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“… Toplumlar›m›z›n ve tarihsel cemaatlerimizin kökleri hakk›nda
ﬂeyler duyuyoruz… Ama insan, a¤aç de¤ildir. Kökleri yoktur,
ayaklar› vard›r, insan yürür.”
Juan Goytisilo, ‘Metaforas de la migracion’, (2004)

Murat Belge’nin Kas›m ay›nda ‹letiﬂim’den ç›kan GENES‹S ‘Büyük Ulusal Anlat›’ ve Türklerin Kökeni adl› son kitab›n› de¤erlendirmeden önce kitapta s›kça geçen kimi kavramlara –gelenek, anlat›, öz, kök, köken, icat vb.- yönelik
bir arka plan oluﬂturarak ve bu arka plan›n oluﬂturaca¤› ba¤lamdan hareketle kitab›n de¤erlendirilmesi yap›lacakt›r. Belge, bu kavramlara kitab›n›n “Giriﬂ” k›sm›nda de¤iniyor ve bu kavramlara iliﬂkin analizlerinden sonra ortaya
ç›kan sonuçlar› eleﬂtirdi¤i eserlerde somutluyor. Çal›ﬂmas›n›n son bölümünde de bu kavramlara, bu kez daha kapsaml› bir biçimde yeniden dönerek
çal›ﬂmas›n› sonland›r›yor. Oldukça hacimli olan bu kitab›n omurgas›n› bahsetti¤im kavramlar›n oluﬂturdu¤unu düﬂündü¤ümden sa¤l›kl› bir de¤erlendirmenin yap›labilmesi için kabaca da olsa bir “ba¤lamsallaﬂt›rma”n›n gerekli oldu¤u kan›s›nday›m.
Bat›’n›n iki bin küsur y›ll›k siyaset ve felsefe gelene¤inin metafizik unsurlar›yla hesaplaﬂan ve mümkün oldu¤u ölçüde mevcut metafizikten ‘kopmay›’
hedefleyen siyasi/felsefi karﬂ› argümanlar, on dokuzuncu yüzy›l›n ortalar›na
gelindi¤inde birbirlerinden habersiz olan iki Alman filozof taraf›ndan sistematik denebilecek bir aﬂamaya getirilip neredeyse zirveleﬂtirilmiﬂlerdir. On

*

Bu metnin haz›rlanmas›nda sundu¤u kaynaklar› ve son derece derinlikli eleﬂtirileri ile kendisinden büyük
ölçüde istifade etti¤im ‹stanbul Bilgi Üniversitesi’nden edebiyat hocam Dr. Yalç›n Arma¤an’a teﬂekkürü bir
borç bilmekteyim.
** ‹stanbul Bilgi Üniversitesi, Tarih Bölümü Ö¤rencisi.

252
Toplum ve Kuram, Say›: 1, May›s 2009

dokuzuncu yüzy›l›n ortalar›nda, K. Marx ve F. Nietzsche, Almanya’da Hegel’in öznelci diyalektik felsefesi ve Yeni-Kantç›l›¤›n savlar› ﬂahs›nda cisimleﬂen Bat› metafizi¤ine cepheden savaﬂ açarlarken esas›nda Antik Yunan’dan
modern zamanlara evrilerek gelen ve uzun y›llar insan zihni üzerinde egemenli¤ini kurmuﬂ olan siyasi/felsefi argümanlar› ve onlar›n ba¤l› bulundu¤u
paradigmay› yap›sal diyebilece¤imiz de¤iﬂikliklere u¤ratm›ﬂlard›r.
Marx’›n ve Nietzsche’nin Bat›’n›n de¤erler hiyerarﬂisine k›sa devre yapt›rarak
metafizik alg›n›n süreklili¤ini kesintiye u¤ratan pratikleri, kendi özgün ve yarat›c› yataklar›nda, nihayet H. Arendt’in “felsefi sistemleri veya o s›rada kabul edilmiﬂ de¤erleri ‘baﬂaﬂa¤› getirme’ hareketi” (Arent, 2006: 49) olarak niteleyece¤i ‘gelenekten modern kopuﬂ’1 aﬂamas›na ulaﬂm›ﬂt›r.
Bu gelenekten modern anlamda kopuﬂ için metafizi¤in kavramlar›n›n neredeyse tamam› eleﬂtiriye tabi tutulur. Marx, Hegel’in ‘töz’, ‘tin’, ‘bilinç’, ‘mutlak tin’ gibi kavramlar› ile çarp›ﬂ›rken Nietzsche de alg›s›n› ‘ahlâk’›n tarihine
ve yine ahlâk›n güncel siyasi ve toplumsal geliﬂmeler üzerindeki etkilerine
yo¤unlaﬂt›rm›ﬂt›r. Kant, Hegel, Schopenhauer gibi filozoflar Nietzsche’nin
“sert” eleﬂtirilerinin merkezinde yer alan baﬂl›ca isimlerdir.
Hesaplaﬂ›lan kavramlardan biri de ‘köken’ kavram›d›r. Bu kavram›n eleﬂtirisi Marx’tan ziyade Nietzsche’de önemli bir yer teﬂkil etmektedir. Köken kavram›n›n içinde yer ald›¤› metafizik söylem ya da felsefi sistemler, kaç›n›lmaz
bir biçimde ‘öz’ kavram›n› da söyleminin içine yerleﬂtirip yürürlü¤e sokmaktad›r. Bunun sonucu olarak da, kökeni ele al›nmaya çal›ﬂ›lan ﬂey’e mevcut
metafizik söylemce verili bir geçmiﬂ ve de¤iﬂmezlik özelli¤i atfedilmeye baﬂlan›r. Zaman içinde de¤iﬂmeden kalabilen, yap›s›nda herhangi bir dönüﬂümü yaﬂamayan bu öz ve kök/köken kavramlar›, Nietzsche’ye göre ahlâk›n
mevcut yaﬂamdaki hemen her ﬂeyi ‘idealize’ etmesiyle ilintilidir.
