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

                                                                                     Kemal ÖZMEN***

“İmgelerin dünyasına aidiyetimiz fikirlerin dünyasına aidiyetimizden 
daha güçlü, varlığımızı daha fazla oluşturucudur.”

                                                                           Gaston Bachelard

“Bizim edebiyatımızın ve şiirimizin, nedenlerini kendi içinde oluştu-
ran tarihsel bir gelişimi olmamıştır. Bu yüzden de her yeni ozan, her 
yeni edebiyatçı, kendisinin ilk ve başlangıç olduğunu söylemekten 
başka tutacak bir yol bulamamıştır. Edebiyatımız ve şiirimiz, bu yüz-
den, birbirlerinden hiç etkilenmemiş yüzlerce dâhiyle doludur. Diye-
ceğim, Türk şiiri, eskisi olmayan bir yeni ve yenilenemeyen eski bir 
şiirdir. Her an yeni, demek ki, her an eskidir.”                           

                                                                          Melih Cevdet Anday

“Bugün bizim edebiyatımız mitosu, tabii istiaresi ve alegorisi olma-
yan bir edebiyattır.”

                                                                      Ahmet Hamdi Tanpınar  

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

Dans cette deuxième partie de son travail, dont nous avions publié la première partie dans le 
numéro 36 de FRANKOFONI, l’auteur cherche à répondre à la question « pourquoi nous n’avons 
pas notre Faust ? ». Dans la seconde moitié du XIXème siècle, sous la contrainte des circonstances 
historiques, notre littérature a cherché à trouver sa voie en s’ouvrant à une réalité culturelle 
étrangère à notre géographie, les pensée et littérature européennes. Lors de ce processus, la 
littérature turque a poursuivi son évolution en adoptant un discours de libération sociale et s’est le 
plus souvent calquée sur une ligne réaliste voire didactique, parfois même idéaliste, en accord avec 
les idéaux de modernisation prônés par l’état-nation nouvellement créé. L’auteur, précisant qu’un 
climat philosophique propice à l’exploitation littéraire de la matière mythique n’existait pas dans 
notre monde culturel, écrit également que cet engagement presqu’exclusif dans le réalisme laissa 
dans l’ombre tout ce qui, comme les mythes, les contes et les légendes, ressortait à l’imaginaire 
populaire collectif. Quant à la tradition de pensée orientale et à la tendance « anti-faustienne » de 
notre héritage culturel marqué par la scolastique et le dogmatisme, associées au fait d’aborder sous 
l’angle moral tous les éléments d’oppositions, de lutte des contraires, de « négativité » qualifiés 
dès lors de « maléfiques », elles ont empêché que se développent dans nos lettres le pluralisme, la 
diversité et la liberté créatrice.
Mots-clés : littérature turque moderne, pensée orientale, modernité, réalisme, imaginaire, 
surnaturel, irrationnel, Faust
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ON THE MYTH OF FAUST: WHY DO WE NOT HAVE A FAUST? (II)
The first part of this study was published in FRANKOFONI Vol. 36. In the second section of the
study the authors seeks to answer the question ‘why do we not have a Faust?’ Due to historical
necessity, modern literature in Turkey formulated through Western literature in the second half on
the XIX century, and was fashioned along the lines of European thought and literature spanning
from a cultural sphere removed from its native cultural geography. In this process, modern Turkish
literature continued to evolve in line with modernization ideals and principles of the nation-state
embraced in the Republican period, in turn embracing a realistic, at times didactic, by large liberal
and socialist discourse. The author, stressing the fact that there was no backdrop for the creation
of either archaic or modern literary myths, underlines that this extremely realistic trend in Turkish
literature overshadowed the collective imagination fed by myths, legends and tales. Furthermore
viewing everything maleficent that causes contrast and conflict from an ethical perspective due
to the anti-Faust tradition of the scholastic and dogmatic culture and philosophy of the East, has
prevented the evolution and diversification of the production of thought and artistic creativity.
Keywords: Modern Turkish literature, Eastern thought, modern, realism, imagination, surreal,
irrationality, Faust

      [“Faust Miti Üzerine / Bizim Neden Bir Faust’umuz Yok?” adlı incelemenin bu ikinci 
bölümünde1, “Bizim Neden Bir Faust’umuz Yok?” sorusuna verilecek cevabın büyük 
ölçüde “modern Türk edebiyatı”nın doğuş koşulları, doğası ve tarihsel gelişmelerle koşut 
giden gelişim aşamalarıyla ilgili olduğu yadsınamaz bir olgudur. Faust mitinin Avrupa 
Hıristiyan Ortaçağ düşüncesi içinden doğduğu düşünülürse, kuşkusuz kültürü ve inanç 
sistemi farklı Doğu kültür coğrafyasında “bizim bir Faust’umuz olmak zorunda mı?” 
sorusunun da yerinde olduğunu kabul etmek gerekir. Ancak, soruya meşruiyet kazandıran 
gerekçenin böyle bir beklentinin mutlaklığından çok, Faust’un temsil ettiği düşünce ve 
değerlerin evrenselliğine; bu değerlerin popüler düşlemimizde, edebiyat geleneğimizde 
neden yankı bulmadığı olgusuna yönelik olduğu akılda tutulmalıdır. “Somut gerçeklik”i 
sanatın vazgeçilmez malzemesi yaparak, “gerçeklik”e bakışını “nesnel” (“objectif”), 
“öyküleyici” (“narratif”) ve “betimleyici” (“descriptif”) bir temsile indirgeyen modern 
edebiyatımızın başından itibaren doğaüstü, akıldışı gerçek dışı olgulara, varlıklara, insan 
ruhunun “demonyak”  görünümlerine, popüler ya da kolektif düşlemde yer etmiş zihinsel 
temsillere, kurgulara (mitler, efsaneler) mesafeli yaklaştığını; bu indirgeyici tutumun 
“gerçeklik” önünde sanatsal/yazınsal algılamayı sınırladığını, dolayısıyla da edebiyatın 
çerçevesini daralttığını söylemek isabetsiz değildir. İlk bakışta, “Faust miti”yle ilişkisi 
ilgisizmiş gibi görünen bu bölümün alt başlıkları ve alt notları, modern edebiyatımızdaki 
bu “aşırı gerçekçi yöneliş”in nedenlerini; öyküsü farklı da olsa, kültür dünyamızda 
“Faust miti”ne benzer olgu ve düşünceleri mitleştirecek bir düşünsel iklimin neden 
yaratılamadığının gerekçelerini irdelemeye çalışıyor.]

“Modern” doğan bir edebiyat: modern Türk edebiyatının sui generis koşulları
Edebiyat eleştirmeni ve filolog Erich Auerbach, “yazınsal temsil (ya da “taklit”) 

yoluyla gerçekliğin yorumlanması” olarak değerlendirdiği “Mimesis/Batı Edebiyatında 
Gerçekliğin Temsili”2 adlı anıtsal eserinde, edebiyatta gerçekliğin temsil ve yorumlan-
masına imkân sağlayan “stilistik düzey”in (sözdizim, söz sanatları, biçem özellikleri) ta-
rihsel, toplumsal ve kültürel bağlamla ilişkili olduğunu belirterek; her “yazınsal temsil” 
ve “söylem”in sürekliilk temelinde belirli bir dünya ve tarih anlayışına koşut olarak bi-
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çimlendiğine vurgu yapar. Batı edebiyatı, kopuksuz bir zincirin halkaları gibi, Antik Yu-
nan’dan XX. yüzyıla kadar bu bağlamda eşsiz bir örnek oluşturur.  Kuşkusuz bizim ede-
biyatımızda, belirli bir neden-sonuç ilişkisi içinde böyle bir tarihsel “süreklilik”ten söz 
etmek mümkün değildir. XIII. yüzyıldan itibaren, Halk ve Divan edebiyatı gelenekleri 
kendi kültürel bağlamlarıyla sınırlı değişmez bir tarih, dünya, insan anlayışını aynı türler, 
söylemler, kalıplar ve temaların çevresinde beş yüz yıl boyunca tekrarlayıp durmuştur. 
Tanzimat dönemi reformlarıyla başlayan “modern” edebiyatımız ise, yeni bir duyarlılık, 
insan, tarih, dünya anlayışıyla Halk ve Divan edebiyatı geleneklerinden çok farklı bir çiz-
gide, tarihsel koşulların zorlamasıyla başlayan modernizasyon süreci içinde “modern” bir 
evrim sürecine girmiştir. Ancak, belirli bir sistem ve iç tutarlılıktan yoksun bu sürecin, en 
azından Cumhuriyet dönemine kadar “bireysel yönelişler”, “rastlantısallık”, “kopuşlar”la 
belirlendiğini söylemek yanlış olmaz: “Yüzlerce yıl sürmüş kapalı ve durağan Osmanlı 
Orta Çağı’ndan tarihsel-toplumsal determinizmin yasalarıyla belirlenmiş modernist bir 
dünya görüşüne geçişin doğurduğu gelişmelerin, kültürel ve düşünsel altyapımızın yeter-
sizliği nedeniyle, süreç içinde sistematik bir temele oturtulamamış olması, kimi gruplaş-
malara karşın, yapılan çabaların büyük oranda bireysel hamlelerle sınırlı kalmasına yol 
açmıştır (…) Geleneği, düzeni, bir anlamda değişmezliği temel almış Doğulu düşünce 
sistematiğinin doğurduğu durağan “hayat algısı” ile, zihinsel/düşünsel temelleri eleşti-
rel akla, pozitif düşünceye dayalı; ilerleme, gelişme fikrini ve insanın özerk, yaratıcı ve 
dönüştürücü gücünü önceleyip kesinleyen modern Avrupa düşüncesinin yarattığı “sanat 
algısı” arasındaki sorunlu ilişki doğrudan “referans çerçevesi”ndeki değişmenin günde-
me taşıdığı bir sorundur.3” Auerbach’ın sözünü ettiği “gerçekliğin yazınsal temsili”nin 
edebiyatımızda yüzyıllar içinde Avrupa’daki gibi tarihsel gelişmelerle uyumlu doğal bir 
evrimin gerekirlilikleriyle değil, kişisel/öznel beğeniler doğrultusunda, Batı edebiyatın-
dan gelen bu yeni bir duyarlılık, biçim, içerik ve estetikle, somutlaştığını belirtmek gere-
kir. Ancak, Batı’dan gelenin “bakış açısı, duyuş, kavrama, tasarlama, kurgulama, yöntem 
ve biçemle, kısacası Batılı ‘sanat algısı’yla -Auerbach’ın söylemiyle yeni bir “stilistik 
düzey”le-, ilgili olduğu da akılda tutulmalıdır; nitekim, konu, esin, motif bağlamında, mo-
dern edebiyatımız ve sanatımız, genel olarak kendi toplumsal ve kültürel gerçekliğimizle 
uyumlu,  kimi zaman estetik değeri tartışmalı da olsa “otantik” bir özellik taşımıştır.” 4 

Cumhuriyet dönemiyle birlikte, sürekli bir arayış temelinde kimliğini bulmaya çalı-
şan “modern” edebiyatımızın başarısının bizatihi kendisi olduğunu söylemek ilk bakışta 
abartılı, dahası tartışmalı bir ifade gibi görülebilir; ancak, bu söylemden ne modern ede-
biyatımızın “parthenogenesis” (eşeysiz üreme) bir özellik taşıdığı, ne de geleneksel ede-
biyat kültürümüze hiçbir borcu yoktur gibi bir sonuç da çıkarmamak gerekir. “Modern” 
edebiyatımıza “sui generis” (kendine özgü) karakterini veren bu özel durumun doğrudan 
“modern”, “modernlik”, “modernizm” kavramlarıyla ilişkili olduğu gözden kaçırılmama-
lıdır.5 “Modern Türk edebiyatı”, “modern Türk şiiri”, “modern Türk resmi” gibi ifadeler-
de geçen “modern” sözcüğünün nitelediği bize özgü tarihsel ve kültürel bağlam ile, XIX. 
yüzyıl Avrupa edebiyatları ve sanatları için kullanılan “modern” sözcüğünün nitelediği 
anlam alanı birbirinden farklıdır. Avrupa’da düşünsel, yazınsal ve sanatsal üretim antik 
Yunan döneminden başlayarak, iki bin beş yüz yıllık kopuksuz bir kültür geleneği ve biri-
kimiyle uyumlu bir evrim izleyerek “modern” aşamaya ulaşırken; edebiyat ve sanat kül-
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türümüzdeki “modern” dönem ise, içinde doğduğumuz Doğu düşünce geleneği ve kültür 
mirasının dogmatik/skolastik yapısı nedeniyle, kendi kültür coğrafyamız dışındaki bir 
kültür evrenine; beş yüz yıl boyunca kapalı kaldığımız Batı kültür ve uygarlığına açılarak 
gerçekleşebilmiştir: “Avrupa’da sanat ve edebiyat hareketleri, edebi ve sanatsal türlerin 
evrimi tarihsel gelişmelere, Avrupa ülkeleri arasındaki kültürel geçişliliğin yaygınlığına 
koşut olarak süreklilik içinde gelişme göstermiştir. Ne var ki, XVI. yüzyıldan itibaren, 
Avrupa toplumlarında, köklü değişim ve dönüşümlere yol açan Rönesans, Reformasyon, 
Aydınlanma çağı, bilimsel ve teknolojik devrimler ile sanayi devrimi Osmanlı-Türk ev-
reninde yankı bulmamıştır.6” Bu nedenle, çağının gerisine düşmüş, giderek ekonomik ve 
siyasal planda bağımlı hale gelmiş “yarı teokratik ve anakronik bir tarım imparatorlu-
ğu”nda yazınsal ve sanatsal planda ortaya çıkan “modernist” hamleler tarihsel bir zorun-
luluğun sonucudur. Bu girişimlerin durağan, alegorik figürler ve değişmez söz kalıpları 
üzerinden dünyayı, hayatı “temsil” eden geleneksel edebiyat kültürü ve halk düşlem gü-
cüyle yoğrulmuş otantik kültür kaynakları, kolektif temsiller, kurgular (mitler, efsaneler) 
karşısındaki çekinceli yaklaşımını doğal karşılamak gerekir; yeni kurulan “ulus-Devlet”in 
“modernlik”/çağdaşlaşma ülküsü gereği, modern edebiyatımızın toplumsal gerçekliklerle 
uyumlu “gerçekçi” bir çizgide evrilmesi de bu doğrultuda düşünülmelidir. 

