaklık yapan Orta Çağ’ın büyücü (cadı) Faust’u, kitapta, eleştirel akılcılığı 
ve bilgi açlığıyla skolastik düşünceye başkaldıran bir Rönesans hümanistine dönüşür. XVI. 
ve XVII. yüzyıllarda Faust efsanesiyle ilgili kitapların (Georg Wiedmann, “Johan Faust’un 
Korkunç Günahlarının Gerçek hikâyesi”, 1590) yeni baskıları yapılır. Almanya’da fuarlarda, 
kukla tiyatrolarında büyücülük ve şeytanla özdeşleştirilen ve fars ve grotesk öğeleriyle be-
zenen Faust temsilleri, pandomimaları, kukla gösterileri yapılır. Bu temsillerin dikkat çekici 
yanı, halk zekâsını temsil eden kaba saba, gülünç bir uşağın şeytanı alt etmesi ve entelektüel 
Faust’un şeytanın tuzağına düşerek kendi mahvına yol açmasıdır. Alman biyograf H.Henning 
Faust öyküsü üzerine yapılmış yaklaşık on üç bin dolayında çalışmayı kapsayan 5 ciltlik ese-
rinde (“Faust-Bibliographie”,1966-1976) halk hayal gücünün her çağda Faust efsanesi üzerin-
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den kendi kaygı ve özlemlerini yansıttığını; özellikle,  XVI ve XVII. yüzyıllarda Almanya’da 
Faust’la ilgili çeşitli eserlerde dört yüzün üstünde değerlendirme ve referans yer aldığını; Faust 
üzerine halk şarkıları yapıldığı; büyü kitaplarına merakın çok yaygın olduğu XVIII. yüzyıl Al-
manya’sında da Faust’a atfedilen yüzlerce yazı ve kitabın sürümde olduğundan söz etmektedir. 
Romantik dönemde Faust efsanesi yeni bir başkalaşım süreci içine girer. Romantik Faust, Şey-
tanın yıkıcı gücüyle işbirliği yaparak, adaletsiz bir toplum düzenine ve değer yargılarına karşı 
çıkan yazarların sınırsız ideal ve özlemlerinin kurbanı lanetli bir kahramana dönüşür (Lessing, 
Klinger, Chamisso, Lenau). Goethe, bu isyankâr romantik kuşağın baş figürü olur.

17 Gérald Messadié, “Şeytanın Genel Tarihi”,s.502.
18 Gérald Messadié konuyu daha geniş bir çerçeve içine yerleştirerek şunları söyler: “İslâm ve 

Hıristiyan filozoflarının ortak temeli, kadir-mutlak Tanrı karşısında bireyin indirgenmesi, hatta 
yok sayılmasıdır, Bu temel, başka olguların yanı sıra, Tanrı’ya katlanılmaz meydan okuma 
olan bilim karşısında Hıristiyanlığın eski tiksintisini ve İslâmın da bir o kadar eski ilgisizliğini 
açıklar” (s.503). Pascal’ın, “Ben duygusu tiksinti vericidir” sözü Messadié’nin  “aşağılanmış 
insan” vurgusuyla uyumludur.

19 Mutlu sonla biten mitik öyküler ve efsanelerdeki merkezi kişilerden çok, idealleri, düşleri ve 
eylemleriyle mutsuz bir sonla yüzleşen ve çoğu zaman da yerleşik ahlaki değerler ve ideolo-
jiler adına dışlanan, cezalandırılan kişilerin zaman içinde dönüştürülerek geleceğe aktarılma-
sında iki gerekçe öne sürülebilir: tamamlanamamış idealler ve düşlerle kurulan özdeşlikler ve 
“öteki”leşterilen (dışlanan, mahkûm edilen) kişiler, karşıt kimlikler üzerinden kendi kimliğini 
tanımlama isteği.

20 “Karşı-Reform” bilimsel, felsefi, sanatsal ve dinsel Rönesans’la koşut gelişen ve özellikle Lut-
hercilik ve Kalvencilik gibi protestan hareketlere karşı Roma Katolik Kilisesi’nin örgütlediği 
dinsel bir harekettir. 

