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ROMANTİKBİRTAVIROLARAKİRONİ

Prof.Dr.İbrahim Şahin

Romantikler, sanat ve dünya görüşlerini anlatırken ‘yurtsuzluk’ sözcüğü ve

düşüncesinikullanmadanedemezler,diyorHauser.Novalisfelsefeyi‘yurtözlemi’yada‘her

yerde,kendinikendiyurdundaymışçasınagörmek’diyetanımlarveperimasallarını‘yurdun,

heryerdeolduğununyadahiçbiryerdebulunmadığının‘düşüolarakkabuleder;Schiller’in‘bu

dünyaileilgisiolmayan’heryönünüöver.OysaSchiller,romantikleriçin“yurtözlemiçeken

sürgünler’diyesözedecektir.”1

Arnold Hauser’in bu cümlelerine,Novalis’in şu cümlelerinideekleyelim:“Felsefe

aslındabirsılahasretidir;heryerdeevdeolmaarzusudur.”2Biz,ondokuzuncuasırdanhemen

evvelevdençıkmıştık;evdençıkmışveyoladüzülmüştük,buyolculukhalendevam ediyor.

Yoldaolduğumuzungöstergesi,yaklaşıkikiyüzsenelikmodernleşme/batılılaşmatarihimizdir.

Yolüzerinderastladığımızherşey,evimizikurmakiçinkullanabileceğimizmalzemeolmaktan

öteherhangibirözelliktaşımıyordu.Bazenmalzemeyievimizzannedip,“iştebulduk,evimiz

burası!”dediğimiz de olmuştur.Ancak yanıldığımızıanlamakta gecikmedik.Bu yüzden

yolumuzungeridekalankısmı,biryığıninşamalzemesiiledoludur.Yakındönem Türk

tarihindekifikirvesanatakımları,topluluklar,ekoller/okullar,müstakilbirtakım isimlerin

projelerihepmalzemeolarakgeridekalmıştır.Zamanzamangeriyedönüpbaktığımızda,

bunlardanlazım olanları,halainşaedemediğimizevimiziçinkullanmayakalkıştığımızolduğu

gibi,geridekimalzemeyebakıp,“Ahnekadardasafmışız!”dediğimizdeolmuyordeğil3.Şark

insanınınsafvesamimihali.Belkideevaramakbahanesiyleyolaçıktığımızdan,geriye

dönmeimkanınınolmadığınıdafarkediyoruz.Çünkü,Heidegger’indediğigibi,“Evedönüş,

ötekiliğegeçiştir”.Evedönenadam artık,evdençıkanadam değildir.”

Bunuromantarihimizdenörneklervererekdeizahetmekmümkün.Okumasüreci,

kendinifarketmeyi;kendinifarketme ise,birdaha öncekikendiolamamayısağlıyorve

böyleceyolculukbaşlıyor.NamıkKemal’inkalemealdığıedebiyatımızınilkromanlarından,Ali

Bey’in,karanlıkta,Mahpeykerlebuluşmakiçinyolunuarayışıgibi,bizdeaşağıyukarı,yüzelli

senedir,karanlıktayolumuzuarıyoruz.Oevedöndüğünde,kendisineait,geleneklekuşatılmış

birevbulmaşansınıkaybettiğindenberi,bizdebıraktığımızevimizegeridönmeşansını

kaybettik

Burada,romantik birtema olarak yurtsuzluk ve yolculuktan bahsederken,bu

1ArnoldHauser,SanatınToplumsalTarihi,RemziKitabeviyayınları,İstanbul,1984,s.158.
2Besim F.Dellaloğlu,RomantikMuamma,Bağlam yayınları,İstanbul,2002.
3ModernTürkşiirinde,yolculukmetaforunu,bireyseldüzeyde–belkitoplumsalbileolabilir-,eniyiifade
edenşiir,İsmetÖzel’in“MataramdaTuzluSu”adlışiiridir.Bkz..Erbain:KırkYılınŞiirleri,Şuleyayınları,
s.222-224.
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tema/temalarınhangiteknikargümanlaanlatıldığınıgöstermeyegeçmedenönce,Hauser’in,

Almanromantiklerinianlatırkenkullandığıcümlelerebakmakgerekiyor:

“....batıtoplumlarınınhiçbiri–hiçdeğilsehiçbirtoplumunaydınlarsınıfı–

kendiülkesinderahatvegüveniçindedeğildi.Yenikuşağayurtsuzlukveyalnızlıkduygusu

egemenolmuş,dünyayabakışaçılarıbudeneydenetkilenmişti.Buduygusayısızbiçimler

altındakendinigöstermişvekaçma,sığınmaatılımlarıileifadeedilmişti.Kaçmagirişiminin

enyaygınolanı“geçmişesığınmak”tı.Ütopyayaveperimasalarına,bilinçsizliğevefantastik

olana,gizemliliğevetekinolmayana,çocukluğavedoğaya,düşlereveçılgınlığasığınmak,

aynıyalnızlıkduygularınındeğişikbiçimlerdeifadebulması,aslındasorumsuzluğa,acıdanve

gerilimdenyoksunolanbiryaşamaduyulanözlemdi.Bütünbukaçmaistekleriveatılımları17.

yüzyılKlasisizminin,bazenzekaveincelik,bazendehiddetvetelaşla,amaherzamanısrarla

savaştığı,kargaşayavedüzensizliğedoğruyönelmişti.”4

Almanromantizminineleştirmenlerindenbiri‘Romantizminkökleri,evreninsıkıntıve

acılarına dayanır’der.‘Bu yüzden insanlarromantik ve içliolduklarıölçüde mutsuz

olacaklardır.”5Buyargıdaaçıklanmasıgerekenenönemlikelimebelkide“evren”dir.Romantik

adamınevreni...yanikendikültürdünyası...Kültürdünyasıtabiikidışsalbiralanveverileri

bizim dışımızda.Fakatasılönemlievrenbizim içevrenimiz.Evrendeyaşanansıkıntıve

mutsuzluklar,romantikadamınmizacınıbelirleyebilir.Kendievrenimizinanlamınıkavramaya

çalışmakbelkideromantizmegidenyoldakiilkişarettaşı.Buanlamda,Türkentelektüelinin

evrene dairsıkıntılarıo kadaryoğundurki,bütün biryakın dönem tarihimiz,bizim

entelektüellerimizinkendievrenlerineyöneliktrajikhadiseleriiçerir.Bütünçözüm önerileri

elbette bu evrende varolan,varolduğu gözlenen sorunların çözümüne ilişkindir.Ana

malzememizolanromanlardanyolaçıkarsak,buevrenin,Schponhauer’ın“angoisse”dediğiiç

sıkıntısını,içgerginliğinasılyoğunlaştırdığınıdahaiyikavrayabiliriz.Huzur’unkahramanı

Mümtaz’ın,romanın şimdikizamanında,İstanbulsokaklarındakigezintisi,bütün biriç

sıkıntısınınsebeplerinitaşır.Yenibirkültürvemedeniyetdairesiiçindekibumekanınanlamını

kaybetmiş,terkedilmişgibigörüneneşyalardan,nesnelerdenoluşangörüntüsü.klasikdönem

kültürününihtişamlıhayatıyerinefakirlikvesefaletiçindekibirmanzara,tıpkıkahramanıniç

evrenigibi...Doğalolarakbumanzarakarşısında,biryolculukhalindeolmaktanbaşkaçare

kalmayacaktır.Bireyinkendinegüveninikazanabilmesi,yenibirkudretveiradeilehayata

sarılabilmesiiçin,başkabirdilimegeçmesigerekir.Mümtaz’ıntarihvetarihseldeğerler,

gelenekvegelenekselolanhakkındakiyorumlarıveonlarınanlamıüzerinedüşünmesibu

açıdandayorumlanabilir.6

4Hauser,a.g.e.,s.157.
5Hauser,a.g.e.,s.157.
6HasanBülentKahraman,YitirilmişZamanınArdında:AhmetHamdiTanpınarveMuhafazakar
ModernliğinEstetikDüzlemi,DoğuBatıDergisi:TürkDüşünceSerüveni:Araftakiler,S.11,s.9-43.
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Romantikbirbakışaçısıveteknikolarakironikavramınagelince:İronikavramını

birkaçbaşlıkaltındaincelemekmümkündür.19.yüzyılınsonlarınadoğru,ironininbazıiçiçe

geçen,teşhisedilenvesınıflandırılan,keşfedilmişbaşlıcaformlarınıvetarzlarınıbuluruz.