Nietzsche’nin köken ve öz kavramlar›na yapt›¤› eleﬂtirilere geçmeden önce
onun ahlâk›n en büyük ikiyüzlülü¤ü olarak nitelendirdi¤i ‘ideal’ kavram›na
yapt›¤› eleﬂtirileri ele almal›y›z. Nietzsche’nin 1887’de kaleme ald›¤› Ahlâk›n
Soykütü¤ü adl› kitab›n›n ilk bölümünün sonlar›na do¤ru, ‘ideal’ kavram›na
ve ideal olan ﬂey’lerin nas›l yarat›ld›klar›na yönelik uzunca bir aforizma yer
al›r. ‹deallerin nas›l üretildi¤ine bakmak her ﬂeyden önce cesaret isteyen bir
pratiktir ve bu pratik için kiﬂinin yeteri kadar merakl› ve atak olmas› gerekmektedir. Cesaret ve merak sahibi kiﬂinin bunu yapmas› için ideallerin imal
edildi¤i ‘aﬂa¤›larda’ (oysa Platon’dan beri idealler her daim ‘en üsttedir’ ve
bu yukar›da bahsetti¤imiz de¤erler hiyerarﬂisinin baﬂaﬂa¤› çevrilmesinin Nietzsche’deki örneklerinden sadece biridir.) yer alan ‘karanl›k deli¤e’ bakmas› gerekir. Bu karanl›k delik esas›nda ideallerin üretildi¤i, t›ka basa intikam,
nefret ve h›nç gibi duygularla yüklü büyük ve kötü kokular saçan bir mahzen, “biz iyiler-Bizler âdiliz” diye sesler ç›karan öznelerin yer ald›klar› büyük
bir fabrikad›r. Aﬂa¤›ya bakan merakl› ve cesur insan, bu karanl›k ve ürkütücü mahzende ideallerin nas›l ve neden üretildiklerinin ahlâki referans unsurlar›n› yakalar ve fakat en sonunda vard›¤› sonuç, kötü havas›yla bu büyük
fabrikada üretilen ﬂeylerin yalan’dan baﬂka bir ﬂey olmad›¤›n› fark etmesidir
(Nietzsche, 2003:55). ‹dealler yalan olduklar›ndan temsilini üstlendikleri kav-

Anlaﬂ›laca¤› üzere ideal’in kökeni yoktur, kökensizdir. Sonradan üretilmiﬂtir.
‹dealler, ahlâka içkin kimi iktidar mekanizmalar›nca, içlerindeki kin ve nefret unsurlar› manipüle edilip yalanlar silsilesi olarak toplumsal-tarihsel düzlemde dolaﬂ›ma sokulur. Dolaﬂ›mda olan yalanlar –kökeni olmayan idealleröznelerince “düﬂmanlar›n› boyunduruk alt›na alma”n›n silahlar›na dönüﬂtürülür. Buradan sonra da mevcut yalanlar, ahlâk›n s›n›rlar›ndan siyasetin
“güç” ile ﬂekillendirilen egemenlik iliﬂkileri m›nt›kas›na geçiﬂ yapar ve iktidar ‘oyunlar›’ içindeki yerlerini almaya baﬂlar.
Köken sorunu Nietzsche’de ‘bilgi’ söz konusu oldu¤unda da gündeme gelmektedir. M. Foucault, Bilginin Arkeolojisi’ni yazarken Nietzsche’nin bilgi
hakk›nda yazd›¤› aforizmalar›n fazlas›yla etkisi alt›ndad›r. Hatta denebilir ki,
Foucault’nun ünlü “bilgi-iktidar-söylem” formülasyonundaki ‘bilgi’ ve ‘güç’
kavramlar› Nietzsche’nin argümanlar› olmaks›z›n yarat›lamazlard›. Foucault,
May›s 1973’te verdi¤i bir konferansta –Hakikat ve Hukuksal Biçimler- bilgi
konusuna yeniden döner ve Nietzsche’deki bilgi anlay›ﬂ›ndan hareketle hakikat ve hukuk aras›ndaki iliﬂkiyi yeniden ve bambaﬂka biçimlerde tan›mlamaya kalk›ﬂ›r. ‹fadelerine Nietzsche’den bir al›nt› yaparak baﬂlar. Al›nt› ﬂöyledir: “Say›s›z güneﬂ sistemlerinin ateﬂiyle y›kanm›ﬂ evrenin bir köﬂesindeki
bir k›vr›mda bir gün bir gezegen ortaya ç›kt›, gezegenin üzerinde zeki hayvanlar bilgiyi keﬂfettiler. Bu, ‘evren tarihi’nin en gurur verici ve en yalanc›
dakikas› oldu” (Foucault, 2005: 168).
Foucault, bu al›nt›daki ‘bilgiyi keﬂfetme’ ifadesine e¤ilerek Nietzsche’de keﬂfetme/icat etme sözcüklerinin nas›l ve neden kullan›ld›klar›n› belirtir. Foucault’ya göre Nietzsche’nin polemik bir muhtevaya sahip olan metinlerinde s›kça geçen “icat” –Almanca Erfindung- sözcü¤ünü kullanmas›n›n nedeni bu sözcü¤ün karﬂ›t› olan “köken” –Ursprung- sözcü¤ünü kullanmak istememesidir.
Bununla ilgili ﬁen Bilim’den bir örnek sunar. ﬁen Bilim’de Nietzsche, Schopenhaure’i dinin kökenini sözümona tüm insanlarda var olan bir önceleme
ile kabul etmesinden ötürü eleﬂtirir. Bu önceleme, yukar›da bahsetti¤imiz
de¤iﬂmeksizin kalan bir dinsel ‘öz’ kavram›n› ‘köken’ sözcü¤ünden hareketle tek tek tüm insanlarda var olan metafizik bir duygu ya da tasar›m haline
getirir. Buradan sonra Foucault, Nietzsche ad›na ﬂöyle konuﬂur: “Oysa, der
Nietzsche, tarih bu de¤ildir, böyle tarih yap›lmaz, olaylar bu ﬂekilde cereyan
etmemiﬂtir. Çünkü dinin kökeni yoktur, Ursprung’u yoktur, icat edilmiﬂtir, dinin bir Erfindung’u vard›. Belirli bir anda, dini ortaya ç›karan bir ﬂey meydana geldi. Din imal edildi; önceden yoktu” (Foucault, 2005: 170).