Gerçekçiliğin büyüklüğü ve sıradanlığı: kendini gün ışığında arayan edebiyat 
Bilinen bir Doğu öyküsüdür. Geceleyin, bir sokak fenerinin altında, yerde bir şeyler 

arayan adama yoldan geçen birisi sormuş: “Bir şey mi arıyorsun?”. “Evet, demiş adam, 
anahtarımı kaybettim.” “Ya, demiş soran kişi, peki anahtarını burada mı kaybettin ?” 
“Hayır, diye cevaplamış adam, tam da burada diyemem, ama burası daha aydınlık”… 
“Gerçeklik”i “aydınlık”ta, dahası “gün ışığı”nda aramak… “İncil” kökenli “Nihil novi 
sub sole” (Güneşin altında yeni bir şey yoktur) meselindeki gibi,  bu çabanın “boş”, ya-
rarsız bir uğraş olduğunu söyleyecek değiliz, ama, iç derinliklerde saklı yüzlerini, zengin 
anlam katmanlarını göz ardı ederek, “gerçeklik”i her zaman “aydınlık”ta aramanın da 
sanatsal/yazınsal yaratıcılık açısından ciddi bir eksiklik olduğunu göz ardı edemeyiz.

“Modern” edebiyatımız, romanımız, öykümüz, şiirimiz,7 tiyatromuzun; Tanzimat 
döneminden Meşrutiyet ve Milli Edebiyat dönemlerine; Erken Cumhuriyet döneminden 
1950’li yılların sonuna kadar, somut, gözlemlenebilir “gerçekliler”in peşinden koştuğunu; 
“gerçeklik”in,  “gerçeküstü” ya da “üstgerçeklik” (“surréel”), “doğaüstü” (“surnaturel”), 
“fantastik” (“fantastique”), “akıldışı” (“irrationnel”) gibi “gerçek dışı” (“irréel”) olgular-
la ilişkisine; insan ruhunun “demonyak” uçurumlarına, çirkinliğin ve kötülüğün şeytani 
çekiciliğine, bilinçaltı labirentlerine ya da “mitler”, “efsaneler”, “masallar” gibi “gerçek-
lik”in komşu alanlarına göreceli bir uzaklıkta durarak, “yaratıcı zekâ”yı sınırladığını; ya-
zarlarımız, sanatçılarımızın somut hayat olguları ve kendi kişisel-öznel fantazmalarının 
dışında, -yine de kimi yazarlarımızı kısmen dışarda tutarak-, beslenecekleri, esinlenecek-
leri düşünsel/felsefi/estetik bir geçmiş birikim ve gelenek mirası var mı diye fazlaca bir 
kaygı taşımamış olduklarını söylemek çok mu büyük bir haksızlık olur?8 “Doğaüstü”, 
“akıldışı”, kötücül, yıkıcı, şeytani güçlerle, “fantastik”le bağlantıları içinde, bizim ne-
den bir Goethe’miz, Nerval’imiz, Balzac’ımız, Novalis’imiz, Hoffmann’ımız, Lautréa-
mont’umuz, Baudelaire’imiz, Dostoyevski’miz, Kafka’mız, Sadık Hidayet’imiz olma-
dığını sorgulamanın gerçekçi modern (pozitivist) edebiyatımıza “haksızlık” yapmaktan;  
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onun şiirde, romanda, öyküde yakaladığı yüksek yazınsal düzeyi göz ardı etmekten çok, 
bir “haksızlık”ı, bir temel eksikliği gündeme taşımak olduğu düşünülmelidir.9 

Modern edebiyatımızın başlarından itibaren, karşıt iki dünya görüşü, Doğu ile Batı, 
Doğulu “kültür coğrafyası” ile Batılı “zihin coğrafyası” arasında bir “uzlaşı” peşinde 
olan yazarlarımız, sanatçılarımız kadar entelektüellerimizin zihinsel planda yaşadıkları 
ikicil (düalist) bölünme, giderek azalsa da Cumhuriyet döneminde de sürüp gidecektir: 
“Kültürümüzde Batı’dan gelen etkiler düşünsel/felsefi ve moral planda, örneğin XIX. 
yüzyıl Rus edebiyatında görüldüğü gibi radikal bir “kriz”e (“bilinç bunalımı”, “ni-
hilizm”, “anarşizm”) yol açarak, düşünce hayatına güçlü bir dinamizm getirmemiş; 
tersine, ikilikler, dahası karşıtlıklar aynı ruh içinde “bireşim”e ulaşamadan bir ara-
da varlığını sürdürmüştür. Edebiyat anlayışı açısından hem realizmi, hem romantizmi 
benimseyen; siyasal düşünce planında “aydınlanma düşüncesi”ne bağlanan; ekono-
mik hayatın ve toplumsal refahın gelişmesinde bilim ve teknoloiyi önceleyen; ahlaki ve 
manevi planda Doğu kültür dünyasına özgü bir gelenekçiliği savunan Osmanlı-Türk 
entelektüeli, birbirleriyle çelişen ve her biri temelde farklı bir “dünya görüşü”nü nite-
leyen “aidiyetler”ini bir arada yaşamaktan rahatsızlık duymamıştır. Bu nedenle onun 
(Osmanlı-Türk entelektüeli), dinamik (“diyalektik”) bir süreç içinde, dışarıdan gelen 
“etkiler”i, ciddi düşünsel çatışma ve kırılmalara yol açma pahasına çözümleyip yeni 
“bireşim”ler üreten Batı düşüncesi ile, Doğu düşüncesinin idealist/metafizik ve iç dün-
yaya dönük (“contemplatif”)  düşüncesi arasında bir çatışma yaşamaktansa, “eklek-
tik” bir yaklaşımı yeğlemesini anlıyoruz. Ancak, olguların ve ilişkilerin kendi doğal ve 
“içrek” bağlamlarından soyutlanması ve “bağdaşmaz” özelliklerinin dışarıda tutul-
masıyla yapılan bu tür “birleştirme”nin düşünce hayatını daralttığı, dahası kısırlaştır-
dığı da açıktır.10” Karşıtların çatışmasından doğan bir “sentez” olduğu söylenemeyecek 
“seçmeci” (“éclectique”) ve “bağdaştırmacı” (“syncrétiste”)  bu yönelimin yazarları-
mızı düşünsel bir “araf”ta tuttuğu kabul edilmelidir. Oysa, dinamizm, yaratıcılık için 
karşıt güçlerin gerekliliği vazgeçilmezdir. Genel çerçevesi içinde, Doğu düşüncesi ve 
edebiyat geleneği bu nedenle hep çatışmadan kaçmıştır.  Bunun sonucu olarak da, mo-
dern edebiyatımızın doğuşuna kadar, tekdüzeliğe, durağanlığa, sürekli kendini tekrar 
etmeye mecbur kalmıştır. Siyasal erkin, dinsel merkezli güçlü geleneksel değerlerin, 
kurumların bu tavrın oluşmasında önem taşıdığı açık olsa da, Ünlü Doğubilimci Louis 
Massignon’un, yarattığı eserle sanatçı kişiliği arasında bir özdeşlik kurmayan “islâm“ 
sanatçısı için söylediği, “İslâm sanatçısı kendi eserinin Pygmalion’u değildir” sözü de 
bu gerçeği ifade etmektedir.11 

Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren, Türk edebiyatı (roman, öykü, şiir), genel 
çizgileri içinde 1950’li yıllara kadar dönemin tarihsel ve siyasal koşulları nedeniyle 
bir yanıyla didaktik, ahlakçı bir dil kullanarak, özgürlükçü ve toplumcu bir söylemi 
benimsemiş, bir yanıyla da günlük hayattan kopmadan bireyci ve biçimci bir öznelliği 
sürdürmüştür.12 Kemalist devrimin sanat ve edebiyata yüklediği aydınlatıcı ve uygar-
laştırıcı işlev geniş halk yığınlarının hayatının gerçekçi ve idealist bir gözle edebiyata 
yansımasına imkân sağlamıştır. Edebiyatımızda bireysel ve toplumsal düzeyde somut 
hayatla kurulan ilk sıcak ilişkiler sayesinde, başta-Doğu-Batı çatışması ve çağdaşlaş-
ma sorunu olmak üzere, modernleşme sürecinde aydın sorunu, toplumsal kurumlar ve 
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değer yargılarında gözlemlenen değişmeler, özellikle de kadının toplumsal hayattaki ko-
numu edebiyatın temel sorunsalı olarak öne çıkmıştır.13 Toplumcu bir ruhla birleşen ger-
çekçi dünya görüşünün güçlü bir gözlem gücüyle edebiyatımızda kök salmasıyla birlikte, 
toplumcu şiirinin açtığı yolda14 öykü ve roman da “toplumcu gerçekçilik” adıyla kendine 
yer bulmuştur.15 1940’lı ve 50’li yılların çalkantılı ortamında, gerek siyaset, gerekse de 
edebiyat ve sanat alanlarında Türkiye’deki gelişmelerin dünyadaki gelişmelere paralel 
gittiği görülür. Bu döneme damgasını vuran tür şiir olmuştur.16 1940’lı yılların sonların-
dan itibaren, roman kültürel çatışmalar içinde bireysel yalnızlıkları ile köy-kır hayatı, ezi-
len sınıfların sorunlarını geniş toplumsal tablolarla gerçekçi biçimde yansıtır. 17 Ülkenin 
sosyo-ekonomik yapısındaki değişim ile siyasal iktidarın aydınlar üzerinde estirdiği baskı 
ortamı öyküde yeni bir kuşağın gelişini hazırlayan bir faktör olur.18 

Kimi şairlerimizde gözlemlenen idealist/metafizik/mistik ya da aşırı soyutlamacı eği-
limler dışında, tüm yazınsal türlerde, “gerçekçi” bir vizyon içine sıkışan ve kendine yeni 
ifade alanları, yolları, teknikleri ile, yeni temalar bulma ihtiyacı duymayan edebiyatımız, 
1950’li yılların sonuna kadar gündelik hayatın dışına taşmayan bireyci yaklaşımlar ile, 
toplumsalcı/ gerçekçi konular çevresinde gelişen bir çizgi izlemiştir. Tam da bu noktada 
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın sözlerini yeniden hatırlatmakta yarar var: “Hiçbir memlekette 
edebiyat, bizim memleketimizde olduğu kadar gündelik hayat peşinde koşmamış, âcil ihti-
yaçların emrine cömertçe kendini terk etmemiştir. Vatan şiiri, halk şiiri, millî hayata dâir 
roman… siyasî, iktisadî, içtimaî, günün bütün mevzuları, hepsi edebiyatımızda daima ön 
saftadır”19 Nitekim, çok az istisna dışında, edebiyatımızda kişilerini toplumla, dinle, ah-
lakla, yerleşik değerlerle yüzleştirip derin, marazi iç çatışmalara, yıkıcılığa, “nihilizm”e 
kadar götürecek sorgulamalar yer bulmamıştır. 20  