Fakatbuironinintanımdansıyrılantemeldoğasıolarakgörülebilir.Çünkü,kavramıngenel

tabiatında birbelirsizlik vardır.Ve bu durum,terimin niçin son derece ilgiçekicibir

araştırmanın ve spekülasyonun kaynağıolduğunun ana sebeplerinden biridir.Hiçbir

tanımlamakendidoğasınınbütünaraçlarınıkapsamakiçinhizmetetmeyecektir.Onuniçin

hiçbirtanımlama cümbüşü,niçin bazışeylerigülünç bulduğumuz ve diğerlerinigülünç

bulmadığımızınsebebiniaçıklamayavetanımlamayahizmetetmez.

Bununlaberaber,ironininbirçokbiçimlerininalgılamayıveyabirayrımınfarkında

olmayıveyakelimelerveanlamlarıarasındakiveyaolaylarvesonuçlarıarasındaki,veya

görünüm vegerçeklikarasındakiuyumsuzluğugerektirdiği,oldukçaaçıkgibigörünmektedir.

Bütündurumlardasaçmaveparadoksalolanınbirunsuruolabilir.

İronininikitemelçeşidi,sözelironivedurum ironisidir.Enbasitşekildesözelironi,bir

şeyinneanlamagelmediğinisöylemeyigerektirir.Johnsononu,kelimelerianlamıntersine

olankonuşmanınbirtarzıolaraktanımlar.Mesela,“Buddenbrookkutsalbiradamdı!”cümlesi,

daha çok abartma veya litotestir.Aşırıabartılmış şekillerinde biradamdan,hergün

karşılaşırken:”Seniuzun zamandır görememiştim.” Veya “çok kötü değil” ifadesien

mükemmelşekliyleiyivegüzeldemektir.

Durumsalironiortayaçıktığında,mesela,biradam gürültülübirşekildediğerinin

talihsizliğinegülerken,aynızamanda,aynıtalihsizlik,haberiolmadankendisinedeoluyordur.

Dolaylıbirnitelikveyadışavurumuntarzıolarakironiyipekçokyazarkullanmıştır.Çokfazla

dolaysızveyaaçıkolarakyapılanironibulamayız.Fakatbununyanısıra,birironikmizaçveya

ton,şeylerebakmanınironikbiryolunuveonlarıironikhissetmebuluruz.Bubakımdan

Voltaire,Swift,HenryJamesveThomasManngibiyazarlarüstünironistlerdir.Onlarınişlerine

nüfuzedenkuru,yavan,şakayollutakılan,veciz,tarafsızduyarlılıkinsanoğlununvevaroluşun

bireyselbirgörünümünü geliştirir.Pekçokyazariyibirbakışnoktasından Tanrısalbir

yüksekliğebenzer;şeyleridahaiyigörmekiçinkendileriniuzaklaştırmışlardır.Sanatçıbir

gülümsemeileyaratmayı“tasvireden”birçeşitTanrıhalinegelir.BuradaTanrı,tarafsız,ironik

birgülümsemeileinsanoğlunun öncesiniizleyen en büyükironisttir.Tiyatrodakiseyirci

benzeribirdurum vardırortada.Böylecesonsuzinsandurumunapotansiyelbirsaçmalık

gözüylebakılabilir.

İroninin pek çok fonksiyonu vardır.Bu daha çok gerçeğin kasıtlıveya kasıtsız

araçlarıdır.Kusurbulur,arındırır,tasfiyeeder,gururunukırar,küçükgörürve‘hapseder’;o

yüzdenironininsatiristlerinendeğerliverandımanlısilahıolmasışaşırtıcıdeğildir.

17.yüzyılınikinciyarısındahicvinbüyükçağınınbaşlamasırastlantıdeğildir.Birtek
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metinboyuncaifadeninanlamlarınıntamamınınironikolması,hemenhemenaynızamana

rastlar.Bundanöncebirçokyazarolabilirliklerinfarkındalığıyladoluymuşgibidirveironiyi

kullanırlar.Fakatonubütünbirçalışmatarzınıyürütmeveyakaldırmaiçindüşünmemişlerdir.

