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GERÇEĞİN PEŞİNDE İKİ KADIN 
MARGUERITE DURAS VE LEYLA ERBİL*

Sevim AKTEN**

DEUX FEMMES EN QUÊTE DE VÉRITÉ :
MARGUERITE DURAS ET LEYLA ERBIL

L’une, Marguerite Duras, écrivaine inoubliable de la littérature française; l’autre Leyla Erbil, une 
voix originale et libre des lettres turques. Par une étrange coïncidence, toutes deux écrivirent avant 
de mourir. C’est ainsi que virent le jour C’est tout en 1995 et Kalan en 2011. Un certain nombre 
de raisons expliquent que l’on puisse lire et commenter les deux écrivaines en même temps. Quels 
peuvent être les points communs entre ces deux femmes de lettres façonnées par une multitude 
de cultures diverses? Le premier point commun est que tant dans C’est tout que dans Kalan, les 
écrivaines sont les narratrices principales. En se dévoilant sans fausse pudeur et en pliant le temps à 
leurs écritures, elles recréent le passé dans le présent. Ce faisant,  intervenant dans les coordonnées 
de l’univers du moi-narrateur, elles évitent le piège autobiographique et accordent à leur discours 
la même liberté qu’elles s’autorisent à elles-mêmes. Plus particulièrement, Erbil force les conven-
tions de l’écriture traditionnelle. Elle laisse libre sa plume, à l’image de ses pensées que nul carcan 
n’enserre. Dans l’entrevue  avec sa compagne de vie de seize ans avant sa mort, Duras actualise 
ses confessions grâce à un certain nombre de signes chronologiques. Cette conversation offrant un 
résumé de sa vie et de son œuvre est rendue vivante par des dialogues sincères. Ce court récit nous 
offre une transposition littéraire de la recherche de la vie, de la mort, du rien, de l’oubli, du fait 
d’être oublié, de l’existence et du néant. Quelle est ma vérité, qui suis-je, si tu le sais, dis-le moi 
écrit Duras. Qui suis-je et comment suis-je; à quel carrefour spirituel me trouvé-je nous dit Erbil. 
Suite à leurs efforts pour saisir l’essence cachée de la vérité, elles comprennent l’impossibilité 
d’appréhender entièrement celle-ci.
Mots-clés : Marguerite Duras, C’est Tout, Leyla Erbil, Kalan, conscience, réalité

TWO WOMEN IN SEARCH OF THE TRUTH
MARGUERITE DURAS AND LEYLA ERBİL

One of them is the unforgettable writer of French literature Marguerite Duras; the other the free and 
original writer of Turkish literature Leyla Erbil. An interesting coincidence, both of them wrote the 
following works just before their demise C’est tout (Buraya Kadar) 1995 and Kalan 2011. There 
are reasons to read and study the two authors together. What could be the commonalities between 
two writers moulded by two differing cultures? The common link between Leyla Erbil’s Kalan and 
Marguerite Duras’s C’est tout are that in both works the authors are the protagonists of the narration 
of the novels. Writing about themselves in an unwary manner and bending time they recreate the 
past in the present. In doing so, they interfere in the cognitive world of the narrator saving the work 
from becoming an autobiography, and reflect the freedom they grant themselves in their discourse. 
Erbil especially expands the coordinates of narration to its limits. Just as she places no limitations 
on her thoughts, neither does she limit her writing. Duras on the other hand fictionalizes her inter-
view or rather confessions with her partner of 16 years in the form of a diary through chronological 
referents. She keeps this narrative which is a summary of her life and her work alive through bilat-
eral and internal conversations. This short narrative, is the story of life and death, void, forgetting, 
begin forgotten, existing, not existing and the search for truth. In an effort to find the secret core of 
truth they understand the impossibility of understanding truth fully. 
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Biri Fransız edebiyatının unutulmaz yazarı Marguerite Duras; diğeri Türk edebiya-
tının özgün ve özgür yazarı Leyla Erbil. İlginç bir rastlantı, her ikisi de ölmeden hemen 
önce yazmış, C’est tout (Buraya Kadar) 1995 ve Kalan 2011 adlı yapıtlarını.  İki yazarı 
bir arada okuma ve yorumlamanın birtakım nedenleri vardır. Farklı kültürlerin biçimlen-
dirdiği bu iki yazarın ortak noktaları ne olabilir? 