Bu çerçevede, edebiyatımızda “kötülük sorunu”, Batı edebiyatlarındaki gibi ahlaki, 
tinsel, felsefi bir boyut ve derinlikte sorgulanabilmiş ve işlenebilmiş değildir. İlk ba-
kışta, bu mesafeli duruşa kötülüğün doğrudan “şeytani dürtüler”le ilişkilendirilmesinin 
neden olduğu akla gelse de, asıl nedenin kötülük sorununun ilahiyatın alanına girdiğine 
inanılması ve sanatsal yaratıcılık ve düşünsel üretimi besleyen önemli bir kavramsal 
dinamik olduğunun farkında olunmamasıdır.21 Nispeten yakın zamanda yayımlanan 
birkaç kitap ve makalenin dışında22, ne yazık ki kötülük konusunda kuramsal plan-
da ciddi bir çalışma bulunmamaktadır. Alanla ilgili oluşan derin düşünsel boşluk sözü 
edilen çalışmalar dahil, çeviri eserlerle doldurulmaya çalışılmıştır. Kuşkusuz, Doğu 
ve Batı kültürlerinde kötülük algısındaki farklılığın “İncil” ve “Kur’an”daki kötülük 
temsillerinin farklılığında görmek zor değil. Ancak, Batı edebiyatlarında kötülüğün bi-
reysel düzeyde özgürlüğünü kesinleme, yıkıcılığa kadar gidebilen başkaldırı, bencillik, 
nevrotik sapkınlıklar ve haz duygusuyla ilişkilendirilmesi kavramın çerçevesini geniş-
letmiştir. Oysa, Doğu dünyasında kötülük genel çerçevesi içinde ahlaki, vicdani bir 
çerçeve içine sıkıştırıldığı için, edebiyat eserlerinde “iyi”nin düşmanı, denge bozucu, 
mahkûm edilmesi gereken “şeytani” bir yönelim olarak, ruhsal, toplumsal ya da me-
tafizik sorgulamalara (yazgı olarak düşünülen ölümün, doğal afetlerin sorgulanmaya 
uygun olmaması) imkân tanıyacak biçimde derinleştirilememiştir. Edebiyat eserlerinde 
ahlaki ve vicdanı boyut sanatsal kaygıların önüne geçtiği için, kötülük karşısındaki 
tavrı önceden belli yazar, genel toplumsal değerlerle uzlaşmayan, çatışma içine giren 
olgu, düşünce ve davranışları kötülükle birleştirerek şematize etme yolunu tutmuştur. 
Bu nedenle kötülük kendi içinde bağımsız bir kavram değil, folklorik bir olgu gibi içi 
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önceden doldurulmuş toplumsal algı ve değerlerin bir yansıması olarak ortaya çıkmış-
tır.23 Oysa, Batı edebiyatında, özellikle de XIX. yüzyıl romanında (Balzac, Flaubart, 
Zola, Maupassant), “iyiler”in ödüllendirilmesi, “kötüler”in cezalandırılması gibi idea-
lize edilmiş temsillere pek rastlanmaz. “Kötülük” hayatın içindedir ve diyalektik olarak 
“iyilik” ve “kötülük” karşılıklı olarak birbirinin varlığını gerekli kılar, birbirini meşru-
laştırır. Amiel’in, “Tanrı bizim yanımızdadır, Şeytan’sa içimizde” sözü de bu çerçevede 
anlam kazanır. 24

Mitik düşleme uzak bir edebiyat geleneği
İlhan Berk’in bir yazısında geçen, “Biz salt diyeceğimizi düşünmüşüz, onu deyince 

iş bitmiş”25 sözleri bizi yeniden “gerçeklik”in gerekçeleri, boyutları, biçimleri/görü-
nümleri, algısı, anlamı ve temsili sorununu düşünmeye götürüyor. Gerçeklikle düşlem, 
akılla hayal gücü ve nesnellikle öznellik hep karşıt kavramlar olarak algılanmıştır; 
oysa, onlar bir kâğıdın iki yüzü gibi ayrılmaz bir bütünün farklı yüzleridir. İnsan zih-
ninin çok özel bir gücü olan düşlemin tümüyle “gerçeklik” dışı olduğu söylenemez; 
düşlem,  sembolik, düşsel yanıyla da bir biçimde “gerçeklik”le bir ilişki kurar. Öyle 
ki, gerçeklikle düşlem çoğu zaman iç içedir. Akli bilginin dışında, düşlem de insa-
nı, hayatı, doğayı, dünyayı tanımak için bir “bilgi kaynağı”dır; dünya, hayat, olgular 
önünde bir düşünme, algılama biçimidir. Modern edebiyatımızı neredeyse baştanbaşa 
kaplayan “gerçekçi” yöneliş; gerçeğe düşmüş “gün ışığı” toplumu, hayatın somut yü-
zünü aydınlatıyor, ama tohum yüzeyin altındaki karanlık derinliklerde çimleniyor, gün 
ışığına kavuşmadan önce.26 Topluluğa özgü derin düşler, bastırılmış istekler, travmalar, 
nevrozlar, kolektif histeriler27, arkaik fantazmalar, saplantılar, endişeler, korkular, öz-
lemler popüler düşlemin labirentlerinde, kökenleri çok uzak çağlara giden çağrıştırıcı 
imajlar, vizyonlar, semboller, temsiller, öyküler aracılığıyla dışa vurulmayı bekliyor. 
“Düş, uyuyan kişinin özel mitolojisidir, mit ise halkların uyanık düşüdür”, der Paul 
Ricoeur. Düşlem, dünyaya, hayata, doğaya, toplumsal olgu ve gerçekliklerle ilgili bir 
“imaj” deposu değil28, “imaj”ların insan ruhsallığı  (“psyché”) ve tinselliği ile ilişkileri 
içinde kendi aralarında kurdukları karmaşık bir zihinsel ağdır29. Bu çerçevede düşlemin 
çok sayıda sosyo-kültürel olguyu içine alan “çevresel” bir ilişki boyutu olduğu söyle-
nebilir. “İmaj”ı aysbergin su üstündeki kısmı diye düşünürsek, bir “mundus imaginalis” 
(imajların dünyası, alanı) olarak “düşlem” tüm karmaşık ilişki ağı içinde “imaj”ın su 
altında kalan kısmı olarak tanımlanabilir. Düşlemin sosyalleştirilmesi ya da kültürel 
düşlem dinamik ve çok biçimli bir özellik taşır. Bir nehir gibi çok farklı kaynaklardan, 
derelerden, dip akıntılarından beslenir. Bu nedenle yeniden yazıma; yeniden yaratılma-
ya uygundurlar. Düşlem gücü sanatsal yaratıcılığın da temel kaynağıdır. Bu anlamda 
gerçeklikten çok bilinçaltına yakındır ve gerçekliğe dayalı dünya algımızı değiştirir. 
Avrupa edebiyatlarında yüzyıllardır sanatı, edebiyatı besleyen bu derin ve simgesel 
kaynak, bizde, -birkaç yazarımız dışında-, ya yüzeysel bir temsil biçiminde yazınsal 
metinlerde, -nadiren de resimde ve dekoratif sanatlarda-, ya da folklorik ögeler olarak 
el ustalığına dayalı ürünlerin üstünde (halı, kilim, el işlemeleri) birer gizemli gösterge 
olarak çözümlenmeyi bekliyor.

Sanatımızda, edebiyatımızda, toplumsal grupların düşünce ve davranışlarını yansıtan 
mitler, masallar, efsaneler gibi çoğunlukla doğaüstü, gerçekdışı öyküler, olgular, figürlerin 
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yeterince değerlendirilmemiş olması, genel çerçevesi, terminolojisi ve kavramları içinde 
düşlem dünyasını (“l’imaginaire”), özellikle de popüler ya da kolektif düşlemi (“l’imagi-
naire populaire/”l’imaginaire collectif”) gölgede bıraktığı söylenebilir30; ancak, temeldeki 
ana sorunun öğrenme, bilme, keşfetme, sorgulama yetilerini uyaran, teşvik eden “zihinsel 
merak” dürtüsüyle ilgili olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. “İnsan ihtiyacın değil, arzu-
nun doğurduğu bir varlıktır”, der Bachelard. Buradaki “arzu”yu  zihinsel merak, keşfetme 
duygusu olarak anlamak gerekir. Hangi koşulların insanda “merak duygusu”nu harekete 
geçirdiği konusu ise, yukarıda sözünü ettiğimiz “kültür coğrafyası”yla ilişkilendiriyor so-
runu. Avrupa’da, “insanın özerk, yaratıcı ve dönüştürücü gücü”nü önceleyen sınırsız bir 
“merak dürtüsü”nün güdülediği modern ve çağdaş girişimler Rönesans’tan itibaren bilim-
de, teknolojide, düşünsel etkinliklerde, sanatta ve edebiyatta ileri bir gelişmişlik aşamasına 
katkı yaparken, Doğu dünyasına özgü tarihsel, toplumsal ve dinsel koşulların “zihin özgür-
lüğü”nü baskılaması sonucu, bu coğrafyada, bilimin, tekniğin ve sanatın itici gücü “zihinsel 
merak”ın gelişmesine uygun bir iklim yaratılamamıştır. “Zihinsel merak duygusu”nun ge-
lişmişliğiyle “soyutlama” yetisi ya da Batı dillerindeki (Fransızca, İngilizce) “imagination” 
karşılığı kullanılan “düş gücü” arasındaki ilişkiyi de gözden kaçırmamak gerekir. “İmagina-
tion” sözcüğünü “muhayyile”,  “hayal/düş gücü”, “imgelem” ya da “imgeleme yetisi” gibi 
birden çok sözcükle karşılarken;  zihnin bilinçaltı belirtilerini ele veren “songe”/”daydre-
am”, “rêve”/”dream”, “rêverie”/”daydream”, “chimère”/”chimera”, sözcüklerini ise, -söz-
cüklerin belirgin nüanslarını göz ardı ederek-, “hayal”, “düş/rüya” gibi tek anlamlı bir kar-
şılığa indirgemişiz. Her sözcüğün bir ”ihtiyaç”tan doğduğunu düşünülürse,  ‘bu sözcüklerin 
anlam alanlarının kültürümüzde bir yeri yoktur’ gibi bir çıkarımın yapılması doğal karşılan-
malıdır. “İmage” sözcüğünün karşılıklarına gelince,  şaşkınlığımız daha da artıyor: imge, 
görüntü, suret, tasvir, resim, temsil, tasavvur, anı, izlenim, hayal, kurgu, görüngü, yansıma, 
yansıtma… Bu şaşırtıcı çeşitlilik ve karmaşa, gerçekliği aşan düşselliğe, doğaüstü, akıldışı 
zihinsel olgu ve kurgulara uzaklığımızın paradoksal bir göstergesi olsa gerekir. Dahası var: 
kültür coğrafyamızda, kuramsal bir çalışma alanı olmamasını bir yana bırakalım, “zihinsel 
merak” planında dahi yeterli ilgiyi görmediğini düşündüğümüz “l’imaginaire”/”imaginati-
on” sözcüğüyle ilgili, bugüne kadar ortak kabule dayalı bir karşılık üzerinde uzlaşılmamış 
olması da aynı gerçeği dile getirir. Oysa, biz Türklerin de, tıpkı İngilizler, Fransızlar, Alman-
lar, Amerikalılar, Japonlar gibi zengin bir “popüler/kolektif düşlem”i olduğuna kuşku yok.  
Bugün, Avrupa’da toplum ve kültür tarihi araştırmaları, sadece belgelere dayalı “pozitif 
olgular”la sınırlanmıyor; düşlemin tarihsel olgu ve gelişmelerle ilişkisinden hareketle, bir 
düşlem tarihinden, felsefesinden, metafiziğinden, düşlem antropolojisinden söz ediliyor;31 
kültürel hayatın her boyutunda, düşlemin izleri yazınsal metinlerde, ikonografide, plastik 
sanatlarda (resim), sözlü gelenek ürünlerinde, fotoğrafçılıkta ve sinemada çeşitli araştırma-
lara konu oluyor.32 Kaldı ki, “l’imaginaire”/”imagination” kişisel planda, özellikle sanatçı-
ların yaratıcı ruhunun, ruhsallığının (“psyché”) temel ögesi olarak da ilgi odağı olabiliyor 
(Jules Verne’in, Marcel Proust’un, gerçeküstücülerin, Picasso’nun düşlem dünyası gibi). 
Bir sanatçının düşlemi/düşlem dünyası kişiliğini ele veren ruhsal, spiritüel olguları, yaratıcı 
gücünü besleyen kaynakları içerir. Böylece, sanat yoluyla, bireysel ya da toplumsal düş-
lem üzerinden gerçekliği genişleten, derinleştiren, zenginleştiren sınırsız olanaklar açılıyor 
araştırmacıların ve sanatçıların önünde.33 Bizde,  yazarlarımız, sanatçılarımız üzerine bu 
türden bir çalışmaya (Nazım Hikmet’in, Yaşar Kemal’in, (Ressam Olarak) Bedri Rahmi’nin 
düşlem dünyası gibi) rastlamamak hiç de şaşırtıcı gelmiyor.
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Modern edebiyatımızın “gerçekçi yazarlar”ının büyük çoğunluğu “gözlemin temsili”n-
den çok, “gözlemin rolü”nü öncelemeyi yeğlemişlerdir; oysa, “gözlemin rolü” daha çok bi-
lim insanlarına özgü bir tutumu yansıtır; edebiyatçı için, önemli olan “olgunun gerçekliği” 
değil, gözlemin, biçemin gerçekliği, yansıtılma, temsil edilme biçimidir, yazarın zihninde 
yarattığı kurgulardır. Yazınsal gerçeklik ham gerçeklikten, günlük dilde kullandığımız “ger-
çeklik”ten farklı bir şeydir. Edebiyat eseri gerçeği bir fotoğraf makinesi gibi tespit etmez; 
yazar eserinde anlattığı şeyi okurda “gerçekmiş” duygusu yaratmaya çalışarak yorumlar, 
temsil eder. Yazar, bir bakıma içinde yaşadığı somut dünyadan içinde var ettiği, kurduğu, 
yaşattığı dünyaya geçer. Roland Barthes şöyle der: “Edebiyatın gücü, onun temsil etme 
gücüdür. Edebiyat bir şeyi temsil etmeye çalışır. Neyi mi? Hemen söyleyeceğim: gerçeği. 
Oysa, gerçek temsil edilemezdir, çünkü insanlar durmadan sözcüklerle onu temsil etmek 
isterler, bu da sonunda edebiyatın işidir.”34 Gerçekliği toplumun yasalarına değil, sanatın/
edebiyatın yasalarına bağlamaktır temel olan. Apollinaire Tiresias’ın Memeleri adlı “sür-
realist dram”ının önsözünde, “İnsan yürümeyi taklit etmek istediğinde, yoktan var ettiği 
tekerlek insan bacağına hiç mi hiç benzemiyordu”35 derken, yaratıcılığın “gerçek”in, do-
ğanın kopyası değil, tümüyle insani bir “eylem” olduğunu söylüyordu. Böylece, edilgen 
bir tutum olan dış dünyayı “gözleme”, yerini etkin bir “yaratıcı eylem”e bırakır. “Gerçekçi 
temsil” denilen şey gerçekte özel bir “bakış açısı”ndan, bir “yorum”dan başka bir şey de-
ğildir. Bu nedenle, paradoksal da görünse, yazınsal “gerçeklik” sözcüklerle, yani gösterge-
lerle temsil edildiği için sembolleştirme ve mitleştirmeye uygun bir atmosfer oluşturur. Bu 
çerçevede mitler, semboller bir “terra incognita” (bilinmeyen, keşfedilmemiş topraklar) 
olarak düşlem alanının, dünyasının ayrılmaz ögeleri olarak karşımıza çıkıyor. Büyük Sa-
vaş sonrasında (1925’li yıllar), Avrupa’da maddi ve nesnel gerçekliği reddederek,  zihinsel 
kurguları (rüyamsı düşler, vizyonlar, sanrılar, kâbuslar) öne çıkaran ve “büyülü gerçekçilik” 
kategorisine sokulan ressamlar ile (Giorgio De Chirico, André Derain, Joan Miro, Georges 
Grosz), 1950’li yıllardan başlayarak, popüler düşlemde yer etmiş doğaüstü, gerçek dışı olgu 
ve öyküleri “gerçek bağlam”la iç içe veren Latin Amerika romanındaki (Carlos Fuentes, 
Julio Cortazar, Gabriel Garcia Marquez) “büyülü gerçekçilik”, “gerçekçi” yaklaşımın temel 
ilkesi “gözlem”e doğaüstü, akıldışı katkılarla,  zengin ve derin bir boyut katmış; Roger Ga-
raudy’nin Picasso için söylediği gibi, “gerçek ağacı üzerinde yeni dallar sürdürmüş”tür36. 
Kaldı ki, doğaüstünün de, akıldışının da var olma gerekçelerini “gerçeklik”ten almadığını 
kim söyleyebilir? Yazarı, sanatçıyı “gerçekdışı”na (“irréel”) götüren, -eğer bu yönelimi ka-
tışıksız bir fantezi değilse-, tarihsel, toplumsal koşullar değil midir? Kafka’yı akıldışılığa 
sürükleyen nedenlerin XX. yüzyılın totaliter rejimlerine dayanak oluşturan “toplumsal his-
teriler”, paranoyalar içinde bunalmış “boğucu, insaniliğini yitirmiş bir dünya, bir yabancı-
laşma dünyası”37 olduğunu tartışmaya pek yer olmasa gerekir.