1- Hannah Arendt, geleneksek hiyerarﬂilerin tersine çevrilmesi sürecinde Vita Activa (emek, iﬂ ve eylem) ifadesi ba¤lam›nda Marx’›n ve Nietzsche’nin gelene¤e yönelik y›k›c› hamlelerine ra¤men bu düﬂünürlerde gelene¤in “kavramsal çerçevesinin az çok dokunulmadan b›rak›lmas›ndan ötürü gelenekten tam teﬂeküllü bir
“kopuﬂun” gerçekleﬂtirilemedi¤ini yazar. (‹nsanl›k Durumu, s.49)

253
Siyasal ‹ktidar Kapsam›nda Edebiyat ve ‘Ulusal Al›nt›lar’: Genesis

ramlar da (do¤ruluk, erdem, iyilik, kötülük, güzellik vb) büsbütün yaland›r.
Nietzsche için ahlâk, de¤iﬂmez bir öz ve köken ile iliﬂkisi olmayan, sonradan “icat edilmiﬂ” en büyük yalanlardan biridir.
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Büyük fabrikada imal edilen ﬂey salt din ya da bilgi de¤ildir; esas›nda toplumsal/bireysel yaﬂam› bir ucundan öbürüne kat eden tüm bir “de¤erler silsilesi”dir. ‹ktidar bu de¤erler silsilesini yarat›p kendine özgü bir paradigma
inﬂa ederken, bir yandan da hakikat oyunlar›n› oynamaktan geri durmaz.
‹cat edilen ﬂeyler mahzenlerde yaﬂamakta olan ve kendilerinin yaﬂam›n gerçek kurucu öznesi olduklar›n› kimi zaman ç›plak ﬂiddet kimi zaman ﬂiddetin biçim de¤iﬂtirmiﬂ ﬂekilleri olan ahlâki/siyasi buyruklar vas›tas›yla otoriter
bir biçimde dayat›r. Dayatman›n süreklili¤i, etkisi alt›na ald›¤› kiﬂinin tam
teslimiyeti gerçekleﬂene de¤in kesintisiz bir biçimde sürer. ‹nsanl›k –hâkim
s›n›flar›n denetiminde, tekil de¤il ço¤ul olan- kendi özgün geliﬂimi esnas›nda karﬂ›laﬂt›¤› güçlüklerden s›yr›l›p amaçlad›¤› ‘gelece¤e’ yönelmek için varoluﬂunun belirli aﬂamalar›nda belirli birtak›m kavramlar› gerçeklikle pek de
iliﬂkisi olmasa dahi ortaya ç›karm›ﬂ ya da Nietzsche’nin ifadesi ile “icat” etmiﬂtir. Tarihsel/kültürel icatlar, egemenlik iliﬂkileri m›nt›kas›na geçince h›zla “siyasallaﬂarak” iktidar iliﬂkilerince sar›l›p sarmalan›r ve sahip oldu¤u otoriteryan nitelik giderek daha bir belirginleﬂip keskinleﬂmeye baﬂlar.
Siyasal iktidar›n sürgit k›l›nmas›na arac›l›k eden tarihsel/kültürel icatlar kendi içinde çeﬂitlili¤e sahiptir; bir icat toplumsal yaﬂamda kal›c› olabilece¤i gibi tersine geçici bir süreli¤ine de var olabilir; önemli olan mevcut icad›n toplumsal yaﬂama –buna dünü ve bugünü ile “toplumsal bellek” demek daha
do¤ru olacak san›r›m- yerleﬂtirilmesi ve ondan da önce toplumsal›n –art›k
çoktan siyasallaﬂm›ﬂ olan toplumsal›n- verili icad› ﬂu ya da bu ﬂekilde bünyesine dahil edebilecek konuma getirilmesidir. Ço¤u zaman çeﬂitli ç›kar isteklerinin, iktidar olma arzular›n›n, egemenli¤in temel aktörü haline gelme
h›rslar›n›n tetikledi¤i, k›ﬂk›rt›p yarat›lmalar›na zemin ve olanak haz›rlad›klar› kurguya dayal›, ideal olan› eksen alan büyük ve tantanal› yalanlar olarak
icatlar, büyük ölçüde modern ça¤›n yarat›mlar›d›r. Kuﬂkusuz yukar›da bahsetti¤im ba¤lam içinde siyasal iliﬂkilerin teﬂvik edip görünür k›ld›klar› yalanlar›n tarihi çok eskilere götürülebilir; fakat kastedilen bu yalan üretiminin
modernite ile yo¤unlaﬂ›p genelleﬂmesi ve hatta ço¤u zaman yalanlar olarak
alg›lanmaktan dahi azade olup hakikatin ta kendisiymiﬂçesine toplumsal bellek taraf›ndan kan›ksan›p içselleﬂtirilmesidir.