Socrateskendisafironisinikullanır.Dante’ninInferno’sundakilanetligörünümüpekçok

ironidesergilenir;ThomasMooreÜtopya’dapekçokironikyapıgeliştirir.KralLear’daki

soytarınınyorumları,yaşlıadamıntrajedisineironikselpuanlarsağlar.7

Bukadarbelirsizlikleriçerenbirkavramınuygulamabiçimlerinigözönünealarakşöyle

birtasnifyapmakdamümkün:

1.Herhangibirtipinironisi:

Umumiolanındışınaçıkmış,farklıbirmalzemeyleiğretibirşekildedonanmışherhangi

birtipin ironiside diyebiliriz.Herhangibirtipin ironik olarak anlatılmasında esas olan

mübalağadır.Böylebirgerçekliğinolupolmamasıönemlideğildir.Romankahramanı,artık

diğerleriarasındabiryabancıolmaklakalmaz,hereylemionunbirkeredahakarikatürize

olmasınayolaçar.İkilianlamınbirinciboyutu,yanigörüneni,umumiolanındışınaçıkmışbir

tipinnasılgöründüğüneilişkindir.Asılsöylenmekistenenise,böylebirdonanımınyanlışlığıdır.

Buyanlışlıkdahasomutbiralternatifledeanlatılabilir.AhmetMithatEfendi’ninFelatunBeyile

Rakım EfendiromanındaRakım Efendi,biralternatiftirveromanınenzayıftarafıdır.Rakım

Efendigereksizdir.FelatunBeytekbaşınaromanınanakahramanıolarakkalmasıgerekirken,

AhmetMithatEfendi,söylemekistediklerinin anlaşılamayacağınıdüşünmüşgibi,olması

gerekenidesöylemeklüzumunu hissetmiştir.Tanzimatdönemiromanlarındakarşımıza

çıkanbuyaklaşımınsebebi,“kontrollümodernleşme”dir.

2.Kavramlarınironisi:

Yukarıdaevveyolmetaforundanbahsederek,yakındönem Türkfikirveedebiyat

hayatınınbiryolculuğumetaforizeettiğinisöylemişvegeçmişimizin,kendievimiziinşaetmek

adına biryığın malzemeyle mücehhez olduğundan söz etmiştik.Bu malzeme elbette,

Tanzimatlaberaberkavramlaştırmayıöğrenenmünevverimizin,batılıfikirakımlarınailişkin

önerilerinden oluşacaktı.Gündelik hayatın heralanında “aşırılığa”kaçtığıkabuledilen

münevverteorikyaklaşımlardadaaşırılığakaçmaktan,yahutkavradığınızannettiğibatılı

teoriktasavvurlarıntekçözüm olduğukonusundadaısrarlıdır.Romantiktavırelbette“uç”ta

yaşayandır.1860-1908arasısenelerdekisiyasiyapınınizinverdiğiölçüdefikirveedebiyat

hayatımızdaetkiliolanbuteoritutkusu,1908’densonra,malum sebeplerle,alenivefakat

karmaşık birmalzeme olarak önümüze konacaktır.Meşrutiyetsonrasıfikirakımlarına

bakıldığızaman,kurtarılmasıgereken bircemiyetolduğu gerçeğinden hareketeden

7A.J.Cuddon,TheDictionaryofLiteraryTerms,PenguinBoks,1985,ss.335-340.İronihakkındadaha
genişbilgiiçinayrıcabkz.SørenKierkegaard,İroniKavramı,TürkiyeİşBankasıYayınları,İstanbul,
2003.
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münevverlerimizinnekadarçokkurtarıcıformülönerdiklerinigörürüz.ÖmerSeyfettin’inEfruz

Bey romanı/hikayeleriyle,metnin her bölümünde,münevverlerin tasavvurlarınıironize

edecektir.BiryandanEfruzBey’inbizatihikendisi,ceddininbütünözelliklerinitevarüsetmiş

birkimlikleönümüzdedururken,inandığıvesavunduğu,memleketikurtarmaformülleride,

ceddindentevarüsettikleridir.

3.Sosyalbirolgununironisi:

Belkibucümlenindahaaçıkifadesisosyalbirolguolarakmodernizm sürecidir.

AhmetMithatEfendininFelatunBeyileRakım Efendiromanınınmerkezinde,FelatunBeyyani

birtipvardı.HalbukiTanpınar’ınSaatleriAyarlamaEnstitüsüadlıromanınınmerkezinde

bürokratikorganizasyon var.Bizatihikahramanın bakışıironikvemodern zamanlardaki

“oyun”algılamasınınfarkında.HalitAyarcı,Hayriİrdal..Sabitlenmişbir“ironik”algılamasüreci.