Edebiyatımızda Faust’un gölgesi ve ışığı ya da sonuç niyetine
“Faust”un kültür dünyamızdaki ilk izlerine XIX. yüzyılın son çeyreğinde rastlanır; 

bu tarihten 1980’li yılların başına kadar, eser yaklaşık yüz yıl içinde, akademik çevreler-
de, basın ve yayın dünyasında, tiyatro sahnelerinde dikkate değer bir ilgi görmüş olsa da 
(6 çeviri, 40 dolayında gazete ve dergi yazısı, 3 kitap, 20 dolayında birkaç sayfalık me-
tin çevirileri, 3 tiyatro temsili), yazarlarımız üzerindeki etkisinin sınırlı olduğunu teslim 
etmemiz gerekir38. Yabancı dil sorunları nedeniyle, eserin özgün dilinden okunamamış 
olması; çevirilerin dil ve söyleyiş açısından Türkçeye eksik, kusurlu, yer yer çarpıtılarak 
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aktarılması; eserdeki klasik kültür ve Hıristiyan mitolojisi ile, Rönesans, Aydınlanma dü-
şüncesi, romantizm ve modern dünyaya dönük referansların yeterince kavranamaması; 
yazarlarımızın düşlem dünyası, doğaüstü, akıldışılık yanında kültürel kimliğin kurucu 
öğeleri sözlü kültür değerlerine (mitler, masallar, efsaneler) mesafeli yaklaşımı nedeniy-
le, “Faust”un “ışığı” değil, “gölgesi” vurmuştur edebiyatımıza. 

Doğu düşünce geleneği ve kültür mirasının yüzyıllara yayılan kapalı, durağan, 
yazgıcı, dogmatik/skolastik yapısının  “anti-Faust” bir eğilimi içinde barındırdığını 
da görmezden gelemeyiz. Entelektüel, toplumsal ya da sanatsal planda, “Oysa ben, 
özgür, geldiği gibi içimden, / İzliyorum içimdeki ışığı, sevinçle  / Ve ilerliyorum hız-
la, içimdeki çoşkuyla,/ Önümde aydınlık, geride karanlık”39 diyen yol açıcı insancıl, 
dahası “insanüstü” bir “titan”ı katı bir gelenekçiliği ve değişmezliği temel almış bu 
coğrafyada hayal etmek pek kolay görünmüyor. Batı toplumlarının kolektif düşleminde 
derin izler bırakan, sanatçılara estetik ve düşünsel planda yaratıcı fikirler esinleyen kö-
tücül, baştan çıkarıcı, “doğru yol”dan saptırıcı, yıkıcı ve “şeytani” güçler, ortak kültür 
değerlerini paylaştığımız bu düşünce ikliminde ahlaki, vicdani ya da dinsel bağlamla 
ilişkilendirilip dışlandığı için, rastlantısal birkaç örnek dışında, edebiyatımız bu sıra 
dışı karakterlere hiç ihtiyaç duymamıştır. Oysa, Avrupa popüler düşlemi Hıristiyanlığın 
dogmatik ve baskıcı bir ideolojiye dönüştüğü Orta Çağ’da; hümanist bir dünya görüşü-
ne dayalı “kültürel laikleşme”nin başladığı Rönesans’ta; eleştirel akıl, bilim ve felsefe 
adına, hurafelere, batıl inançlara, önyargılara, dogmalara, metafiziğe, karanlıkçılığa 
(“obscurantisme”) savaş açan Aydınlanma yüzyılında; “birey” odaklı modern dünya 
düzeninin biçimlenmeye başladığı XIX. yüzyılda, “lanetli Şeytan”ı dinsel, toplumsal, 
ahlaki düzene, değerlere karşı çıkan “akli” bir varlık düzeyine çıkarmıştır. Sanatçı-
lar, yazarlar ise, yüzyılların bu “ezeli muhalif”i üzerinden kuşkuya, baştan çıkmaya, 
“inkâr”a, yıkıcılığa estetik bir değer katmaktan geri durmamışlardır: “Doğa günahın 
kendisi, akıl ise şeytan, /  Beslerler kendi aralarında şüpheyi, Hilkat garibesi melez-
lerini.”40 Bu çerçevede, varoluşun gizlerini keşfetmeye götürecek “evrensel bilgi”ye 
ulaşmayı; skolastik düşünceyle savaşmayı, “zihni”, “düşünce”yi,41 “bilgi açlığı”nı, “zi-
hinsel merak” duygusunu, -ki bu duygu ilerlemenin, gelişmenin, bilimin ön koşuludur-, 
hayat aşkını, sonu gelmez arayışı, “yeni”yi, “tecrübe”yi, ,“doyumsuzluk”u, “ulaşılmaz 
olan”ı, “sonsuz gençliği” simgeleyen ve en geniş anlamıyla modern ve çağdaş insanı 
önceleyen “Faust’vari” bir karakter de çekici gelmemiş “gerçekçi” yazarlarımıza. Han-
gi yazarımız, sanatçımız, düşünürümüz “Yetersizdir gözün yargıları” 42 diyen Faust’un 
yaptığının benzerini bir halk masalından, bir efsaneden, bir mitten ya da tümüyle kendi 
kişisel düşleminden hareketle yapmayı aklından geçirmiştir?43  “Geçmişin mirası”yla 
övünüp, onu işlemeden sahiplenenler neden bu mirastan bir “yazınsal mit” çıkarama-
mışlardır?44 Bu durumu “kültürel süreklilik” bağlamında yaşanan kopukluklarla, genç 
Cumhuriyet’in Dünya kültürlerine açılma politikasıyla ya da özellikle 1940’lı yıllarda 
yaşanan ideolojik çatışmalarla (Nihal Atsız- Pertev Naili Boratav ve Sabahattin Ali 
çatışması) açıklamaya çalışmanın haklı bir gerekçesi olduğunu da söyleyemeyiz. Fa-
ust’un eleştirisinden ders çıkarmamız gerekir: “Atalardan kalan mirası,/Sahiplen, se-
nin olsun istersen!/Ağır bir yüktür kullanılmayan mal”45. Evet, işlemeden muhafaza 
ettiğimiz “kültürel miras” farkında olmadığımız bir “yük”tür omuzlarımızda. “Orda 
bir köy var, uzakta,/ O köy bizim köyümüzdür./ Gezmesek de, tozmasak da/ O köy bi-
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zim köyümüzdür” dizeleriyle başlayan şiir, sadece bir şairin değil,46 tüm bir edebiyat 
kültürünün, geleneğinin, “kullanılmayan”, işlenmeyen “mal”ı, mirası geleceğe kalıcı 
biçimde taşıyacak olanın “maddi mülkiyet” varlığından çok, “zihinsel mülkiyet” bilinci 
olduğunun farkında olmadığını gösteriyor.

Faust’u hatırlatan bir “yazınsal mit” yaratamamanın nedeni kötücül, “lanetli“ bir 
varlıkla kurulacak ilişkinin doğuracağı olumsuzluklar ise, hemen söyleyelim, Faust’un 
“ruhunu Şeytan’a satma”sı “ahlak”ın, “vicdan”ın, dahası “dinsel olan”ın çok ötesinde, 
olumsuzluklar önünde insana “doğru yol” bulduracak irade gücünü ve bu yolla hayata 
inancı, güveni, bağlılığı kesinlemeye yöneliktir. Birinci kitabın başında, “Gökte Konuş-
ma” bölümünde Tanrı’nın Mefistofeles’e yaptığı uyarı da bu doğrultudadır: “Karanlık 
arzularının içinde bunalan iyi bir insan / Asla ayrılmaz doğru yoldan” (…) Senin gibi-
lerden 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 şeytanı.47” Şeytanın bu anlamda “evrensel oluşumun temel etkenleri”nden biri olduğu-
nu; Faust’a yönelik şu sözlerin Şeytan’ın ağzından çıktığını da unutmayalım: “Yanılmaz-
san eğer, bulamazsın aklın yolunu!   İstiyorsan var olmak, başarmalısın kendi gücünle 
bunu!”48 (…) “Bir parçasıyım ben o gücün / Hep kötülük isteyen fakat hep iyiyi yaratan.”49 

Antik Yunan’dan beri, Avrupa düşünce hayatında, karşıtlıklar temelinde bir tar-
tışma, düşünme, akıl yürütme, sorgulama ve yorumlama yöntemi olarak diyalektik ne 
yazık ki düşünce ve edebiyat geleneğimizde pek yer etmemiş. Oysa, “Faust”ta, “Faust 
ile Mefisto insan ruhunun diyalektiğiydi”.50 Faust ile Mefistofeles başta olmak üze-
re, yüzlerce farklı kişi arasında diyalog biçiminde geçen konuşmalarda, kişiler sürek-
li olarak düşüncelerini temellendirerek karşı tarafı ikna etmeye çalışmaktadır. Bizim 
edebiyat kültürümüzde ise, “kötülük”, “Kışkırtan, etkileyen, yoldan çıkartan” her şey 
“ahlak”ın süzgecine takıldığı için, düşünce üretimini kışkırtacak karşıtlar arasındaki 
çatışma yaşanamamakta; “iyilik” karşıtından yoksun, şematik bir idealleştirme çabası 
olarak kalmaktadır.