Belirli bir ya da birkaç izleğin izini sürerek yazarların ortak noktalarını aramak yü-
zeysel ve öznel bir değerlendirmeden öteye gidemez. Genel anlamda, anlatım biçimleri 
ve anlatının anlamsal evreni bir başka anlatıyı çağrıştırıyorsa çoğul okuma ve yorumla-
ma yolu açılır. Böylelikle okuma sürecinde bir metnin ürettiği anlam bir başka yazarın 
metnini anımsatınca örnek okur anıştırmalar yoluyla bağlantı kurarak çoğul bir okuma 
edimi gerçekleştirebilir. Bu bağlamda, iki yapıtı birlikte okuma ve yorumlamanın ilk 
koşulu benzerliklere dayanan ama özgün kalabilen ortak sesleri duyabilmektir. Yapıtları 
birbirine yaklaştıran çağrışımsal imgeler özellikle sıklıkla kullanılan izleklerden yansır.  
İzleklerden başka sözcük dağarcığının uyuşması, imge evreninin benzerliği, kurgulama, 
öyküleme, anlatı yerlemlerinin işlenişi gibi biçimsel ve anlamsal bağlantılar da bir başka 
metnin sesini fısıldar. Bunlardan başka zamansal ve uzamsal yerlemlerin yapılandırıl-
ması, kişilerin tanıtımı, anlatının yapısı, zamanın algılanması, betimlemeler de metinleri 
birbirine yaklaştırır. Koşutluklar bütünsel olmak zorunda değildir. Parçalarda vurgulanan, 
ayrıntılarda gizlenen çağrışımlar da ipucu verir.

Son yapıtlarında kişiler aracılığıyla kendilerine doğru yolculuğa çıkan Leyla Erbil’i i 
okurken Marguerite Duras’ı anımsatan nedir? Yazarların yaşamsal deneyimlerini eleştirel 
gözle aktarmaları temel benzerlik olarak saptanınca ayrıntıya girmek gerekir. Yaşam ve 
ölüm algıları, ideolojilerini sahiplenmeleri, yazınsal ve toplumsal kalıplara sığmamaları, 
engellemeler karşısında dimdik duruşları da benzerlikler gösterir. Kadının varoluşsal so-
runlarını irdelerken kendilerini sakınımsız kurguya katmaları da gözardı edilemez. Ancak 
gerçekle kurgu arasındaki koşutluklar değerlendirilirken metin dışı karşılaştırmalar ve 
yorumlar anlatıcı ben’in yazarı ele verdiği kadarıyla sınırlandırılacak, böylelikle yaza-
rın yapıtına düşen gölgesini yorumlarken nesnel bir yaklaşım izlenecektir. Bu bağlamda, 
ilginç bir rastlantı ikisi de seksen yaşında ve hastane odasında yaşam savaşı verirken 
bu kitapları yazmayı tasarlamışlar. İnsanoğlunun geçiciliğine yazı’nın kalıcılığıyla yanıt 
vermek bir anlamda ölüme meydan okumak değil de nedir?

Kalan’da Erbil’in sözcüsü Lahzen, Buraya Kadar’da yazarın bizzat kendisi anlatının 
başkişisi, yanlarında yaşamı paylaştıkları kimse. Birisi hasta yatağında öteki yine kapalı 
ve esenliksiz bir uzamda yaşantılarının anlamını ararken içsel bir hesaplaşmaya girerler. 
Geçmişi bilinç akışı yoluyla hiç ilerlemeyen bir şimdiki zamana taşırlar.

Marguerite Duras’ın roman, tiyatro, şiir ve söyleşi olarak tanımlanabilen, üstüne üst-
lük açık yapıt niteliğindeki Buraya Kadar başlıklı anlatısı ölümü bekleyen bir kadının do-
kunaklı itiraflarını içerir. Ölüm karşısında duyumsadığı çaresizliği konuşarak ve yazarak 
ötelemeye çalışır; kendini bekleyen hiçliğin üstesinden gelebilmek için son kez yazı’nın 
gücüne sığınır. Bu kısacık anlatı bütün bir Duras’ı özetlediği için önemlidir.