Toplumsal yaﬂamda hemen hemen her gözene¤e sinmiﬂ, gündelik pratiklere de¤in nüfuz etmiﬂ olan iktidar iliﬂkilerinin ve bu iliﬂkilere iﬂlerlik kazand›rmay› ve yeniden kazand›rmay› temel strateji olarak belirleyen aktörler
–asker, bürokrat, politikac›, baba, köﬂe yazar›, din ve bilim adamlar› vb.- bu
iﬂlerlik kazand›rma aray›ﬂlar›nda neredeyse hemen hemen her vas›tay› kullanmaktad›rlar. Bu vas›talardan biri hiç kuﬂkusuz tarihtir. Gerçekli¤in sad›k
bir araﬂt›r›c›s› olan tarih, iktidar›n m›nt›kas›nda ﬂimdiki zaman›n›n denetimi
ve kal›c› istikrar› için iﬂlevselleﬂtirilir ve iktidar›n görkemli gelece¤e uzanmaya dair genel stratejisinin taktik taﬂ›y›c›s›, destek ve dayanakç›s› olur. Çünkü
tarih de ‘söylem’ üretir; kiﬂiler, durumlar ve olaylara dayanan tarih hâkim s›n›flar›n egemenli¤ini kurma iﬂlevinin vas›tas›na dönüﬂtürüldü¤ü andan itibaren gürültülü, haﬂin, y›rt›c› ve keskin söylemler üretir ve nihayet üretilen
–icat edilen- söylemler halihaz›rdaki öteki söylemlere –hukuki, ahlâki, politik vb.- eklemlenir ve onlar›n destekçisi olur. Bu ba¤lamda tarih, öyle ki,

Siyasal iktidar›n gelecek stratejisinin taktik taﬂ›y›c›s› olarak tarih bilindi¤i üzere ‘anlat›ya’ dayan›r ya da anlat›y› merkez al›r. Tarih sözcükler, cümleler arac›l›¤›yla anlat› yarat›m› faaliyetidir; geçmiﬂin ﬂuras›nda, buras›nda kalm›ﬂ bir
olay›n kaynaklar referans gösterilerek yaz›ya aktar›lmas› ve nihayet yaz›n›n
bizatihi kendisinin araçsallaﬂt›r›lmas›d›r. Metinlerin yeniden ve yeniden yarat›lmas› ve yarat›lm›ﬂ söylemlerin dolaﬂ›ma sokulmas› ile iktidar kal›c›l›¤›n›
pekiﬂtirip yo¤unlaﬂt›r›r. Anlat›lan bir cinsin, bir s›n›f›n, bir ›rk›n tarihi olabilir
fakat nesneleﬂtirdi¤i ﬂey her ne olursa olsun, inﬂa edilen anlat›lar her defas›nda iktidar›n hakikat oyunlar› içindeki yerlerini al›rlar.
Belirli bir dönemde egemen tarihsel anlat›n›n kimi zaman tersi yönde, ona
karﬂ›t olarak yarat›lmaya baﬂlayan alternatif tarih anlat›s›, -k›r›lma, büzülme
ya da kopuﬂ anlar›- karﬂ›-tarihlerin üretilip icat edildi¤i anlard›r. Egemen tarih anlat›s›n›n içinden ona ra¤men yükseltilmeye çal›ﬂ›lan karﬂ›-tarih anlat›lar› asl›nda mevcut toplumsal-siyasal yaﬂamdaki güç dengelerinin çalkalanmas›n›n bir neticesi olarak ortaya ç›kan söylemsel yer de¤iﬂtirme halleridir.
Baﬂka bir deyiﬂle, çat›ﬂan söylemlerin bir tür zemin kayb›na u¤ramas›d›r. Alternatif tarih anlat›lar› çökmekte, y›k›l›p da¤›lmakta olan bir iktidardan ve
onun artç› etkilerinden do¤an görece yeni anlat›lard›r; anlamlar önceki iktidar iliﬂkilerinin sabitledi¤i koordinatlardan sökülüp baﬂka koordinatlarda yeniden kodlan›rlar. Fakat kodlanan her anlam, kadim bir ilke üzerinden hareketine devam eder: “‹ktidar›m, çünkü daha eskiyim”, “topra¤›n gerçek sahibi benim çünkü köklerim san›landan çok daha öncelere uzanmaktad›r”,
“zaman içindeki kimi dönüﬂümlerim, sabitli¤i ve de¤iﬂmezli¤i baﬂat unsuru
olan öz’ümden yozlaﬂarak uzaklaﬂmam›n bir sonucudur”, “ondan kimi nedenlerle uzak düﬂmemle ilgilidir.”
Modernitenin ‘icat etti¤i uluslar’ bir kez bu karﬂ›-tarih ve onun ﬂaﬂaal› anlat›s› ile ‘tekevvün’ etti¤inde/ettirildi¤inde art›k yap›lmas› gereken olabildi¤ince “en eskiye” yönelmek ve en eski üzerinde hak iddia etmektir. En eski
üzerindeki hak iddias› ﬂimdinin teminat› gibi bir iﬂleve sahipken ayn› zamanda gelece¤in de ipotek alt›na al›n›p iktidar iliﬂkilerince rehin tutulmas›d›r.
Bellek yarat›m›na yönelen tarih anlat›s›, geçmiﬂin iliﬂkileri içindeki en küçük
bir ayr›nt›ya dahi te¤et geçmez, onun için en önemsiz ve silik ﬂey dahi anlat›n›n nesnesi olup iktidar› k›vamlaﬂt›r›c› bir de¤ere sahiptir. Foucault, ﬂu
ifadeyi belirtirken san›r›m yukar›da anlat›lmaya çal›ﬂ›lan ﬂeyi dile getirmek-
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geçmiﬂin bulan›k katmanlar› aras›nda neredeyse toplumsal belle¤in dahi k›y›s›ndan köﬂesinden çekilip unutulmaya yüz tutan en küçük bir jesti, mimi¤i, sembolü, eylemi, sözcü¤ü, edimi, etkinli¤i, bilinç iﬂaretini, ﬂekli dahi elindeki sondaj makinas›yla bulmaya çal›ﬂ›p bir süre sonra geçmiﬂin mahzeninden çekip ç›kar›r ve iktidar›n mevcut genel söylemine yedekler. Bu söyleme
yedeklenmiﬂ tarihi ‘gerçeklikler’ gerçek olabilece¤i gibi uydurma da olabilir.
Söz konusu olan ﬂey, iktidar›n egemenli¤inin tesisi oldu¤unda geçmiﬂin tozlu ve k›r›k dökük katmanlar› aras›ndan çekilip ç›kar›lan ﬂeylerin uydurma ya
da hakiki olmas› de¤ildir; tüm bu çekilip ç›kar›lan ﬂeylerin toplumsal/bireysel yaﬂamda kabul görür olmas›, belirli bir iﬂlerli¤e sahip olup var olan bir
boﬂlu¤u doldurmas›d›r.