İçinde var olan insani gücün, iradenin farkında olan Faust’un “kötülük”lerden “iyi-
lik” çıkarması, Baudelaire’in sanat yoluyla “dünyanın çamurundan altın çıkarma”sından 
başka bir şey değildir. Mefistofeles’in “sefahat”a, “dünyanın çamuru“na gömülmüş Fa-
ust’a söyletmeye çalıştığı “Dur ey zaman, ne güzelsin !” sözü, paradoksal biçimde ha-
yatı kutsayan eleştirel akılcılığa övgüdür. “Kaynağa giden yol”un51 peşindeki Faust için 
hayatın amacı aşkın (“transcendental”) bir dünya değil, hayatın kendisidir: “Tanırım yer 
küreyi yeterince.  / Kapalıdır bizim için öbür dünyaya açılan pencere; /  Aptaldır, gözleri 
kamaşarak bakanlar oraya, /  Sananlar kendilerine benzeyenler olduğunu bulutların üs-
tünde!/   Durmalı insan sapasağlam hayatta ve bakmalı buradan etrafa”52 Yüzleştiği tüm 
olumsuzluklar, felaketler, güçlükler karşısında Faust direnerek ayakta kalır. Faust’un etiği 
hep bu soylu amaca odaklanır. Çünkü, “doğa insanı hareketsiz bir hazza değil, sürekli 
yaratmaya çağırır.”/ “Ayağa kalkmak için düşmek gerekir önce”.53 (…) “Aramıyorum 
mutluluğumu yine de uyuşuklukta:/ Ürpermek, insanlığın en iyi yanı.” 54 İşte tam da bu 
noktada, Faust’un “trajik” öyküsünün, “trajik” kavramının olmadığı Doğu (İslâm) düşün-
cesinde yankı bulmamasına şaşırmamak gerekir. Faust’ta insanlık durumunun güçsüzlü-
ğü, zayıflığı, dahası trajikliği yanında, güçlüklere hayatı pahasına direnme, eylem gücü 
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veren “promethéen” (Prometheus’a özgü) bir yan vardır. “Trajik” gibi “eylem” düşüncesi 
de Batılı bir kavramdır; dahası Batı düşüncesinin kurucu öğesidir.  Somut dünya, doğa, 
hayat önünde Doğu düşüncesi “contemplatif” (kendi iç dünyasına, düş ve düşüncelerine 
dalmayı seven) yönüyle edilgin bir tavrı, “iç dünya”yı, bir tür “ruh felsefesi”ni öne çıka-
rır; Batı düşüncesi ise,  dünyayı, doğayı, hayatı, düzeni değiştirecek etkin, pratik, eleştirel 
bir “zihin felsefesi”ni, “eylem düşüncesi”ni temel alır.55 “Eylem düşüncesi” Faust için 
başlangıçtaki büyü gibi gizemci çözümlerin ve uzaklaşmak istediği kitabî bilgilerin yeri-
ne geçerek, hayatın, ilerlemenin, yaratıcılığın kaynağı olacaktır. 

Her edebiyat kültürü kendi Faust’unu yaratıyor. Bizimse bu kültür coğrafyasınının mit-
lerinden, masallarından, efsanelerinden yarattığımız bir “Faust”umuz yok; çünkü “Faust”un 
temsil ettiği değerler bizim ne yönlendirici bilincimiz, ne de yaratıcı bilinçaltımız olmuştur.

NOTLAR
1 İncelemenin ilk bölümü FRANKOFONİ dergisinin 36. sayısında yayımlanmıştır.
2 Kitap Herdem Belen ve Hüseyin Ertürk tarafından “Mimesis/Batı Edebiyatında Gerçekliğin 

Tasviri” başlığıyla çevrilmiştir (İthaki Yayınları, 2019). Özgün adı “Dargestellte Wirkliche-
keit in der abendländischen Literatur” olan kitabın başlığındaki “Dargestellte Wirklichekeit” 
tanımı Türkçeye “Gerçekliğin Tasviri” olarak çevrilmiş. Oysa, Auerbach’ın “tasvir”den çok 
“temsil” sözcüğünü temel aldığını belirtelim. Nitekim, kitabın Fransızca çevirisinde “Repré-
sentation de la réalité” (“Gerçekliğin Temsili”) karşılığı kullanılmıştır.

3 Kemal Özmen, “Modern Türk Şiirinde Fransız Etkileri”, Sel Yayıncılık, İstanbul, 2016, s.16.
4  A.g.e., s.19.
5 İçinde yaşanılan çağa doğrudan bir gönderme olan ve çağın baskın beğenisini, duyarlılığını 

temsil eden “modern” kavramı, genel planda kendinden önceki çağ ya da çağlara oranla yeni-
likler getiren her çağı nitelemek için de kullanılmıştır; örneğin, Rönesans dönemi Antik Yunan 
ve Latin dönemlerine göre “modern”dir ya da XIX. yüzyıl edebiyatı ve sanatı Rönesans, kla-
sik dönem ve Aydınlanma yüzyıllarına oranla “modern” olarak kabul edilir. “Modern” sözcü-
ğü, daha dar ve özel bir anlamda, Avrupa’da klasik “mimesis” sanat algısından bağımsızlaşan 
XIX. yüzyıl sanatı ve edebiyatını nitelemektedir. Oysa, Avrupa’yla aynı tarihsel koşulları ve 
evrim sürecini yaşamamış Osmanlı-Türk kültür dünyasının “modernist” bir atılımı kendi “iç 
dinamikler”inden hareketle yaratabilmesi mümkün değildi. Doğu ve Batı kültür evrenlerinde, 
benzer bir durumu “modernizm” kavramı çevresinde de görmek mümkündür. “Osmanlı-Türk 
modernizmi” dediğimiz gelişme sürecinin “Avrupa modernizmi” gibi bir kavramla örtüşmedi-
ği açıktır. Fransız “Le Grand Robert” sözlüğü,  bizim tarihsel ve kültürel nedenlerle “moder-
nizm” sözcüğüne yüklediğimiz anlamdan farklı olarak, “Avrupa modernizmi” gibi bir kavrama 
gönderme yapmamaktadır. Ancak, “modernizm” sözcüğünü dinsel bağlamda, XIX. yüzyılın 
sonunda ve XX. yüzyılın başlarında,  Fransa’da geleneksel Hıristiyan inanç ve doktrinlerini 
“modern” yaklaşımlarla yeniden yorumlamayı amaçlayan Hıristiyan bir hareket için kullan-
maktadır. “Larousse” sözlüğü ise, “modernizm”i Avrupa dışında, Latin Amerika’da XIX. yüzyıl 
sonu ile XX. yüzyıl başında ortaya çıkan iki yazınsal hareketle ilişkilendirmektedir (1880’lerde, 
Fransız Parnas ve sembolizm akımlarından etkilenen bir İspanyol-Amerikan yazınsal hareketi 
ile, 1920’li yıllarda Brezilya’da ortaya çıkan ve Avrupa akademizmine karşı çıkarak temalarını 
doğada ve ulusal kaynaklarda arayan yazınsal yönelim). “Modern” ve “modernizm” kavram-
ları çerçevesinde Doğulu ve Batılı bakıştaki bu ilginç farklılığın, bizim “batılılaşma” (“Occi-
dentalisme”,“occidentalisation”) olarak adlandırdığımız “Batı kültürüne açılma” süreci için de 
söz konusu edildiğini belirtelim. Batılıların “sömürgeleşme”, “sömürgeleştirme” bağlamında 
kullandıkları bu kavram, bizde XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, Osmanlı Devleti’ni 
çöküntüden kurtarmak amacıyla Avrupa kültürü, bilimi, teknolojsi, düşüncesi, edebiyatı, sanatı 
ve kurumlarını Osmanlı Devlet düzeni ve kurumlarına uyarlama girişimleri olarak anlaşılmıştır. 
Niyazi Berkes’in değerlendirmesi yerindedir: “Bizde Batıcılıktan anlaşılan şey Türk evrimini 
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çağdaş uygarlığa uygun yönde geliştirmektir. Halbuki, Avrupa’da ve Amerika’da Batılılaşma 
ve Batıcılık, Batı diplomasisine boyun eğme anlamına gelir. Bu yüzden onlara göre Kemalist 
devir Batı aleyhtarlığı, Menderes devri ise Batıcılık devridir!  Batı diplomasisinden bağımsız 
olan bir Batıcılık, Batı dilinde Batı düşmanı kötü bir ulusçuluk demektir.”  (“200 yıldır Neden 
Bocalıyoruz?”, Birinci Kitap, Cumhuriyet Gazetesi Yayınları, 1997, s.28.

6 Kemal Özmen, “Modern Türk Şiirinde Fransız Etkileri”, s.17.
7 Özellikle, İkinci Yeni hareketi içinde şiirde yer yer doğaüstüne, düşsel, rüyamsı atmosfer ve 

varlıklara rastlamak mümkün olsa da, bunlar şairlerin öznel kurguları, “fantezi”leri olmanın 
ötesine geçmez.

8 Bu değerlendirmelerin fazlaca genelleştirilmiş olduğu ileri sürülebilir. Ancak, eserlerinde yer 
yer halk masallarına, efsanelere, mitlere, akıldışı olgulara yer veren kimi yazarlarımızın bu ça-
balarının belirli bir düşünsel sistematik oluşturmadan kişisel, öznel girişimlerle sınırlı kaldığını 
teslim etmek zorundayız. 

9 Sanatta ve edebiyatta başta “kötülük” sorunu olmak üzere, “akıldışı” konular üzerinde kuram-
sal yazıların da yok denecek kadar az olmasını salt sanatımız ve edebiyatımızın bu alanlara 
uzak kalmasıyla da açıklayamayız. Toplumsal ve insani bilimlerde kuramsal düşünce üretimin-
deki kısırlığın bugün de göz ardı edilemeyecek bir boyutta olmasının, sorgulama, çözümleme 
ve senteze dayalı özgür bir zihin yapısı oluşturmaktan çok, “bilgi yükleme” ve “nakil”/ezber 
odaklı eğitim sistemimizden kaynaklandığı açıktır.

10  Kemal Özmen, “Modern Türk Şiirinde Fransız Etkileri”,s.23.
11 Mitolojiye göre, Kıbrıslı efsanevi heykeltraş Pygmalion kendi “kadın ideali”ne uygun yarattığı 

ve tutkuyla bağlandığı kadın heykelini (Galateia) canlandırması için Afrodit’e yalvarır. Tanrıça 
da heykeli canlandırır ve Pygmalion onunla evlenir. Massignon, yaratıcılığın Tanrı’ya özgü bir 
nitelik olduğunu düşünen Müslüman sanatçının, “yaratma duygusu”nun Tanrı’ya “şirk koş-
mak” anlamına gelebileceği vehmine kapıldığı için yarattığı eserle arasına mesafe koyduğunu 
belirtir. Oysa, “maddeye hayatın insani soluğunu vermek”, yarattığı eserle birleşmek, tek vücut 
olmak yaratıcı sanatçının temel arzusudur.

12 Bu bölümde, 1950’li yılların sonuna kadar Türk edebiyatının ne denli gerçekçi/akılcı/pozitivist 
bir doğrultuda   geliştiğini göstermek amacıyla ayrıntılı bir çerçeve çizilmiştir.

13 Özellikle, öykü ve romanlarıyla gerçekçi toplum tabloları çizen Hüseyin Rahmi Gürpınar, Halit 
Ziya Uşaklıgil,  Refik Halit Karay, Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Reşat 
Nuri Güntekin, Memduh Şevket Esendal, Peyami Safa gibi romancı ve öykücüler; Türkçenin 
dil mantığına dayalı yeni bir şiir dili yaratmak isteyen “Yedi Meşaleciler” 1930 öncesinde di-
daktik ve ahlaki boyutu öne çıkaran eserler verirler. Aralarında Faruk Nafiz Çamlıbel, Halit 
Fahri Ozansoy, Kemalettin Kamu, Ahmet Kutsi Tacer gibi şairlerin olduğu bir grup, Cumhuri-
yet öncesinde başlayan “milli edebiyat” hareketini sürdürerek, kolektif ruhlu bir milliyetçiliği 
Anadolu renkleriyle şiirleştirirler.