 Aynı dik ve aykırı duruşla kendi olmayı başaran Leyla Erbil de benzer bir yol izler; 
Kalan’da hakikatin anlamını araştırırken yazı’nın gücüyle hem Lerzan’ın ilaçlarla uyuş-
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turulan belleğini hem de toplumsal belleği canlı tutmaya çalışır. Yazınsal yaratıcılığın gel-
diği son noktada her şeyden ve hiçbir şeyden geriye kalanları, varlık ve hiçlik ekseninde 
Lahzen üzerinden irdeler. Yaşantısına dokunan her eli, her dili, ailesini, aydın diye bildiği 
çevreyi, siyasal çalkantıları, düşünsel ve sanatsal olayları da eleştirel bakışla anlatır. Tam 
bir Doğu-Batı sentezi tadındaki anlatıda yer alan kişileri yaşantısında bıraktığı izlerle 
anar. Zaman üzerine kurulu bu romanda geriplana Türkiye’nin yakın tarihini yerleştirerek 
geçmişi yeniden kurgular, olayları ve bu olayların derinden yaraladığı kişileri çağrışımsal 
bir dille betimler. Erbil, 

Bir yazarın yaşadıklarıyla sanatının birbirini yalancı çıkarmaması, iyi bir sanat 
ürünün ölçülerinden biridir… Şimdi okurun yazarın hayatını bilmek zorunda olma-
dığını söyleyenler çıkacak. Öyledir de. Ancak yazarı iyi tanıyanların onu değerlen-
dirirken bu şansı kullanmalarına, bu şanstan yararlanmalarına da engel değildir1 

saptamasına bakarak kendi yaşam öyküsünden beslenen kadınların her birinde ya olmak 
istediği ya da o hiç olmak istemediği yanlar vardır denebilir. Bu bağlamda, yazar varo-
luş, özgürlük, bireysellik sorunlarıyla boğuşan kadınları kurgularken çağdaş filozofların 
düşüncelerinden ve psikanalizin gücünden yararlanır, böylelikle anlatıya derinlik kazan-
dırır, onları en can alıcı yönleri ile betimler. Toplumun dayattığı kurallarla bozulan ruh-
sal durumunu eleştirel gözle irdeler, ama çıkış yolu önermez. Lahzen bütün kadınların 
bireşimi, yazarın iç sesidir, ama kendisi değildir. Lahzen de diğerleri gibi gerçek aşkı 
insansal içeriği ile algılar. Evlilik konumunu kabullenerek toplumsal cinsiyet dayatma-
larının üstesinden gelmeye çalışsa da geçmişi bir türlü yakasını bırakmaz. Sancılı geçen 
çocukluk yıllarını, politik arayışlarını, alışılmadık aile ilişkilerini, çocukluk aşklarını bir 
yana bırakıp gündelik gerçeklere ayak uydurarak yaşamayı kabullenmiş görünür. Ne var 
ki, bütün bu anılar sıcaklığını kaybetse de bıraktığı izlerin silinmesi kolay değildir. Ruh-
sal ve bedensel yıpranmalara karşın geçmişinden kurtulmak yerine hala devrim peşinde, 
hakikat arayışında, geçmişini sil baştan yeniden kurgulama yolundadır.

Yazar diğer romanlarında da sıklıkla kullandığı izleklere bu öyküde de yer verir. Bu 
bağlamda, gözlemlenen dans tutkusu, ayna, eski sevgili, Tanrı, çocukluk, delilik gibi yi-
nelenen izlekler bu yapıtta da simgesel görüntüleriyle boy gösterir. Bilindiği gibi bir ya-
pıttan diğerine yinelenen bilinç dışı ve istem dışı imgeler bağlantıları ile değerlendirildi-
ğinde yazarın kişisel söylemi ve dünya görüşü hakkında bütünsel bilgi verir.  İmgelerdeki 
çağrışım zenginliği yalın anlatımı güçlendirir, karşıt anlamlar içeren imgeler, mitolojik, 
tarihsel göndermeler öykünün kültürel dokusunu varsıllaştırır. Tarihe düşülen notların an-
lamı ise kişinin bilincine yansımasını irdelemek ve yarattığı trajedinin kaynağına inmek 
demektir.