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tedir: “Tarih, ritüeller gibi, kutsallaﬂt›rma ayinleri gibi, cenaze törenleri gibi,
ayinler gibi, söylence anlat›lar› gibi, bir iktidar yarat›c›s›, bir iktidar yo¤unlaﬂt›r›c›s›d›r” (Foucault, 2003:78).
Geçmiﬂin hemen hemen her ayr›nt›s›n› yede¤ine alan, ihtiﬂam›n›n par›lt›s› ile
gözleri kamaﬂt›ran, gücü ve kuvveti ile büyüleyip etkisizleﬂtiren ve tüm bu
olup bitenlerden sonra hukuksal zincirleri uyruklar›n›n boyunlara sar›p sarmalayan bu körleﬂtirerek köleleﬂtiren tarih anlat›s› kuﬂku yok ki siyasal anlat›n›n bir parças›d›r. Tarihsel-siyasal anlat›ya ba¤l› olan bir baﬂka unsur da,
araçsallaﬂt›rmay›, tarih gibi, onun da gerçekleﬂtirmesinden ötürü edebiyatt›r.
Edebiyat ve siyaset aras›nda da do¤rudan bir iliﬂki vard›r; bu iliﬂkisellik halini tayin eden ﬂey de birçok ﬂeyde oldu¤u gibi egemenlik iliﬂkileridir. Edebiyat›n, siyasal iktidar›n m›nt›kas›na yaz›nsal anlamda en fazla yaklaﬂt›¤› an,
roman›n bir alt-türü olarak “tarihi romanlar›” birer eser olarak ortaya ç›kard›¤› anlard›r.
Tarihi roman ço¤u zaman “olay örgüsünü” kurarken gerçek tarihle olan iliﬂkisini keser, ya da olay örgüsü esnas›nda kurgu, gerçek tarihi bir süreli¤ine
ask›ya al›r ve bunun yerine “icat edilmiﬂ” bir geçmiﬂ ç›kar›r. Bu icat edilmiﬂ
geçmiﬂ, yazar›n içgüdülerinin tatminine de¤il tam da o andaki egemen iktidar›n arzular›na yöneliktir. Egemen iktidar›n yukar›da bahsedilen gelecek
stratejisinin hizmetine sunar kendini.
Edebiyat iktidar›n ﬂatafatl› tarihini, debdebeli geliﬂimini kurgu arac›l›¤›yla icat
edip toplumsal/kültürel yaﬂama dahil ederken esas›nda siyasal iktidar›n söyleminin m›nt›kas› dahilindedir. Bu m›nt›kadaki belki de en gür ve h›rç›n oldu¤u yer ise “ulusal anlat›” olarak tarihi romand›r. Uluslar da bir bak›ma belli iktidar mekanizmalar›nca tarihin inﬂa iﬂlevselli¤inin de deste¤iyle belirli iradi edimlerin ›srarc›l›¤› sonucu sonradan yarat›lm›ﬂlard›r. Tahayyül edilen, s›n›rlar› çizilmeye çal›ﬂ›lan “ulus, hayal edilmiﬂ bir siyasal topluluktur-kendisine hem egemenlik hem de s›n›rl›l›k içkin olacak ﬂekilde hayal edilmiﬂ bir cemaattir. Hayal edilmiﬂtir, çünkü en küçük ulusun üyeleri bile di¤er üyeleri
tan›mayacak, ço¤u hakk›nda hiçbir ﬂey iﬂitmeyecektir ama yine de her birinin zihninde toplamlar›n›n hayali yaﬂamaya devam edecektir”(Anderson,
1995: 20). Anderson’›n bu ifadeleri biraz marjinal gibi gözükse de esas›nda
belirli bir gerçekli¤e iﬂaret etmektedir. Hayal edilen bir cemaat olarak ulus
“hakikatte” var olan bir topluluktur fakat bu böyle de olsa, belirli bir zaman
ve mekânsall›k düzleminde yarat›lm›ﬂ, inﬂa edilmiﬂtir. Burada ﬂunu belirtmek
de gereklidir. B. Anderson’›n hayal edilen bir cemaat olarak ulus’u, “icat” ve
“hayal” sürecinde belirli bir varoluﬂa tekabül etti¤inden “yarat›m” süreci ile
iliﬂkilidir; yoksa “sahtekârl›k” ya da “uydurma” ile de¤il. Siyaset ile iliﬂkisi
girift ve çetrefil bir muhteviyata sahip olan bu edebiyat prati¤inin makul düzeyde anlaﬂ›labilmesi, dar edebi okumalar arac›l›¤› ile yeteri kadar mümkün
k›l›namaz. Ulusal anlat› olarak bir tarihi roman›n neden ve hangi gerekçelerle yarat›ld›¤›n›n bilinebilmesi için anlat›n›n sosyolojik etkisi, tarihsel ve güncel ba¤lar›, ideolojik karakteri, hukuksal/politik özellikleri gibi çok say›da
unsurun birarada eﬂzamanl› olarak okunmas› gerekmektedir. Ulusal anlat›lar› eksen alan romanlar esas›nda kuruluﬂ romanlar›d›r; burada kuruluﬂ, ulu-

Ulusal anlat›lar hiç kuﬂku yok ki, anlat›s›n› mümkün k›lmak için geçmiﬂin
katmanlar›na yönelir; katmanlar aras›nda ulusa ait oldu¤unu tasavvur etti¤i
hemen her ﬂeyi ﬂimdiki zamanda iﬂlemekte olan ‘öz’e eklemeye çal›ﬂ›r; öz
geçmiﬂin karanl›k dehlizlerinde bakmas›n› bilen gözler için tüm ﬂaﬂaas› ile
zaman›n ve mekân›n sürekli de¤iﬂim/dönüﬂümüne ra¤men baﬂlang›çtan beri sahip oldu¤u ﬂekliyle par›ldamaktad›r. Tarihi romanlar da bu par›lt›lar›
yans›tan siyasal metinler haline gelir.