14 Kuşkusuz bu dönem edebiyatının en önemli figürü Nazım Hikmet’tir. 1938’deki tutuklanma-
sına kadar, şiirimizde “fütürizm”, “sosyalizm”, diyalektik materyalizm gibi kavram ve olgular 
yanında, özellikle Mayakovski’nin etkisiyle farklı bir biçim ve stilde yazdığı toplumcu şiirler 
ile, hapishanedeyken güçlü bir lirik toplumsallıkla yazdığı “Kurtuluş Savaşı”nı konu alan şiir-
leri modern toplumcu şiirimizin başyapıtlarıdır. 

15 Eleştirel toplumcu gerçekçilik anlayışını Türk öykücülüğüne yerleştiren Sabahattin Ali, klasik 
hikâye geleneğimizi güçlü bir gözlem gücüyle ve toplumcu bir ruhla birleştirmiştir. Sadri Er-
tem, Suat Derviş gibi yazarlar büyük kent insanlarıyla Anadolu insanının gerçeğini toplumsal 
çevre içinde gelenek, inanç, değer yozlaşması, yoksulluk, sömürü, haksızlık, toplumsal baskı, 
çatışma ve başkaldırı bağlamında ele alırlar.  Türk öykücülüğünün bir diğer doruk ismi Sait 
Faik’tir; İstanbul’un kenar semtleri ve yoksul insanlarını, balıkçıları, işçileri sokak insanlarını 
doğal ve rahat bir söyleyiş, kısa, yalın ve özlü cümlelerle ve ince bir gözlemle betimlemiştir. 
İnsan psikolojisini, izlenimci, kimi zaman da gerçeküstücü bir anlatım ve şiirsel bir çağrışımla 
dile getirdiği öyküleri derin bir duyarlılık ve insan sevgisiyle örülüdür. 

16 1940’lı yılları başında Türk şiiri, bir yandan Yahya Kemal, Ahmet Haşim, Fazıl Hüsnü Dağ-
larca, Necip Fazıl, Asaf Halet Çelebi idealist, simgeci, mistik, sezgici bir planda, kimi zaman 
metafizik bir çizgide yol alırken; bir yandan da, aralarında Ahmet Muhip Dıranas, Ahmet Ham-
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di Tanpınar, Cahit Sıtkı Tarancı, Ziya Osman Saba gibi Fransız şairlerin (Baudelaire, Verlaine, 
Rimbaud, Valéry) izini süren şairlerle geleneksel kalıplar içinde lirik ve simgesel bir duyarlılığa 
yönelir. 1940’lı yıllarda şiir alanındaki en köklü değişim Garip Hareketi ile yaşanır;  Orhan Veli 
Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat’ın başını çektiği ve Cumhuriyet döneminin ikinci 
edebi topluluğunu oluşturan bu hareket, özgürlük talepleri, küçük, ezilmiş insanların sorunları, 
toplumsal yerginin öne çıktığı şiirlerle kısa sürede dönemin şiirinin gündemini belirleyen bir 
güç ve etkinliğe ulaşır. Büyük kent insanının bireysel sorunlarını yer yer toplumcu bir duyarlı-
lıkla işleyen Attila İlhan, Behçet Necatigil, Necati Cumalı; kırsal kesim insanının hayat müca-
delesini, toprak ve insan sevgisini konu alan Cahit Külebi ve Ceyhun Atuf Kansu’yu da anmak 
gerekir. Hasan İzzettin Dinamo, Cahit Irgat, A. Kadir, Attila İlhan, Ahmet Arif, Enver Gökçe 
gibi kendilerine “1940 toplumcu kuşağı” denilen bir grup şair Nazım Hikmet’in açtığı toplumcu 
yolda şiirler yazarlar. 1950’li yılların şiirini asıl belirleyen “İkinci Yeni” adıyla Cemal Süreya, 
Turgut Uyar, Edip Cansever, Ece Ayhan, İlhan Berk, Oktay Rifat, Sezai Karakoç, Ülkü Tamer 
gibi şairlerin öncülüğünü yaptığı 1955’lerde başlayıp, 1960’lı yıllarda serpilip gelişen şiir hare-
ketidir. “İkinci Yeni” şiiri akli bir olgu olmaktan çıkarıp, duyguya ve çağrışıma yaslar; özellikle 
düzyazının ilkeleri olan konuyu, hikâyeyi, betimlemeyi, anlamı ikinci plana iterek, biçimciliği 
öne çıkararak salt şiire, arı şiire yaklaşmaya çalışır; toplumsal konuları, siyaseti, ülke sorunları-
nı, geleneksel şiiri şiirin dışında tutarak, Hececilerin, Yahya Kemal’in, Nazım Hikmet’in açtığı 
çığırların dışında bir yol izler. 

17 Doğu-Batı çatışmasını, modernleşmenin doğurduğu kültürel sorunları, aydın sorunsalını, belirli 
bir toplumsal çevre içinde yaşayan insanların kişilik bölünmelerini zaman ve rüya motiflerini 
öne çıkararak güçlü bir şiirsel nesirle yansıtan Ahmet Hamdi Tanpınar; Türk toplumunda son 
bir yüzyıl içinde meydana gelen toplumsal, kültürel ve siyasal değişiklikleri yer yer merkezi 
otoriteyle bir tür hesaplaşma içinde işleyen Kemal Tahir; sanayileşme sürecine giren Türkiye’nin 
toplum yapısını, işçi çevrelerini, köy-kent değer çatışmasını, fakir, aç, ezilmiş küçük insanların 
hayatını iyimser bir bakış açısıyla yansıtan Orhan Kemal; roman ve öykülerinde içinden çıktığı 
Çukurova’yı çerçeve alan ve feodal ilişkilerin egemen olduğu bir düzeni, bu düzenle birlikte 
bütün değerlerin yıkılışını, doğa-insan ilişkilerini, tutkuları, korkuları, düşleri, efsaneleri derin 
bir hümanist bakış ve destansı bir şiirsellikle yansıtan Yaşar Kemal; toplumsal çarpıklıkları, bü-
rokrasiyi, farklı toplumsal kategorilerdeki insanları çoğunlukla tipleştirerek eleştiren bir gülmece 
ustası olan Aziz Nesin bu hareketin en önemli temsilcileridir. Bu harekete, farklı çizgilerde de 
olsalar Köy Enstitülü çıkışlı Mahmut Makal, Fakir Baykurt, Dursun Akçam gibi yazarlar ile, 
Attila İlhan, Necati Cumalı adlarını da eklemek gerekir.

18 Öykü ve romanlarında varoluşçu ve gerçeküstücü eğilimler taşıyan, huzursuz kent insanını an-
latan Demir Özlü, Ferit Edgü, Erhan Bener, Orhan Duru, Nezihe Meriç gibi yazarların açtığı 
çığır, yine birey odaklı ancak farklı boyutlarda, 1960’lı yıllardan itibaren 1961 Anayasası’nın 
getirdiği göreceli özgürlük ortamı içinde yeni açılımlarla çeşitlenir. Bir yandan kent hayatı 
içinde bunalan insanın yalnızlığı öne çıkarken, diğer yandan kırsal kesimden kente yapılan aşırı 
göç dalgaları, çarpık kentleşmenin doğurduğu bunaltıcı sorunlar ele alınır. Bu kategoride Erdal 
Öz, Yusuf Atılgan, Bilge Karasu, Sevim Burak, Leyla Erbil gibi yazarların adı anılabilir.

19 Ahmet Hamdi Tanpınar, ”Edebiyat Üzerine Makaleler”, s. 90.
20 Bu “istisnai” durumla ilgili iki eser öne çıkmaktadır: Hilmi Ziya Ülken’in 1942’de yayımladığı 

“Şeytan’la Konuşmalar” (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2016) adlı denemesi ile, Ahmet 
Hamdi Tanpınar’ın 1949’da yayımladığı “Huzur” romanı (YKY Yayınları, 2000). Ülken’in 
“Şeytan’la Konuşmalar”ı edebiyatımızda Şeytan’ı dönemin kültürel ortamıyla buluşturarak 
anlatı kahramanı yapan ilk eserdir. Diderot’nun “Rameau’nun Yeğeni” adlı anlatısının kurgu-
sunu (diyalog) ve kimi temalarını ödünçleyen Ülken’in anlatıcısı, çalışma odasında kendisi-
ni ziyarete gelen Şeytan’la edebiyat (şiir, roman, tiyatro, nesir, çeviri, eleştiri), sanat (resim) 
ve çeşitli temalar (erdem, aşk, sağlık, dünya düzeni, fikir, hareket, tembellik, geçmiş zaman, 
sağduyu) üzerinde yoğun bir sohbete girişir. Anlatı Şeytan’ın kendisini takdimiyle başlar:” 
Size kendimi takdim edeyim: ben mukaddes kitapların cennetten tardettiği, Allah’ın en menfur 
mahlûku, insanları baştan çıkarıp kötü yollara sevk eden, bu dünyada, hastalık, fenalık, delilik, 
aşağılık namına ne varsa onlara musallat etmeyi kendine başa baş iş edinmiş kimseyim” (s.5). 
Ülken’in entelektüel Şeytan’ı, “Rameau’nun Yeğeni”ndeki sinik, asalak, ahlaki, toplumsal de-
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ğerleri alt üst eden “O”ya (Rameau’nun Yeğeni); anlatıcı da “O”yu büyük dikkatle dinleyen, 
izleyen, yer yer “O”nun görüşlerine karşı çıkmış gibi görünen, ancak aralarındaki diyalogdan 
çok haz duyan “BEN”e (Filozof) karşılık gelir. “Ben tabiata tezadı getirdim. Allah’la nizaımız 
buradan çıktı. O istiyordu ki her şey süt liman olsun. İşler onun dediği gibi gitseydi ne hareket, 
ne çarpışma, ne hastalık, ne ölüm, ne şuur, ne ıstırap, ne saadet, ne eksilme olacaktı! (…) Ben 
tabiata tezadı getirdim; çarpışmalar başladı. Oradan hareket, değişim, yaratış, şuur ve şüphe 
uyandı (…) İnsanda bu tezadı büyülttüm: Açlık ve şehveti onları tutuşturan iki meşale gibi kul-
landım” (s.24) diye konuşan “ihtiyar hokkabaz” diyalektik düşünceye vurgu yapar. Mefistofe-
les kadar, Faust’tan da izler de taşıyan Şeytan (doyumsuzluk, dünyevi hazlara bağlılık, öğrenme 
tutkusu, sonsuz hayat özlemi)  bir yandan kışkırtıcı, ince, keskin ve alaycı zekâsıyla, şaşırtıcı 
paradokslarıyla, isyankâr ruhuyla, ikna edici akıl yürütmeleriyle Türk toplumundaki değerler 
düzenini (“toplumsal ikiyüzlülüğü”), dinsel dogmaları, kimi felsefi kavram ve sistemleri (idea-
lizm), klasik Türk edebiyatını, nesrini, düşünce hayatındaki kısırlığı eleştirmekte; edebi türler 
(Şeytan’ın  “rüya hali”yle özdeşleştirdiği şiir tanımının bütünüyle Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 
şiir anlayışıyla örtüşmesi ilginçtir),  Ülken’in kendi çağdaşı yazar dostları ve bilim insanları, 
hümanizma üzerine düşüncelerini belirtmektedir. Şeytan 1940’lı yılların Türkiye’sinde bir en-
telektüelin düşünce dünyasını açımlamasına ve kendi düşünceleri olarak açıklamaktan çekine-
ceği konuları tartışmasına aracılık eder.

   Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Huzur” romanındaki Suat, belki de modern edebiyatımızın tek “ka-
ranlık” karakteridir. Her şeye yabancı, isyankâr, tedirgin; kültürü, geçmişi, değerleri, iyilik ve 
erdemi, aşkı, mutluluğu reddeden; sözcüğün tam anlamıyla kötülüğün simgesi “satanik” bir 
kişidir. Ancak, Dostoyevski kişilerine özgü (özellikle “Ecinniler”deki Stavroguin) düşünce ve 
davranışlarına karşın, Suat inandırıcı bir karakter değildir; kitabi, şematik, dahası bir taklit kah-
ramanı gibidir. Yine de, temsil ettiği yıkıcı değerler açısından, “Tanpınar estetiği”nin tam karşıtı 
bir noktada durur. Suat’ın romanda yer almayan ve yakın zamanda Tanpınar’ın evrakları arasın-
da bulunup basılan ünlü “mektup”u (“Suat’ın Mektubu”, Dergâh Yayınları, 1918) bir “düzelt-
me”yi de beraberinde getirir. Tanpınar, 374 sayfalık romanda 96 sayfa ayırdığı Suat’ın roman 
içindeki uğursuz, kötücül, ürkünç karakterinden rahatsızlık duymuş olmalı ki, romandaki sıra 
dışı kimliği yumuşatan, onu romanın diğer kahramanlarıyla eşitleyen “mektup”u bir “tekzip” 
gibi kaleme alır. “Mektup”ta, romandaki, “satanik”, “nihilist”, yıkıcı ve karanlık insanın yerine, 
romanın diğer kişileri gibi kendini, konumunu çözümlemeye çalışan bir insan gelmiştir. Bu du-
rum Suat’ın neden intihar ettiğini de anlamayı zorlaştırmaktadır. Yine de, edebiyatımızda kendi 
türünde bir ilk olan bu ilginç karakter keşke romanda geçen yüzüyle var olsaydı ve Tanpınar bu 
mektubu hiç yazmasaydı...