Romanboyunca,hiçbirbölümde,busabitlenmişliktenayrılmayanbirbakışaçısıyla,Tanpınar,

yirminciyüzyılın ortalarında,Tanzimatsonrasıyaşanan modernleşme olgusunun çağın

ihtiyaçları doğrultusunda nasıl algılanabileceğini göstermektedir. Elbette, bürokratik

organizasyonironisindenbaşkaironizeedilenyapılardavarburomanda.Meselakültür

hayatımız..Tarihtelakkimiz..Amabunlarınhepsibirbirinebağlıbirsosyo/ironikgereklilikler

dizgesiolaraksunulmuştur.

4.Gündelikhayatınironisi:

Türkçedekiromantikironibaşlığıaltındadeğerlendirilebilecekve baştanberiizah

etmeyeçalıştığımızhususlarıntamamınıkapsayanromanlaryazanisim hiçşüpheyokki,

OğuzAtay’dır.Tutunamayanlar,TehlikeliOyunlar8 adlıromanları,KorkuyuBeklerkenadlı

hikayekitabı,OyunlarlaYaşayanlaradlıpiyesi,bizdekimodernedebiyatgeleneğininiçerdiği

ironikanlatım biçimlerininvehattatürlerinintamamınıkapsar.Gündelikhayatınironisi,hem

Tutunamayanlar’dahem deTehlikeliOyunlar’dayoğunlaştırılmışveromantizminyenibir

teması, kaotizm yaratılmıştır. Romantizme dair diğer tematik ifadeleri de Atay’ın

romanlarındabulmakmümkün.Yurtsuzluk,ölüm,yolculuk,saflık,doğalinsanıncoşkulu

yaşamaduygusu,samimiyet,yabancılık,mistisizm,akıldışılıkvesöylenemeyen,devrimci

değişim,şimdiyiyaşamaamageçmişinnostaljisi,gelecekmerakı,dahaiyiolmaihtimali,

ihtimallerinaşkı,melankoli,sılahasreti,yabancılaşmavb.

Bizim üzerindedurduğumuzkonu,kendikültüreldeğişmemizbağlamında,bukültürel

değişmeninedebimetinlereyansımabiçiminiyorumlamayaçalışmak.Diğeryandanaynı

metinlerin arkasındakiöznenin,hangikoşullarıyerine getirerekironikmetin düzenlediği

8Buradaüzerindedurulmasıgereken“romantikbirtavırolarakoyun”ununneanlamageldiğidir.Atay’ın
metinlerinisimlerindenbaşlayarakiçerikveformdakullandığıoyunveoyunlar,başkaromancılarımızın,
meselaTanpınar’ın,eserlerindekibenzeriyapılarlamukayeseedilerekveçözümlenerek
yorumlanmalıdırkibuayrıbirçalışmagerektirir.Oyunhakkındabkz:Dellaloğlu,a.g.e.,s.202.Ayrıca
bkz.EricBerne,HayatDenenOyun..
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konusunda ise,Rortyşöyle diyor:“(i)İronistin,öbürsözcük dağarlarından,karşılaştığı

insanlarınnihaikabulettiğisözcükdağarlarındanetkilenmişolmasındanötürükendisinin

halihazırdakullanmaktaolduğunihaisözcükdağarıhakkındaradikalvesüregidenkuşkuları

vardır.(ii)kendisininşimdikisözcükdağarıiçerisindeifadeedilenargümanınbukuşkularıne

garantileyeceğininededağıtacağınıidrakeder;(iii)kendidurumuhakkındafelsefeyapması