Anıları saplantısal izlekler halinde yapıtına yansıtan Duras’a gelince, bu kısacık an-
latıda bile gören, bilen, sorgulayan, yargılayan tavrını bırakmaz. Öznelliğin öne çıktığı, 
her türlü yazınsal kaygıdan uzak bu anlatıda boşluklar olması doğaldır, söylemin yalınlığı 
arınmışlığın göstergesi gibidir, belleğine kazınmış simgeler yerli yersiz ortaya çıkarak 
yapıtlarına göndermede bulunur; Kuzey Çinli sevgilisiyle kendi dilinde hiç konuşmamış 
olmanın pişmanlığı, Ölüm Hastalığı’ndaki adamın zayıflığı, su yosunları, Barrage’ın taş-
ları, Yann’a olan tutkusu, mektuplaşmaları… kopuk kopuk söyleşiler, başı sonu belirsiz 
sayıklamalar bile okuru derinden etkilemeyi başarır. Yann Andrea’nın öldükten sonra ne 
kalır geriye, sorusuna verdiği yanıttan etkilenmemek mümkün mü? “Hiçbir şey, gülüm-
seyenler de anımsayanlar da yaşayanlardır sadece2”.
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Kendi olma bilinciyle yaşanan bir ömür ve bu anlayışla bütünleşen yazınsal yaratı-
cılığın geldiği son noktada hiçlik kavramı gündemdedir artık. Kendini olduğu gibi ya-
pıtlarına yansıtan yazarlar son yapıtlarında varoluş savaşlarını artık eylemleriyle değil 
düşünceleriyle ifade ederler. Herbiri kendi olmanın anlamını farklı algılasa da ölüm kar-
şısındaki çaresizliğin göstergesi kocaman bir hiçtir. Ölüm gerçeği karşısında her şeyden 
ve hiçbir şeyden geriye kalanın hiçlik olduğunu kabullenirler zor olsa da. İşte o zaman 
son noktayı koyar Duras: Buraya Kadar. Ölüm ve hiçlik karşısında Erbil de farklı düşün-
mez “ölümler gördüm, dostlarımın yakınlarımın ölümlerini, halkın acılarını, işkenceye 
dönüşen yaşamlarını, iktidarların soysuzluklarını. Seyretmekten tiksindiğim bir dünyayla 
karşı karşıya kaldım ne desem yalan” diye yakınır bir söyleşi sırasında. Leyla Erbil’in 
böyle  düşünmesine neden olan etkenler arasında başta yakınlarının ölümü gelir. Özellik-
le annenin ölümü yıkıcı bir imge olarak yerleşir yapıtlarına.

Anne, her iki yazarda da baskın kişilik olmasına karşın anlatının başkişileri hep kendi-
leridir. Ama anneyi her şeyi bilen her şeyin en güzelini en iyisi yapan olarak gördüklerinden 
kimi zaman anne ile özdeşleşirler, yeri geldiğinde öfkelerini de esirgemezler. Erbil “aynaya 
ilk baktığımda kendimi değil annemi gördüm3” der. Anne hep erişilmez kaldığı için gerçek 
olmaktan uzaktır. Bıkmadan aynadaki anne görüntüsüne uzanmak için tırmanan ve bir tür-
lü annesine kavuşamayan çocuk imgesi Sisifos’u anımsatır. Çocuk belleğine yerleşmiş bu 
resim gerçek anne sıcaklığını duyumsamadan büyümüş birinin durmaksızın kendi hakika-
tini aramasının boşuna çaba olduğunun göstergesidir. Duras’da da farklı değildir durum. 
Duras’ın annesi evrenseldir, yalnızca kendi çocuklarını değil çevresindekileri de sımsıkı 
kucaklayan öğretmendir ama sahiplendikçe kimliksizleştiren bir imge yansır yapıtlarına. 
Annenin varlığını bağımlılık yaratan, hatta kimliği yok etmeye kadar vardıran yakıcı ve 
ezici bir güç olarak duyumsar. Anneyi kaybetmekten korktuğunu ancak ölüm anında itiraf 
eder: “Annemin ölümünden korktuğum yerde bırak beni, tertemiz bir bütün olarak kala-
yım4”. Böyle dağınık düşüncelerle ölümü beklerken anneyle bütünleşmek istemesi uzlaşım-
sal bir tavırdır. Annesiyle bitmeyen hesaplaşması ölümün eşiğinde sonlanır. Sayıklamaları 
sırasında çocukluktan kalma travmaların dışavurumunda yine saplantısal izlekler boy gös-
terir. Yalnızca anne imgesi değildir içsel hesaplaşmasının konusu. Gençlik aşkları, siyasal 
eylemler, yaşamsal dönemeçler, tanıklıklar kısacası yaşam serüvenini donatan kişiler ve 
olaylar darmadağınık, rastgele her şeyin bittiği yerde gündeme oturur Duras’da.

Her iki yazarın yapıtlarının hemen hemen hepsinde kadınlar başkişidir. Hepsi de aşkı 
arar, umutla bekler, sabırla katlanır, sonunda düş kırıklığına uğrarlar. İçsel konuşmaları 
karşılıklı konuşmalarından daha anlamlıdır, kendileri gibi kişileri de kendilerini tanıma, 
kendi olma ve özgürleşme eğilimindedirler.