21 Avrupa edebiyat ve sanatlarında kötülük sorununun temel kaynağı Hıristiyanlıktaki “ilk günah” 
dogması ve “İncil”deki kimi öyküler gösterilse de, kötülük kavramı metafizik ve toplumsal 
boyutuyla edebiyatta ve sosyal bilimlerde de geniş bir yer tutmuştur.

22 Zeynep Sayın, “Kötülük, Tekilcilik, Postmodernizm”, Mitos Yayınları, İstanbul, 1994); Sadık 
Yaran, “ Kötülük ve Theodise”, Vadi Yayınları, Ankara, 1997; Metin Yasa, “Tanrı ve Kötülük”, 
Elis Yayınları, Anlara, 2003.

23 Toplumsal ahlak kavramıyla ilişkileri içinde, kurgulanan kötülük sorununa değinen yazarla-
rımızdan öne çıkanlar:  Namık Kemal, (“İntibah”); Ahmet Midhad Efendi (“Felâtun Bey ile 
Râkım Efendi”); Recaizade Mahmur Ekrem (“Araba Sevdası”); Hüseyin Rahmi Gürpınar (“Acı 
Gülüş”, “Mürebbiye”, “Utanmaz Adam”); Halit Ziya Uşaklıgil (“Aşk-ı Memnu”, “Mai ve Si-
yah”); Halide Edip (“Vurun Kahpeye”, “Ateşten Gömlek”); Memduh Şevket Esendal (“Ayaş-
lı ve Kiracıları”); Reşat Nuri Güntekin (“Bir Kadın Düşmanı”, “Yeşil Gece”); Yakup Kadri 
Karaosmanoğlu (“Sodom ve Gomorre”, “Kiralık Konak”, “Hüküm Gecesi”); Mithat Cemal 
Kuntay (“Üç İstanbul”); Refik Halit Karay (“Sürgün”); Sabahattin Ali (“İçimizdeki Şeytan”); 
Abdulhak Şinasi Hisar (“Çamlıca’daki Eniştemiz”); Ahmet Hamdi Tanpınar (“Huzur”).

24 Tanzimat edebiyatından başlayarak, Cumhuriyet döneminin başlarına kadar, kötülük sorunu 
“ahlak”ın temel bir kavramı olarak değerlendirilir. Kötülüğün kaynağı ahlaki değerlerdeki gev-
şeme, bozulma (aile kurumundaki hiyerarşik yapının, değerlerin çözülmesi, “aşırı” bireyselleş-
me) olarak görülür. Cumhuriyet döneminde kötülük kavramına yaklaşımda iki farklı yöneliş 
görülür. Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun İşgal yılları İstanbul’unu konu alan “İncil” esinli 
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“Sodom ve Gomore”sinde (1928), işgalcilerle işbirliği içine giren bir azınlığın içine düştüğü 
“ahlaki çöküntü”yü, bireysel ve toplumsal tercih ve yönelimlerin ötesinde, “doğru yol”dan sap-
tıkları gerekçesiyle (eşcinselliğin yaygınlaşması) Tanrı tarafından “helak” edilen Sodom ve Go-
morre kenti halklarıyla ilgili mitik öyküyle ilişkilendirilerek betimlenir. Sabahattin Ali de “İçi-
mizdeki Şeytan”da (1940),  “daha az gülünç ve daha çok manalı bir hayat” isteyen kahramanı 
Ömer’i şöyle konuşturur: “Belki bunu arayıp bulmak da mümkün… Fakat içimde öyle bir şeytan 
var ki… Bana her zaman istediğimden farklı şeyler yaptırıyor. Onun elinden kurtulmaya çalış-
mak boş. Yalnız ben değil, hepimiz onun elinde bir oyuncağız. Senin dünyaya hâkimiyet plan-
ların bile eminim ki onun mahsülü(...) Sonra izimdeki bu melun şaytan... her şeyi imkânsızlığı 
nispetinde bana cazip gösteren, beni olmayacak şeylerin hasretiyle kavuran bu korkunç his (...) 
Bu şeytan irademi istediği tarafa sevk ediyordu (...) İçimizdeki şeytan pek de kurnazca olmayan 
bir kaçamak yolu... İçimizde aciz var... Tembellik var... İradesizlik, bilgisizlik (...) hakikatleri 
görmekten kaçmak itiyadı var... Tembellik var... (“İçimizdeki Şeytan”, YKY, 2019, s. 47, 144, 
250) ”. Kişiyi kötülüğe, yıkıma iten toplumsal çevre kadar içindeki (doğuştan gelen) “fatal” bir 
güçtür. Edebiyatımızda belki de bu karşı konmaz “gizli güç”le sanat arasındaki ilişkiyi ilk sezen 
Sabahattin Ali’dir: “Bizim sanatkâr tarafımız (İçimizdeki Şeytan)ın bir çocuğudur. Bizi gündelik 
hayatın dışına çıkaran, bize insanlığımızı, makine olmadığımızı idrak ettiren odur” (Alıntıla-
yan, Tahir Alangu, “Cumhuriyet’ten Sonra Hikâye ve Roman”, İstanbul Matbaası, 1968,cilt I, s. 
180)

25 İlhan Berk, “El Yazılarına Vuruyor Güneş”, YKY, 2014, s.26.
26  Hilmi Ziya Ülken’in “Şeytan’la Konuşmalar”ında Şeytan’ın “ameliye” (uygulama) ve “nazari-

ye” (kuram) arasındaki ilişkiden söz ederken kullandığı “O (“ameliye”), karanlıkta kullandığı-
mız el feneri gibidir, nerede iseniz orayı aydınlatır” sözünü (s.21) “gerçeklik”in sınırlarına bir 
gönderme gibi de düşünebiliriz.

27 Kolektif düşlemde yer etmiş ve kuşaktan kuşağa aktarılan imajlar, çağımızın faşizm, komünizm 
gibi kimi totaliter rejimlerinde görüldüğü gibi “kolektif histeriler”e dönüşüp kitleleri bir dikta-
törün peşinden sürükleyebilmektidir.

28 Türkçede “imge” olarak karşıladığımız “imaj” (“image”) sözcüğü kavramsal düzeyde ciddi 
bir sorunu da gündeme taşımaktadır. Günlük dile dönük olarak, yabancı kökenli sözcüklere 
Türkçe karşılık bulmanın dilimizin ifade olanaklarını zenginleştirdiğine kuşku yok. Ancak, söz 
konusu, “kavram” olunca Türkçe karşılığın arkasında büyük bir “düşünsel boşluk” olduğunu 
da görmezlikten gelemeyiz. Çünkü, “image” örneğindeki gibi, “imge” olarak karşılanan söz-
cük, -ki sözcük Türkçenin anlam ve ses/biçim özelliklerine uygundur-,Türkçe karşılık sadece 
“dilsel” düzeyde yapılan bir işlemdir; kavramı (imge) konu alan düşünsel/felsefi, sosyolojik, 
antropolojik, tarihsel,vb. alanlara dönük kuramsal çalışma eksikliğinden ötürü, “image”ın Batı 
dillerindeki derinliğini “imge” sözcüğü üzerinden Türkçede yakalamak mümkün görünmüyor.

29 Fransızca’daki “l’imaginaire” sözcüğünün Türkçede “düşsellik” olarak karşılanmasının eksik, 
dahası yanlış anlamalara yol açacak bir tanım olduğunu belirtelim. Sözcük, bir zihinsel yeti 
olan “hayal/düş gücü”nden çok, bu gücün kapsamını, kapsayıcılık alanını vurgulamaktadır. Bu 
nedenle, “düşlem” sözcüğünün daha uygun bir karşılık olduğunu düşünüyoruz.

30 Hint, Arap, Fars ve Avrupa kültürlerinden çok sayıda eser dilimize kazandırılmış olsa da, mo-
dern edebiyatımızın, mitler, masallar ve efsanelerle ilişkisi ne yazık ki Avrupa edebiyatlarında 
görülenin tersine, az sayıdaki yazarımızın ilgisiyle sınırlı kalmıştır. Ziya Gökalp, Eflatun Cem 
Güney, Pertev Naili Boratav Türk masallarının yeniden derlenmesi ve yorumlanmasına önemli 
katkılar yapmışlardır. Yazarlarımızın bir bölümü Anadolu kökenli masal ve efsanelere didaktik 
amaçla (Ahmet Midhad Efendi), bir bölümü kültür milliyetçiliği açısından, (Ömer Seyfettin, 
Ziya Gökalp) bir bölümü de yazınsal bir öge, motif ya da biçem olarak (Yakup Kadri Karaos-
manoğlu, Reşat Nuri Güntekin, Refik Halit Karay, Necip Fazıl Kısakürek, Yaşar Kemal, Cevat 
Şakir Kabaağaçlı) yaklaşmışlardır. Bu yazarlar arasında Anadolu efsaneleri üzerinden toplum-
sal düşlemde yer etmiş tutkuları, korkuları, düşleri, yer yer Latin Amerikalı yazarların “büyülü 
gerçekçilik”ini anımsatır biçimde  hümanist ve destansı bir lirizm ve şiirsellikle yansıtan Yaşar 
Kemal’i ayırmak gerekir (“Ağrıdağı Efsanesi”, “Binboğalar Efsanesi”, “Yılanı Öldürseler”, 
“Üç Anadolu Efsanesi”). Ege (İyonya) bölgesi antik kültürü çevresinde, çok sayıda mitik fi-
gürü kahramanları üzerinden günümüz dünyasına taşıyan (“Aganta Burina Burinata”, “Ana-
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dolu Efsaneleri”, “Anadolu Tanrıları”) Cevat Şakir Kabaağaçlı ise, geniş mitolojik kültürüyle 
Anadolu’nun antik kültür kaynaklarına ilgiyi artırmıştır.  Yaşar Kemal ve Cevat Şakir dışındaki 
yazarlarımızın mitler ve efsanelerle ilişkileri geçici bir ilgi, bir heves olarak kalmış; dünya 
görüşleri, estetik algı, dil ve biçemleriyle bir bütünlük oluşturmamıştır.

  Edebiyatımızda antik kültür mitlerini (Yunan, Hitit, Mezopotamya, Mısır, Orta Doğu) konu 
alan ya da bunlara göndermede bulunan şairlerimiz de ne yazık ki az sayıdadır: Tevfik Fik-
ret (“Promete” şiiri); Yahya Kemal (“Sicilya Kızları”,“Biblos Kadınları” ve Yakup Kadri’yle 
birlikte “Nev Yunanilik” hareketi); Ahmet Hamdi Tanpınar (“İnsanlar Arasında” şiiri ve kimi 
romanları ve yazılarında göndermeler); İlhan Berk (kimi şiirler, daha çok dize düzeyinde gön-
dermeler); Melih Cevdet Anday (“Yanyana”, “Kolları Bağlı Odysseus”, “Ölümsüzlük Ardın-
da Gılgamış”, ”Göçebe Deniz’in Üstünde”, “Teknenin Ölümü”, Tanıdık Dünya, “Güneşte” 
adlı kitapları). Mitoloji Tanpınar’ın şiirine yeterince içselleştirilememiş bir yazınsal malzeme 
olarak girerken, Berk’in şiirinde serbest çağrışımlarla antik çağla modern zamanlar arasında 
bir köprü işlevi görür (“Galile Denizi”). Ancak, Tanpınar ve Berk’e oranla, mitoloji Anday’ın 
şiirine sağlam bir düşünsel/felsefi temel vermiştir. Anday, kültürel sürekliliğin bilincinde, iç içe 
geçmiş zaman ve mekân kurgusuyla, arkaik ile moderni, antik kültürle (Yunan Hitit, Sümer) 
günümüz dünyasını, mitik söylemle aklı birleştirerek edebiyatımızda belki de en güçlü kültürel 
sentezi yaratmıştır. İkinci Yeni şairlerinden Edip Cansever ve Sezai Karakoç’un kimi şiirlerinde 
yer yer mitik kişi ve olgulara göndermelere rastlansa da,  mitoloji özel bir ilgi alanı oluşturma-
mıştır. “100 Soruda Mitologya” kitabını yazan ve Spies’in “Türk Halk kitapları (Mukayeseli 
Masal Bilgisine Bir İlave”) kitabıyla Hitbrunner’in “Küçük Mitologya Sözlüğü”nü Türkçeye 
çeviren Behçet Necatigil’in şiirinde mitolojinin hiç yer almaması ise çok şaşırtıcıdır. 