ölçüsünde kendisözcük dağarının gerçekliğe başkalarınınkinden daha yakın olduğunu,

kendisineaitolmayanbirgüçleilişkiiçindeolduğunudüşünmez.Felsefeyapmayaeğilimli

ironistlersözcükdağarlarıarasındakiseçiminyansızveevrenselbirsözcükdağarıiçindeya

dabirkimseningerçeğeuzanmakiçingeçmiştekigörünüşlerlemücadeleyegirmesiyoluyla

yapılmayıp,buseçiminbasitçeyenisözcükdağarınıeskisiylekapıştırarakyapıldığınıkabul

eder.”9 İronininkarşıtısağduyudur.Çünküsağduyu,olumsallık’ıntercihidir.Dışdünyadaki

nesnelerin anlatımıiçin seçilen kelimelerbetimlemeye yönelikstandartkelimelerdir.Ve

buradageçerliolanölçütbeşduyununalgılamabiçimidir.Sağduyuyasahipolmakbirbakıma

olumsallığıtercih etmektir.Sağduyuya sahip olmak,mevcutsözcük dağarında formüle

edilmişönermelerinalternatifnihaisözcükdağarlarınıkullananlarıninançlarını,eylemlerinive

yaşamlarınıbetimlemeyeveyargılamayayeteceğinisorgulamaksızınkabuletmektir.

Ancakbunlarınherhangibirinde,bazenbirkaçironitarzıbiraradabulunabilmektedir.

Mesela,OğuzAtay’daalegorikyapıkullanılmaksuretiyle,hem tipeyönelikironihem de

gündelik hayatın ironisi, ayrıca modernizm kastedilerek sosyal bir yapının ironisi

yapılabilmektedir.

Tanzimat dönemiedebiyatınıdeğerlendirirken edebiyat tarihçileri,klasik Türk

edebiyatında kasidelerin tasviranlayışıyla,Namık Kemal’in İntibah romanındakitasvir

kısımlarınımukayeseederler.SonuçtaNamıkKemal’inklasikedebiyatıntasviranlayışından-

aslında hayatgörüşünden demek lazım-çok da fazla ayrılamadığınınotedeceklerdir.

Tanzimat,elbetteinsanımızındünyayabakışınıdeğiştirmişti.İdealistfelsefeyiesasalanbir

dünyagörüşündendahasomutbirfelsefeye,pozitivist(olumsallık)felsefeyegeçiyorduk.Bu

felsefiinanışta,gerçekliğialgılamayöntemibeşduyuvasıtasıylamümkündüvedışgerçeklik

ilebubeşduyununbirebir,literal,metaforikolmayanbirilişkikurmasışarttı.Halbukiklasik

geleneğimiz,dünyagörüşüveo dünyagörüşünüifadeedendilmalzemesibakımından

metaforikbiranlatım malzemesinesahipti.Türkler,Arapveİranedebiyatlarıveözellikle

İslam tasavvufusayesinde,dünyayabakışlarınıuhrevibirçizgiyetaşımışlarveözellikleedebi

dili,metaforikbiranlatım vasıtasıhalinegetirmişlerdi.Budilinestetikboyutukonusunda

herhangibirdeğerlendirmeyapacakdeğiliz.Sadece,ondokuzuncuasrınedebiyatdiliiledış

gerçekliğinifadeedilemeyeceğigerçeğini,Tanzimatdönemiaydınınınfarkettiğinisöylemek

istiyoruz.Yukarıdakibölümlerdebumeseleüzerindedurulmuştur.Ancak,1860-1901tarihleri

9RichardRorty,Olumsallık,İroniveDayanışma,AyrıntıYayınları,İstanbul,1995,s.114.
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arasında;yani,Tanzimatedebiyatınınbaşlangıcından,Servet-iFünunedebiyatınınsonuna

kadargeçensürede,edebidilin-yazıdiliningittikçesomutlaştığını,metafordankurtulduğunu,

bunundakırkyıllıksüredetasvirişiirlemümkünolduğunusöyleyelim.Tanzimat,hakikaten

fikrinmanzumesiniyazmıştı.Edebiyattarihimizinşiiryerinemanzumekalemealanyegane

dönemi,Tanzimatdönemidir.Çokciddiboyutta,birhayatgörüşüvebunuifadeedenbirdilve

edebiyatgörüşüdeğişikliğiolmuştu.ŞinasiveondansonragelenTanzimat’ınilkedipleri

NamıkKemalvenisbetenZiyaPaşa,kavramlarlauğraştılar.Bukavramsalmanzumecilik,

okuyucuya,hayatınasıltanımlamalarıgerektiğinigösteriyordu.EğerŞinasiakıldan,kanundan,

terakkidensözediyorsa,bunlar,idealgerçekliğindeğil,reelin,mevcutdünyanınişleyişineait