21 Pandora miti ve Hıristiyan mitolojisine göre “ilk günah”a neden olan “bilgi ağacı”nı insandaki 
bilme merakıyla ilgili birer “arketipal imge” olarak düşünmek yanlış olmaz. Aziz Pavlus’un 
“Korentlilere Mektup”unda geçen “Bilgi insanı kibirle doldurur” sözünü de bu çerçevede dü-
şünmelidir. Ayrıca, yöneldiği amaçlar ne olursa olsun, “büyücülük” (“magie”) ya da “cadılık”ın 
(“sorcellerie”) özünde “bilme” isteğinin yattığı unutulmamalıdır. “İncil”de, “Başlangıç” bölü-
münde, Tanrı’nın (Yehova), Adem ile Havva’nın “bilgi ağacı”nın meyvesinden yedikten sonra 
onlara, “İşte insan, iyiyi kötüyü bilmek konusunda bizden biri gibi oldu” sözleri dikkat çeki-
cidir. İnsanın “bilgi” üzerinden kendisini Tanrı’yla eş tutması (istenmeyen yakınlık anlamında 
“promiscuité” ya da İslâmda “şirk koşma”) tehlikesine karşı, Tanrı’nın onu cennetinden kova-
rak kendisinden uzaklaştırmasyla ilgili Gérald Messadié’nin çekincesi pek haksız sayılmasa 
gerekir: “İyiliği ve kötülüğü bilmeyi yasaklayan tanrısal emrin haklılığı tartışılabilir. Tanrı’ya 
saygı, iyiliğini ve kötülüğün bilinmesini gerektirmez mi? Tanrı İyilik ve Kötülük’ün ne olduğu-
nun bilinmesini yasaklamış olabilir mi?” (“Şeytanın Genel Tarihi”,s.386). 

22 Bkz. www.departement06.fr/.../rr185-imageallemands.pdf, s.94.
23 İçeriği ve kurgusu birbirinden farklı iki kitaptan oluşan Faust versiyonu Goethe’nin klasik ve 

romantik tüm özlemlerine karşılık gelir gibidir: sınırsız genişlikte taşkın bir ruh dünyası, büyü 
ve simyaya duyduğu özel ilgi, hakikat arayışı, sonsuz ufukların özlemi, hüzün ve mutsuzluk 
içinde kuşkunun dar yollarından panteist, idealist ve ulaşılmaz bir dünyaya doğru açılma, vb. 
Her iki kitaptaki Faust yorumuna karşı çıkan Goethe’nin çağdaşı çok sayıda Alman yazar ise, 
aynı yüzyıl içinde kendi “Faust” versiyonlarını yayımlamaktan geri durmamışlardır (Klinger, 
Chamisso, Schink, Schöne, Grabbe, Lenau, Heine). Mitin XIX. yüzyılda, Madame de Stael’in 
Alman romantizmini konu alan kitapları (“Almanya’ya Dair”) ve Nerval’in Goethe’den yaptığı 
“Faust” çevirisi genç Fransız romantik kuşağı etkiler. XIX. yüzyıl boyunca, edebiyatta (şiir ve 
tiyatro),resimde, müzikte (opera, bale) Faust ilgisi artarak sürer. Fransa’da, Delacroix, Scheffer, 
Berlioz, Gounod, Villiers de l’Isle-Adam, Balzac; İngiltere’de Byron, Bailey, Wilde; Norveç’te 
İbsen; Polonya’da Mickiewic; Almanya’da, Schubert, Cornelius; Macaristan’da Lizst Faust’un 
simgelediği sınırsız ve taşkın romantik ideal ve vizyonlardan esinlenirler (Müzikte Faust için, 
bkz. 2 nolu dipnot).1870’lerden itibaren, Faust imgesi Almanya’da şeytani olumsuz nitelikle-
rinden arınarak “epik” bir vizyona dönüştürülür ve milliyetçi “Alman ruhu”nun temsili figürü 
haline gelir; Prometheus’la özdeşleştirilerek, özgürlük, başkaldırı, güçlülük iradesi, bilme tut-
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kusu, eylem ve ilerlemenin, modern dünyanın simgesi olarak görülür. Nazi ideolojisinin iktida-
ra geldiği 1933’e kadar “ulusal kahraman” olarak idealize edilen Faust mitinin yerini Nazilerin 
kutsadığı Nibelungen destanının kahramanı “Siegfried” miti alır.1947’de Thomas Mann, kolektif 
bir histeriye dönüşen Alman milliyetçiliği içinde yitip giden dahi bir sanatçıyla özdeşleştirdiği 
“Doktor Faustus”unu yayımlar. Fransa’da Valéry, tüm hayatının “trajik bir sembolü” olarak gör-
düğü “Benim Faust’um” adlı tamamlanamamış bir dram kaleme alır (1945). Savaş sonrasında 
ise, Faust mitinde yeniden ilginç bir dönüşüm yaşanır. 1950’lere doğru Faust “Nazi Şeytanı”yla 
işbirliği yapan faşist Almanya’nın simgesi olarak tartışma konusu yapılır. 1950 sonrasında Faust 
imgesi müzikte (“Henri Pousseur, Michel Butor, “Sizin Faust’unuz”, 1967), tiyatroda (Landolfi, 
“Faust 67”, 1967); sinemada (Wilhem Murnau,“Bir Alman Efsanesi: Faust”, 1926; René Clair, 
“Şeytan’ın Güzelliği”, 1950; Claude Autant-Lara, “Gecenin Margarita’sı”,1955) ; Gustaf Grün-
dgens, “Faust”, 1960 ; Richard Burton, Nevill Coghil, “Doktor Faustus”, 1967), Jesus Franco, 
“Ecinniler” ,1974 ) “rehabilite” edilir; hatta ideolojik planda (Marksistler Faust’u “Yeni Pro-
metheus” olarak nitelerler) Faust modern insanın ideal figürü olarak temsil edilir (Daha ayrıntılı 
bilgi için bkz, Ian Watt, “Modern Bireyciliğin Mitleri/Faust, Don Quijote, Don Juan, Robinson 
Crusoe”, 2016; Max Milner, “Le diable dans la littérature française, de Cazotte à Baudelaire”, 
Librairie José Corti, Paris, 2007;  “Dictionnaire des Mythes littéraires”, sous la direction de Pierre 
Brunel, Editions du Rocher, Paris, 1988, s.587-597); Laffont-Bombiani, “Dictionnaires des Per-
sonnages de tous les temps et de tous les pays (poésie-théâtre-roman-musique), Robert Laffont, 
Paris, 1960, s.373-377); Melahat Özgü, “Faust Tefsirleri”, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Der-
gisi, Cilt: VIII, Sayı: 1-2, s. 105-112, Ankara, 1950.)