31 Fransa’da, son seksen yılda “düşgücü” ve “düşlem” alanlarında yapılan şaşırtıcı çeşitlilik ve 
derinlikteki çalışmalar sosyal bilimler kadar, sanat ve edebiyata da geniş perspektifler sun-
muştur. Bkz. Gaston Bachelard (“Ateşin Psikanalizi”, “Su ve Düşler”, “Hava ve Hülyalar”, 
“Mekânın Poetikası”); Jean Paul Sartre (“Düşgücü”, “Düşlem”);  Gilbert Durand (“Düşlemin 
Antropolojik Yapıları”,  “Sembolik Düşgücü”); Yves Durand (“Düşlemin  Keşfi”, “Düşlemin 
Sembolleştirimesi ve Yapıları”); “Düşlem metodolojilerine Giriş” (Joel Thomas’ın yönetimin-
de); Jean Burgos (“Düşlem Poetikasına Dair”); Hélène Védrine (“Düşlemin Büyük Kavramla-
rı“; Cornelius Castroadis (“Toplumun Düşsel Oluşumu”); Florence Giust-Desprairies (“Kolektif 
Düşlem”); Christian Chelebour (“Yazınsal Düşlem / Arketiplerden Öznenin Poetikasına”).

32 Ülkemizde, “Halkbilimi” adı altında üniversitelerimizde etkinlik gösteren akademik birimlerde 
bu alanlara dönük çalışmalar sürdürülmüyor değil: ancak, daha çok “folklor” alanı içinde ya-
pılan bu çalışmaların, çoğunlukla metodolojik plandaki yetersizlikler ile, alana yönelik özgün 
kuramsal çalışma eksikliğinden dolayı düşünce ve sanat hayatımıza etkisinin sınırlı kaldığı 
söylenebilir.

33 Louis Aragon, Roger Garaudy’nin  “Gerçekçilik Açısından Picasso” adlı kitabının önsözünde 
şunları yazar: ”Dogmatik ölçülerin ‘gerçek’ saymadığı her şeyi sistemli bir şekilde reddetmek, 
gerçekçiliği kuşa çevirmek, onu cılızlaştırmak olur ve özellikle sanattaki oluşumun temel so-
runlarından birini, çoğunlukla dendiği gibi kültür mirası sorununu karanlıkta bırakır.” (Bkz. 
“Gerçekçilik Açısından Picasso”, Çev. Mehmet Doğan, Hür Yayınevi, 1966, s.16.)

34 Roland Barthes, “Leçon”, Sevil, 2015, s. 28.
35 Guillaume Apollinaire, “Tiresias’ın Memeleri”, Çev. Ayberk Erkay, Mitos Boyut, 2007, s.26.
36 Roger Garaudy, “Gerçekçilik Açısından Picasso”, s.25.
37 Roger Garaudy, “Gerçekçilik Açısından Kafka”, Hür yayınevi, 1965, s.3.
38 Nedret Pınar, “1900-1983 yılları Arasında Türkçede Goethe ve Faust Tercümeleri Üzerinde Bir 

İnceleme” adlı değerli bilgiler içeren doktora tezinde, “Faust” adına ilk kez Namık Kemal’in 
1874-1886 yılları arasındaki gazete makaleleri ve mektuplarında rastlandığını belirtmektedir. 
Türkçede ilk “Faust” çevirisi Galip Bahtiyar tarafından 1926’da yayımlanır. 1932’de Goet-
he’nin 100. ölüm yılı dolayısıyla kimi dergi ve gazetelerde Goethe ve Faust üzerine yazılar 
çıkar. Ahmet Hamdi Tanpınar ve Ahmet Kutsi Tecer tarafından toplam dört sayı yayımlanan 
“Görüş Dergisi”nin beşinci sayısı da bu vesileyle Goethe’ye ayrılır. Ancak, gelen yazıların nite-
liksizliği nedeniyle dergi 1932’de “yazıları yayımlamamak için” yayın hayatına son verir (Bkz. 
Turan Alptekin, “Ahmet Hamdi Tanpınar/Bir Kültür, Bir İnsan”, İletişim Yayınları, 2008, s.42). 
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1935’te Seniha Bedri Göknil Almanya’da bir tiyatro temsili için hazırlanmış “Faust” metnini 
Türkçeye çevirir. 1936’da Muhsin Ertuğrul bu metni temel alarak, İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda 
“Faust”u ilk kez ülkemizde sahneye koyar. Bu vesileyle, gazete ve dergilerde temsil üzerine ya-
zılar çıkar. 1940’ta Milli Eğitim Bakanlığı daha önce yapılmış iki çevirinin eksiklikleri nedeniyle, 
“Faust” çevirisi yarışması düzenler. Yarışmayı Recai Bilgin’in çevirisi (“Faust I”) kazanır ve eser 
“Dünya Edebiyatından Tercümeler Serisi”nde, “Alman Klasikleri Dizisi”nin ilk eseri olarak ya-
yımlanır. Aynı yıl içinde Adnan Adıvar, “Faust Tahlil Tecrübesi” adıyla bir kitap yayımlar. Adıvar, 
Alman edebiyatının bu büyük klasiğinin Türk liselerinin müfredatında yer almamasına esef eder. 
1942’de İstanbul Üniversitesi’nden Burhanettin Batıman, “Faust, I. Kısmının Tahlil ve Tefsiri” 
adlı incelemesini yayımlar. Aynı yıl, Ankara Üniversitesi’nden Goethe uzmanı Melahat Özgü 
“Türkçede Faust” adlı bir makale yayımlar. Recai Bilgin 1943’te “Faust II”yi çevirir ve kitap 
“Alman Klasikleri Dizisi”nin beşinci kitabı olarak yayımlanır. 1946’da “Faust” Ankara Tatbikat 
Sahnesi’nde (“Halkevi”) Carl Ebert tarafından sahneye konur. 1949’da Goethe’nin doğumunun 
200. yılı dolayısıyla tüm dünyada ilan edilen “Goethe Yılı” Türkiye’de de etkinliklerle (konferans, 
radyo programları, temsiller, gazete ve dergilerde yazılar, kitap ve fotoğraf sergileri) kutlanır. İs-
tanbul Şehir Tiyatrosu Muhsin Ertuğrul’un, Ankara Devlet tiyatroları da Renato Mordo’nun yöne-
timinde yeni sezona “Faust” temsiliyle girerler. Her iki oyunun temsiliyle ilgili (sahneye koyma, 
dekor ve oyunculuk açısından) gazetelerde eleştiriler yayımlanır. Aynı yıl içinde, Burhanettin Ba-
tıman bu kez “Faust II” üzerine ayrıntılı bir inceleme yayımlar. “Tercüme” dergisi de bir “Goethe 
Özel Sayısı” düzenler (sayı 49-51). 1950’de, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nden Melahat Öz-
gü’nün Almanya’da “Faust” üzerine yapılmış çalışmaları konu alan “Faust Tefsirleri” yayımlanır. 
1960’da Sadi Irmak yeni bir “Faust” çevirisi yayımlar. Onu 1965’te Vasfi Mahir Kocatürk’ün 
“Faust” çevirisi izler. 1983’te “Faust”un Türkçede altıncı çevirisi Hasan İzzettin Dinamo tarafın-
dan gerçekleştirilir. Pınar, bu çevirilerin hepsinin kusurlu olduğundan söz eder (cümle atlamaları, 
çeviri hataları, söyleyiş kusurları). Bu çevirilere koşut olarak, “Faust”un “İthaf”, “Tiyatroda Ön 
Temsil”, “Gökte Prolog”, “Gece”, “Akşam, Küçük Temiz Bir Oda”, “Gretche’nin Odası”, “Sur 
içi”, “Isparta’da Menelas’ın Sarayının Önünde”, “Kalenin İç Avlusu” bölümleri de kitaptan 
bağımsız olarak 1932-1983 yılları arasında çevrilerek yayımlanır. Nedret Pınar, 1983 yılına ka-
dar, “Goethe’den 4 roman (“Genç Werter’in Iztırapları”, “Wilhelm Meister”, “Sevgili Yakın-
lığı”,”Hermann ve Dorote”), 5 masal, 7 tiyatro eseri (“Faust, “Kardeşler”, “İfijeni Tauris’te”, 
“Egmont”, “Stella”, “Demir Elli Şövalye Berlichingen”, “Torquato Tasso”) iki seyahatname ve 
hatıra türünden eser (“İtalya Seyahati”, “Kendi Hayatımdan Şiir ve Hakikat”), 26 deneme, 210 
mektup, 2 adet Goethe’nin konuşmalarını ihtiva eden kitap, 1 ‘Divan’ adını verdiği şiir kitabı 
ve 153 adet şiir” çevirisinin yapıldığını belirtir. Goethe’nin tiyatro eserlerinden sadece “Faust” 
(1936, 1946, 1949)  ve “Stella” (1932) sahnelenir. Pınar, ayrıca 1874-1982 yılları arasında, “Türk 
neşriyatında Goethe hakkında çıkmış biyografik mahiyetteki yazılar”ın 155, eserleri üzerine ya-
pılmış değerlendirmelerin 75 dolayında olduğuna dair (“Faust” 38 yazıyla başı çekmektedir) yıl-
lara göre bir döküm verir. Pınar ayrıca Türkçede yayımlanmış üç “Goethe Bibliografisi”nden de 
söz etmektedir (1945 ve 1949’da Melahat Özgü; 1983’te Gürsel Aytaç) (S.343-346).

39 J. W. V. Goethe, “Faust”, s.340-341.
40 J. W. V. Goethe, “Faust”, s.258.
41 Paul Valéry’nin ilk metnini 1896’da, diğer metinlerini de 1926 ile 1944 yılları arasında yayım-

ladığı  “Monsieur Teste”in, “zihnin ve bilincin gücü “nü simgeleyen “bu soğuk ve kibirli zekâ 
adamı”nın Faust’la olan benzerliği dikkat çekicidir.

42 J. W. V. Goethe, “Faust”, s.266-267.
43 Yazar ve sanatçılarımızı bir yana bırakalım, bu alanlara dönük olarak “bilim insanları”, araştır-

macılar ya da resmi ya da özel kültür kurumlarının gerçekleştirdiği  “konu özeti” veren “der-
leme” çalışmalarının dışında, ciddi kapsamlı kuramsal incelemelerin, “sözlükler”in olmadığını 
belirtelim.

44 Hiç kuşku yok ki, antik Yunan mitleri ile ulusal efsaneleri, masalları unutulmuşluktan çıkarıp 
bugüne getiren edebiyat, sanat eserleri olmuştur. Bu alanlar üzerine hazırlanmış geniş kapsam-
lı “Sözlükler” Avrupa halklarının kültürel kimlikleri konusunda değerli bilgiler vermektedir. 
Pierre Brunel’in yönetiminde 1988’de basılan “Yazınsal Mitler Sözlüğü” 1504 sayfadır ve 131 
antik mitik figür (bir bölümü “İncil” kökenli) ve olguyu konu almaktadır. Jean Chevallier’nin 
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yönetiminde, 1969’da basılan 844 sayfalık “Semboller Sözlüğü/Mitler,Düşler, Gelenekler, Jest-
ler,Biçimler, Figürler, Renkler, Sayılar” bütün dünya kültürlerini içine alan binlerce maddeden 
oluşmaktadır. Laffont-Bompiani’nin  1960’da yayımladıkları 1040 sayfalık “Kişiler Sözlüğü/
Bütün Zamanlar, Bütün Ülkeler” şiir, tiyatro, roman ve müzik alanlarında yazılmış eserlerde ge-
çen binlerce kişiyi inceleme konusu yapmaktadır. Avrupa edebiyatlarında aynı mitik öykünün 
onlarca farklı versiyonu vardır. Jean Giraudoux’nun 1929’da yayımladığı ve “Amphytrion 38” 
adını verdiği oyun “Amphytrion” mitinin 38. versiyonudur.

45 J. W. V. Goethe, “Faust”, s.46.
46 Ahmet Kutsi Tecer’in “Orda Bir Köy Var Uzakta” adlı şiiri.
47 J. W. V. Goethe, “Faust”, s.34-35.
48  A.g.e., s.393.
49 A.g.e., s.74.
50 J. W. V. Goethe, “Faust”, Çev.Hasan İzzettin Dinamo, Yazko, 1983, s.7.
51 A.g.e., s.44.
52 A.g.e., s.548.
53 J. W. V. Goethe, “Faust”, s. 312.
54 A.g.e., s.314.
55 Karl Marksın, 1844-1847 yılları arasında kaleme aldığı “Feuerbach Üzerine Tezler”inin XI. 

notunda geçen “Filozoflar bugüne kadar dünyayı farklı biçimlerde açıkladılar, şimdi ise onu 
dönüştürmek gerekir” sözü de “praxis”i, eylemi öncelemektir.
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