kavramlardıve Şinasi,uhreviolandan ziyade,sekülerolanın daha önemliolduğunu

vurguluyordu.NamıkKemalbukavramlarınyanınahürriyetivevatanıkoydu.Elbettebaşka

kavramlardavardır.Amanedenhürriyetvevatanbukadarönemliydi?İştebunoktadamizaç

bakımından romantik birtavırgösteren Tanzimatediplerinigörüyoruz.Terakkifikrinin

kaçınılmazlığı,ancak bunun zihinsel değişimle mümkün olacağı inancı ve elbette,

romantizmin temelesprisi:Değerler oluşturmak ve bu değerleriyaymak10.Onların

kavramlaştırmagayretleri,klasiklerdeolduğugibi,mevcutdeğerlerebağlılıklarındandeğil,

yenideğerleroluşturmaçabalarındandır.

Bunu yaparken,bu kavramların tekabülettiğidünyanın elbette,batılı,modern

kavramlar olduğunu;en azından içinde yaşadıkları geleneksel değerler bakımından

tartışılabilirkavramlarolduğunubiliyorlardı.EğerNamıkKemalvearkadaşları,klasikolandan

yana düşünce üretmek isteselerdi,oluşturacaklarıyeniedebive fikriokulun adı“Türk

klasisizmi”olurdu..HalbukionlarTürkromantizminioluşturacaklardı.

Tanzimatsonrasıneslinedebiyatımızdagerçekleştirdiğienönemliaşama“tasvir”dir.

Eşyanıntasvirivebununmanzumeolarakalgılanması,edebiyattarihlerindeçokdaüzerinde

durulmayanbirdönemin;“aranesil”ineseridir.Eşyayıtasviranlayışı,Servet-iFünunakadar

uzanır.Ara nesilve Servet-iFünun edebiyatının bu konudakikılavuzu,batıdan yapılan

tercümelerdir.VictorHugo,ShakespeareveEmilZolaçevirileriile,Fransızedebiyatınındiğer

romancılarındanodönemdeyapılançevirileribiliyoruz.Butercümeler,tabiryerindeyse,Türk

münevverinin “eşyanın isminiöğrenmesini”sağlıyordu.Böylece somutgerçekliküzerine

düşünmebaşlamıştır.Klasikedebiyatmetaforikdilsebebiyle,imgeselbiredebiyatyerine

mazmunayönelik-sembolikbiredebiyatoluşturmuştur.HalbukiTanzimatsonrasıikinesil,

eşyanınisminiöğrendiveöğretti.Biredebiyatveonundilibitmiş,yenibirdilvedolayısıyla

yenibiredebiyatoluşturuluyordu.

AranesilsonrasıedebiyatyaniServet-iFünuniçinhissinşiiriniyazdığısöylenir.Bu

sadeceşiirdedeğil;romandadaaynıdır.Tanzimatsonrası,dildeğişiminiifadeimkanları

10IsaıahBerlin,RomantikliğinKökleri,YapıKrediYayınları,İstanbul,İstanbul,2004.
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bakımındansıralarsak:kavram-eşya-duyguşeklindebirsıralamaoluşur.Demekki,modern

edebiyatınmümessilleri,kavramlarıveeşyayıtanıdıktansonraduygularınınadınıkoymayı

öğrendiler.Fakatburadadayinebatıedebiyatınınönemliakımlarından,onlarınedebiyatvedil;

özellikleşiiranlayışlarındanfaydalanacaklardı.Örneğin,klasikedebisanatlaryanında,imajın

kullanılmasıbudönemerastlar.RomantikedebiyatmetaforikbirdilkullandığınaveFransız

sembolizminin romantizmle yakın ilgisiolduğuna göre,Fransız edebiyatından etkilenen

Servet-iFünuncularındaaynışekilde,buradanbeslendiklerinisöyleyebiliriz.CenabBeyin

Parisserüveni,1890’larınFransızşiiriveözellikleFikret’inparnasyenşiiranlayışı...Parnasyen

şiir anlayışı,Fikret’in şiirlerinde tasviri ve felsefi olanın kaynağını teşkil ederken,

ParnasyenlerinFransa’dahangifikrizemindedoğduklarınabakmak,Fikret’inhangikaynaktan

beslendiğikonusundabirfikirverebilir.Kaldıki,Fikret,bizim edebiyatımızda,romantikmizaçlı

şairlerinbaşındagelir.