Öz kavram› yukar›da da bahsedildi¤i gibi köken kavram› ile beraber yürürlüktedir. Ulusal anlat› romanlar›, kökene yönelir, onu ele geçirmek ister, fakat mevzu bahis olan ﬂey bir kökenden ziyade icat edilen bir kurgudur, “gelene¤in icad›” icad›n gelenekselleﬂmesi ile iktidar iliﬂkilerindeki siyasal teçhizatta kendine has bir yer edinir.
Murat Belge’nin GENES‹S ‘Büyük Ulusal Anlat›’ ve Türklerin Kökeni adl› kitab› bu gelenekselleﬂmiﬂ icatlar, kurgular ve “yalanlar” üzerine kurulu, estetikten yoksun, teknik hatalarla yüklü olan bu edebiyat›n deﬂifresi niteli¤indedir. Kurulmakta olan –icat edilen- bir ulusal iktidar›n geçmiﬂin iktidar söylemiyle kurdu¤u çat›ﬂmal› iliﬂkiselliklerin edebiyat›n m›nt›kas›na girer girmez
hangi biçimlere büründü¤ünü ve mevcut ulusal iktidar›n nas›l da dayanak
bloklar›ndan birisi haline geldi¤inin ifﬂas› olan bu çal›ﬂmaya daha yak›ndan
bakmak için yeterli bir ba¤lam oluﬂturuldu¤u kan›s›nday›m.
Genesis ‘Büyük Ulusal Anlat›’ ve Türklerin Kökeni
Bilindi¤i gibi genel anlam›yla ‘modernizasyon’ süreci Bat› Avrupa da dahil olmak üzere eﬂzamanl› olarak yaﬂanmam›ﬂt›r. Modernizasyon süreci (ya da projesi) geleneksel toplumsal hiyerarﬂilere ve geçmiﬂin sosyo-politik iliﬂkiselliklerine galebe çal›p etkisizleﬂtirirken siyasal dönüﬂümü, esas anlam›yla ‘ulus-devlet’in yarat›lmas› ile zirveleﬂtirmiﬂtir. 18. yüzy›l baﬂlar›nda alttan alta etkisini
gösteren, yüzy›l›n sonuna do¤ru ise art›k iyice belirginleﬂen ulus-devlet ve
ulusçuluk, öncelikle 1789 Büyük Frans›z Devrim’i ile kendini görünür k›lm›ﬂ
ve yine bu devrimin genel artç› etkilerinin yaratt›¤› sonuçlar arac›l›¤›yla da
kendini siyasal yaﬂamda somutlaﬂt›rm›ﬂt›r. Ulusçuluk zaman içinde, h›zla Avrupa’n›n di¤er ülkelerine de yay›ld›. Fransa’da baﬂlayan ve giderek ivmelenen
ulusçuluk/milliyetçilik ak›m› –ya da burjuva ideoloji- bünyesinde birden fazla etnik unsuru bar›nd›ran büyük imparatorluklar›n mezar kaz›c›s› oldu.
Modernleﬂme her co¤rafyada eﬂzamanl› olarak yaﬂanmad›¤›ndan imparatorluklara ba¤l›, modern öncesi (pre-modern) uluslar›n modernleﬂmeleri, uygun bir ifade ile “gecikmiﬂ” modernleﬂme olarak tan›mlanmaktad›r. Sosyopolitik alt yap›s›n› kapitalizmin oluﬂturdu¤u, hukuksal/kültürel dokusunu ise
yükselmekte olan burjuva s›n›f›n›n “Ayd›nlanma” söylemi alt›ndaki yenidünya alg›s›n›n örgüledi¤i modernleﬂme projesinin, Bat› d›ﬂ› toplumlardaki zamansal farkl›l›¤› modernleﬂmenin yap›s›nda k›smi de¤iﬂiklikler bar›nd›rsa da
muhteviyat›nda çok büyük farkl›l›klar –Bat›’y› taklit ve kopya mant›¤›n›n hâkim olmas›ndan ötürü- göstermemiﬂtir.
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sun ortaya ç›k›ﬂ›n›n –icat ediliﬂinin- baﬂlang›ç noktas›ndan hareketle ad›m
ad›m yarat›lmas› sürecidir.
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Geç modernleﬂen toplumlardan biri de Osmanl›’d›r. 19 yüzy›l›n sonuna do¤ru ‹mparatorluk iyiden iyiye güçten düﬂmüﬂ bir vaziyettedir; milliyetçilik, Osmanl›n›n bünyesindeki çeﬂitli etnik yap›lardan topluluklar›n modernitenin siyasal hamlesi olan ulusçuluk dalgas›na kap›lmalar›na eﬂsiz bir zemin haz›rlam›ﬂt›r. ‹lkin 1821’de kendisi de geç modernleﬂen s›n›r toplumlar›ndan biri olan
Yunanistan’›n Osmanl›’ya karﬂ› baﬂlatt›¤› ‘Ulusal Kurtuluﬂ Savaﬂ›’n›n zaferi sonucu baﬂlayan parçalanma süreci, yüzy›l›n sonlar›nda iyice h›zlanm›ﬂt›r. Geniﬂ bir co¤rafyada çoklu etnik ve dini organizasyonu ile Osmanl› (imparatorlu¤u) kaç›n›lmaz parçalanma trajedisini sanc›lar›yla beraber yaﬂamaktad›r.