Anıların altında ezilmemek için geçmişiyle yüzleşmeyi yeğleyen Erbil’in anlatı kişisi 
Lahzen’in düşünceleri uzaklara gider ama kendisi yerinden kıpırdayamaz. Onu sımsıkı 
yerinde tutan yalnızca yaşadığı gerçekliktir. Çok geniş bir zaman dilimine yayılan olay 
örgüsünü içinde bulunduğu an itibari ile değerlendirirken beklenmedik buluşmalar ta-
sarlayarak geçmişi yeniden kurgulamak ister. Çocukluk arkadaşı, annesi, yakın çevresi, 
uzatmalı sevgilisi, eşi, içsel hesaplaşmanın konusu olan herkes ağır eleştirilerden payı-
nı alır. İmge evrenini donatan çocukluk anılarını kültürel kodlarla destekleyerek anlam 
alanını genişletir. Hiç tanımadığı babasının ruhu için irmik helvası kavurması ve bunu 
gelenek haline getirmesi her ne kadar saçma görünse de geçmişle hesaplaşmasının somut 
görüntüsü olarak anlam kazanır.
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Göndermeler yoluyla içinde bulunduğu zamanla koşutluklar kurar. Yaşamında iz bı-
rakan olayları, örneğin 6-7 Eylül olaylarını, Madımak otelini, hapishaneleri, kıtlık gün-
lerini, özgürlük uğruna verdiği savaşımları ve bütün bunların yaşamında bıraktığı izleri 
irdeler. “Bir anlamda geçmiş aracılığıyla toplumun içinde bulunduğu durumu sorgular5”. 
Zaman içinde çıktığı yolculukta, hala batılı olmakta direnen İstanbul  diye betimlediği  
kentin ara sokaklarını özlemle anar. Toplumsal değişimlerin ve siyasal çatışmaların yıkıcı 
etkilerinin birey üzerinde yarattığı travmaları Lahzen’in trajedisiyle örnekler.

Bu tekinsiz izlekler Duras’da da sıklıkla boy gösterir. Diğer eserleri bir yana kimlik 
arayışı, Tanrı kavramı, çocukluk, delilik, eski sevgili, ölüm korkusu gibi izlekler Buraya 
Kadar’da yine gündemdedir. Özellikle delilik, çürük değerlerden kaçışın çaresi, yepyeni 
bir bilinçlenme biçimi demektir. Duras toplumsal ve bireysel dayatmaları temelden redde-
der, toplumsal cinsiyet sorun olmaktan çıkar, daha çok varoluşun anlamı üzerinde durur. 
“Kim olduğumu pek bilmiyorum, sevdiğimle birlikteyim, adımı bilmiyorum, önemi de yok 
zaten… varlığımın altında ezildiğimi hissediyorum6”.  Varlık, birlikte olduğu kişinin etkisi 
ile anlam kazanır. Yaratıcılık ve yazı sevgilinin varlığıyla biçimlenir.  Yazmak ve sev-
mek Duras’ın yapıtında ve yaşamında hiç vazgeçemediği iki tutku, yaşamına yön veren 
yaratıcı imgelemin kaynağı olan iki edim. Duras’ın genç eşcinsel sevgilisiyle, Lerzan’ın 
eşiyle ve uzatmalı sevgilisiyle ilişkisiyle anlam kazanan varlığı, Sartre’ın bireyi öteki ile 
kurduğu ilişki bağlamında değerlendirmeyi öngören varoluş felsefesinin izlerini taşır. Her 
iki yazar da varlığı ve hiçliği anlamlandırma konusunda uzlaşmış gibidirler. Ancak asıl 
koşutluk yaşamı algılama ve yapıtlarına yansıtma biçiminden kaynaklanır. Yaşantılarıyla 
da yazdıklarıyla da aykırı duruşlarını açıkça belli eden yazarlar yaşamsal deneyimlerini 
yapıtlarına aktarırken de aynı sakınımsız tavırlarını sürdürürler. Kendileri gibi kurmaca 
kişileri de özgürlüklerinden ödün vermeden kendi olma yolunda uğraş verirler.           

Sonuç olarak “yaşantım yapıtlarımdadır” diyen Duras’ı okurken kişilerin bilincine 
düşen gölgesi ile Erbil’i anımsamamak içten değil.
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