24 Faust” bir “dram” ya da “trajedi”  olmaktan çok, bir “diyalog’ metnini anıştırmaktadır. Bu çer-
çevede, Goethe’nin,  felsefi içerikli kitaplarını “diyalog” biçiminde kaleme alan Diderot’dan 
esinlenmişe benzemektedir. Goethe’nin, Diderot’nun bir “diyalog” metin olarak düzenlediği 
“Rameau’nun Yeğeni” (1762-1773) adlı toplumsal hicvini 1805’te Almancaya çevirdiğini bi-
liyoruz. Kitabın Diderot’nun (1713-1784) sağlığında basılmayan özgün metni sonradan kay-
bolduğundan, kitap 1823’de Almancadan Fransızcaya çevrilir! Kitabın özgün metni 1890’da 
Paris’te bir sahafta bulunarak yeni basımı yapılır.

25 Fransız edebiyat geleneğinde, Klasik Yunan-Latin kültür birikimiyle uzlaşan “kartezyen” (akılcı) 
düşünce nedeniyle, “Cermen” (Kuzey) kökenli romantizm (özellikle tiyatro alanında) Fransa’da 
güçlü bir dirençle karşılaşmıştı. Oysa, İngiltere ve Almanya’da romantizm, bu ülkelerdeki spiritü-
el/metafizik konulara, doğaüstü ve fantastiğe eğilimli düşünsel ortam nedeniyle uygun bir gelişme 
iklimi bulmuştu. “Faust”un özellikle ikinci kitabı, Victor Hugo’nun “Yüzyılların Efsanesi” gibi 
bir mitik bir “insanlık destanı” olarak da okunabilir.

26  Burada sözü edilen “Evrensel bilgi” skolastik düşüncenin karşıtıdır.
27 Stéphan Mallarmé’nin, ünlü “Brise marine” (“Deniz Meltemi”) şiirinde her şeyi tüketmiş 

umarsız, melankolik şairin içinde yankılanan uzak iklimlerin çağrısında Faust’un izlerini 
görmemek mümkün değildir. İnsan ömrünün gelip geçiciliği, tüm hazların tadılması ve tüm 
kitapların okunmuş olması derin bir düş kırıklığı doğurur şairde (La chair est triste, hélas ! 
et j’ai lu tous les livres”/ Fuir ! là-bas fuir ! Je sens que des oiseaux sont ivres/ D’être parmi 
l’écume inconnue et les cieux !...). Mallarmé’nin şairi boşluk duygusundan kurtuluşu deniz 
yoluyla kaçış hayalinde bulurken, “bilgi”ye ulaşmak için her şeyi tüketmiş olduğunu düşünen 
Faust boşa harcadığı gençliğini yeniden kazanmak ve “bilme tutkusu” adına göz ardı ettiği 
dünya hazlarına kavuşmak için Şeytan’a ruhunu satmayı kabul eder.