Murat Belge, eserine Osmanl›’n›n bu trajedisi üzerinde durarak baﬂlar. Avusturya Bosna’n›n ilhak›n› resmileﬂtirir; Trablusgarb’ta, Balkanlar’da trajedi katlanarak büyür ve nihayet Birinci Dünya Savaﬂ› yenilgisiyle trajedinin son perdesi oynan›r. Osmanl› içindeki entelektüel kesim(ler) hiç olmad›¤› kadar bu
siyasi buhranlar hakk›nda kafa yoruyor, bu kasvetli buhrandan ç›k›ﬂ›n yollar›n› ar›yorlard›. Da¤›lmakta olan toplumsal-siyasal organizasyonu yeniden ve
daha sa¤lam bir biçimde biraraya getirmenin bir yolu olmal›yd›. Turanc›l›k
mümkünlü¤ü uzak bir gelecek ütopyas›, Osmanl›c›l›k ise bir çeﬂit iyimserlikti. Osmanl›’n›n nihai y›k›l›ﬂ› kaç›n›lmazd›. Bundan ötürü “ne yapmal›” sorusunun yan›t› da kendi içinde elzemdi. Murat Belge, bu toz duman aras›nda
“hayat› bir ﬂekilde devam ettirmenin bir yolu bulunabilir miydi ve bunun formülü ne olurdu? Böyle zor bir zamanda, kendini topun a¤z›nda hisseden kesimin ‘Türk’ kimli¤i üzerine düﬂünmeye baﬂlamas›, bütün ‘gecikmiﬂ’li¤ine
ra¤men kaç›n›lmazd›” (Belge, 2008: 7) diye baﬂlar eserine. 20. yüzy›l›n baﬂlar›nda “hayat› devam ettirmenin” yollar› üzerine kafa yormakta olan kesimler bir ‘kimlik’ olarak ‘Türklü¤ü’ icat etmeye zorlanm›ﬂlard›r. Ziya Gökalp ve
Ömer Seyfettin’in öncülü¤ünde 1911’de Selanik’te ç›kar›lan “Genç Kalemler”
dergisi (edebiyatta sadeleﬂtirilmiﬂ bir dil oluﬂturma, d›ﬂ etkilerden uzak bir
geliﬂim sergileme gibi amaçlar› olan) tam da bu husus üzerinden yay›na
baﬂlar ve bir siyasal-kültürel kimlik olarak ulusun inﬂas›/yarat›m› için öncelikle dil’in inﬂa edilip yarat›lmas›n›n gereklili¤ini savunur.
Askeri yenilgilerin beraberinde getirdi¤i sosyo-politik y›k›m›n Osmanl› entelektüel kesimi üzerindeki etkisine k›saca de¤indikten sonra Belge, “kimli¤in
edebiyata dönüﬂtürülmesi” hamlesinin metinler üzerinden de¤erlendirmesine geçer. Fakat bu metin analizlerine yönelmeden önce yukar›da anlatmaya
çal›ﬂt›¤›m “öz”, “varoluﬂ” gibi kavramlar›n ulusal anlat›lar aç›s›ndan sahip oldu¤u niteliklere Avrupa’dan da örnekler vererek aç›kl›k getirmeye çal›ﬂ›r.
De¤iﬂim ve dönüﬂüm gibi sözcükler “özcülük” (essentialism) aç›s›ndan rahats›z edici sözcüklerdir. De¤iﬂim, sabitli¤i ile anlaﬂ›lan “öz”den kopma, köken’den uzaklaﬂma ve hatta ileri bir boyutta yozlaﬂmad›r. Özcülük anlay›ﬂ›na “varoluﬂ” her daim “öz’den sonra gelmektedir metafizik alg›s› hâkimdir.
Felsefe uzunca bir süre de¤iﬂip dönüﬂmeyen, verili ve öncelik kiplerine sahip bir “öz”ü, “varoluﬂ”un öncesinde konumland›rm›ﬂt›r.
Modernizm projesinin de belirli bir noktadan sonra teﬂvik etti¤i bu alg›, ulus
inﬂas› aç›s›ndan önemli olmuﬂtur; ulus ve onun kadim özü geçmiﬂin katmanlar› aras›ndad›r. As›l mevzu bahis olan ﬂey uzaklaﬂ›ld›kça yozlaﬂmaya, çürü-

Bu ‘temiz öz’ öncelikle siyasal iliﬂkiler, daha sonra da edebiyat taraf›ndan
yarat›lan bir icatt›r esas›nda. Bu ‘öz’ü varoluﬂ’tan önceye otoriter bir biçimde indirgeyen metafizik alg› (20 yüzy›lda J. P. Sartre, bu otoriter metafizik
formülasyonu, “varoluﬂ öz’den önce gelir” diyerek tersine çevirmeye u¤raﬂm›ﬂt›r ve bu u¤raﬂ›s› da de¤erlerin tersine çevrilmesi açs›ndan son derece
önemli ve anlaml›d›r.) edebiyat›n roman türüne ve onun da bir “alt-türü” olarak ‘ulusal kuruluﬂ’ romanlar› ﬂekline büründü¤ünde ne gibi varyantlara ve
de¤iﬂkenlere sahip olmaktad›r? Belge, siyasal söylemin teﬂvik edip tarihsel
çarp›k mantalitenin k›ﬂk›rtt›¤› bu ‘estetik kayg› ve de¤erlerden’ uzak romanlar›n, yazarlar›n›n zihninde eser üretilmeden önce halihaz›rda bulunan bir
öz’ün esere yedirilme giriﬂiminden baﬂka bir ﬂey olmad›¤›n›n analizine giriﬂir. “Do¤uﬂ-köken” anlat›lar›n›n hangi stratejik yap›lanmalarla kendilerini inﬂa ettiklerini ve toplumsal-bireysel bünyede yayg›nlaﬂt›r›ld›klar› ölçüde genel
anlam›yla siyasal iktidar›n “do¤uﬂ-köken” anlat›s›n›n nas›l da devam› oldu¤unun aç›klamas›na geçiyor. Eserde Belge, do¤uﬂ-köken anlat›lar›ndaki h›rç›n ve ötekileﬂtirici dili, yok etmeye meyilli siyasi söylemi deﬂifre ederken
belirginleﬂtirilmiﬂ bir “yöntem”den olmasa bile –edebiyatta yöntem zaten tart›ﬂmal› bir sorundur- kitap boyunca inceledi¤i romanlar› belirli bir okuma
tarz› ile ele al›p eleﬂtiriyor. Bu okuma ve de¤erlendirme tarz›n› M. Belge
“symptomatic” okuma olarak adland›r›yor. Bu okuma “verili eseri, ba¤l› oldu¤u alan›n egemen ideolojisi çerçevesinde” incelemek demektir.