28 Tanrı’nın“Öz kaynak” sözüyle kastettiği Faust’un “bilimsel çalışmaları”dır.
29 J. W. V. Goethe, “Faust”, Çev. İclal Cankorel, Doğu Batı Yayınları, 2015, s.34,35.
30 Gérard Messadié, “Şeytanın Genel Tarihi”, s. 12.
31 Jean Calvet, “Dünya Edebiyatının Üç Ölmeyen Tipi:  Hamlet, Donkişot, Faust”, Remzi Kita-

bevi, Çev. Suut Kemal Yetkin, İstanbul, 1945, s.72.
32 J. W. V. Goethe, “Faust ”, s.101,546.
33 Goethe, ilk kitapta Faust’u “lanetlenme”ye (cehennem azabı) götürecek bir kurgu planlamasına 

karşın, zaman içinde kendi deneyimleri yanında, doğrudan tüm bir insanlığın kültür mirasını, 
“Yüzyılların Efsanesi”ni ikinci kitabına katar. Faust’un kurtuluşu insanı doğuştan (“İlk Günah” 
dogması) günahkâr sayan Hıristiyan ahlakın tersine, insana olan güveninin bir kanıtıdır.
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34 J.W.V.Goethe, “Faust”, s.377. Bu söz Fransa’da 1968 olayları sırasında bir duvar yazısında 
yankı bulur: ”Gerçekçi olalım, imkânsızı isteyelim”.

35 Jean Calvet, “Dünya Edebiyatının Üç Ölmeyen Tipi:  Hamlet, Donkişot, Faust”, s.81.
36 Babasına yapılan bir gönderme dışında Faust’un bilinen bir ailesi yoktur. Margarita ile olan 

gayrımeşru ilişkisinden bir çocuğu olur, ancak Margarita lekelendiğini düşünerek çocuğu boğar 
ve hapse atılır. Faust’un Helena’yla birlikteliğinden doğan Euphorion da düşerek ölür; bunun 
üzerine Helena da Faust’tan uzaklaşır. Faust’un bölgesel ya da ulusal planda da bir aidiyet bağı 
olduğu söylenemez.

37 Jean Calvet, “Dünya Edebiyatının Üç Ölmeyen Tipi:  Hamlet, Donkişot, Faust”, s.83.
38 J.W. V. Goethe, “Faust ”, s.548.
39 Faust’un büyük bir işçi grubunu çalıştırarak ıslah ettiği arazinin sahibi olması (“Nasıl da sevin-

diriyor kazmaların tıkırtısı beni!/Benim için çalışan kalabalığın sesi bu.” s.552). 1760’a doğru 
İsviçre sınırındaki  Ferney kasabasına yerleşen ve çevredeki bataklıkları kurutarak yüzlerce 
dönüm araziyi ıslah edip, işleten “kapitalist” Voltaire’in hayatından izler taşıyor. Voltaire ölü-
müne kadar “Ferney Çiftliği”nde, tarım ve hayvancılığın “modern” usullerle geliştirilmesine; 
dericilik, ipekçilik üretimi ve saat yapımını teşvik ederek yörenin ekonomik gelişmesine ve 
refahına katkıda bulunmuştur.

40 J.W. V. Goethe, “Faust ”, s. 69.70.
41 “Candide”in sonunda Voltaire’in önerdiği de “eylem”dir. Yaşlı Türk Candide’e şöyle der: “İş 

(eylem)  üç büyük kötülük olan can sıkıntısını, kötü alışkanlıkları ve yoksulluğu bizden uzak 
tutar”. Candide’in son sözleri de “eylem”e, çalışmaya, toprağı işlemeye, ilerlemeye, uygarlığa 
bir çağrıdır: “ Bahçemizi işlememiz gerek”.

42 Goethe’nin, özellikle “İkinci kitap”ında Faust’un kurduğu site çevresinde XX. yüzyılın “vahşi 
kapitalizm”ini (Philémon et Baucis’in katledilmesi), Batı emperyalizmini, dahası küreselleş-
meciliği öngördüğü savlarını “aşırı yorum” olarak değerlendiriyoruz.

43 J.W. V. Goethe, “Faust I”, s. 553,554.
44 André Gide, “Thésée”, Çev. Babür Kuzucu, May Yayınları, İstanbul, 1967., s. 72.
45 J.W. V. Goethe, “Faust “,s. 575.
46 Ian Watt, “Modern Bireyciliğin Mitleri, Faust, Don Quijote, Don Juan, Robinson Cruose”, 

s.257.
47 A.g.e., s.254.
48 Bu noktada, Goethe’nin, ulusal ayrımların üstünde, kozmopolit insanlık kültürü anlayışına uy-

gun “weltliteratur” (dünya edebiyatı) kavramının da yaratıcısı olduğunu akıldan çıkarmamak 
gerekir. 
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