Osmanl›’da 19. yüzy›l›n sonu ve 20. yüzy›l baﬂlar›nda hareketlenen, yüz y›l
içinde de devam ettirilen bu “do¤uﬂ-köken” ve ulusal anlat›n›n egemen ideolojisi hiç kuﬂkusuz milliyetçilik ve hatta zaman zaman ›rkç›l›kt›r. Faﬂizmdir.
Ulusal anlat› içinde Türk kimli¤ini inﬂa etmeye yönelmiﬂ, tarih ile –ço¤u zaman gerçek tarihle ilgisi olmayan kurgu eksenli tarih ile- iliﬂkiler kurup siyasal gelece¤e yönelme ve “hayat› devam ettirme” stratejisinde, anlat›lar›n öznesi kurulmakta olan ulusun ta kendisidir. Belge’nin eseri bu anlamda, bu
milliyetçi/faﬂist edebiyat›n, edebiyat eleﬂtirisinde bir ilk olmas›ndan ve benzerinin neredeyse hiç olmamas›ndan ötürü “gecikmiﬂ” fakat buna ra¤men
son derece kapsaml› bir eleﬂtirisidir.
“Büyük Ulusal Anlat›”daki egemen ideolojik çerçeveyi inceleyerek baﬂlayan
de¤erlendirmelerin cisimleﬂmesi için üç kuruluﬂ roman›n› eleﬂtirisinin oda¤›-

259
Siyasal ‹ktidar Kapsam›nda Edebiyat ve ‘Ulusal Al›nt›lar’: Genesis

yüp yok olmaya neden olan, o bir mekân olarak de¤il ama zamansal ruh
olarak var olan öz’e ulaﬂmaya çabalamak, onu bulmak, ona yönelmektir. Tarihle irtibatl› ulusal edebiyat uluslaﬂma pratiklerinin yarat›lmas› ve pekiﬂtirilmesi için ﬂimdiki zaman›n –Foucault’nun ‘söylemsel ﬂimdi-lik olarak belirtti¤i- içinden do¤ru geçmiﬂe yönelir. Öz’ün k›y›s›nda köﬂesinde dolay›mlanarak “kökeni”ni araﬂt›r›r. Geçmiﬂle irtibatland›r›lan bu ﬂimdi-lik’in gerekçesi
salt ﬂimdinin organize edilmesi de¤il ayn› zaman da Belge’nin de belirtti¤i
gibi asl›nda bir taraftan da “gelecektir.” “Gelecek’te ‘büyük’ olmak için kaybolan ve tarihin tabakalar› alt›nda kalan ‘temiz öz’ü o molozun alt›ndan ç›karmak ve bugün yaﬂayan insanlara neleri kaybettiklerini göstermek gerekir.
Bu yap›l›nca belki ‘silkinip’ ya da ‘titreyip’ kendilerine dönmeleri sa¤lanabilir.” (s. 35)
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na al›yor Murat Belge. Bunlar Kemal Tahir’in Devlet Ana’s›, Tar›k Bu¤ra’n›n
Osmanc›k’›, ve Erol Toy’un Azap Ortaklar› adl› romanlar›d›r.
‹nceleme ilk olarak Kemal Tahir üzerinden baﬂlar. Tahir’in Devlet Ana’s› do¤uﬂ-köken anlat›s›n› yukar›da da k›saca de¤inildi¤i gibi mekânsall›ktan ziyade “belirli bir zamansall›kla” ve ayn› zamansall›¤›n “ruhu” ile irtibatland›rarak kuruyor. Kemal Tahir aç›s›ndan amaçlanan öncelikle “Biz kimiz?”, “Nereden geliyoruz?”, “Bizi biz yapan öz nedir?” gibi sorular›n yan›tlar›n› bulmaya, icat etmeye çal›ﬂmakt›r. Ve asl›nda bu sorular tüm kuruluﬂ –Genesis- romanlar›n›n baﬂl›ca sorular›d›r. Bu sorular›n yan›tlar› arac›l›¤›yla anlat›n›n
omurgas› yap›land›r›lmaya çal›ﬂ›l›r. Yan›tlar süreklili¤i ve yo¤unlu¤u ölçüsünde bu tür edebiyat›n “söylem üreten” ekseninden modernizmin ulus-devlet genel eksenli paradigmas›na zemin de¤iﬂtirir, mevcut paradigmaya eklemlenir. Ulusal kültürün bir bütünlük arz eder tarzda yarat›lmas› –icat edilmesi- için bu sorular hayati öneme sahiptir ve edebiyat bu hayati öneme sahip olan sorulara yan›t aramaya çal›ﬂt›kça ço¤u zaman, ifadenin Althusser’deki anlam› ve kullan›m› ile siyasal iktidar›n “ideolojik ayg›tlar›” içindeki
kurumsallaﬂt›r›c› iﬂlevini yerine getirmektedir. Buhranlardan, hezimetlerden
ve y›k›mlardan do¤makta olan bir yeni ulus için “seçkin” bir tarih gerekmektedir. Ve böylesi bir seçkin tarih yarat›m›nda “entelektüel seçkinlerin yeni
millete ﬂanl› bir soykütü¤ünün sayg›nl›¤›n› yüklemesi ve bir milli mitos olarak bu gelene¤i cemaatle iliﬂkilendirmesi gerekir”. (Jusdanis, 1998: 51)
“Marksist” Kemal Tahir de “yeni millet” için ﬂanl› bir soykütü¤ü arama iﬂine yukar›daki sorular› sorarak giriﬂir. Devlet fikri merkezi bir önem arz
eder; ona göre Türkler aç›s›ndan devlet, tarihleri boyunca defalarca kurduklar› bir cihaz, bir ayg›tt›r. Sorunu, yani ulusun do¤uﬂunu ve kökenini
Osmanl›’n›n kuruluﬂuna de¤in gerilere götürür Kemal Tahir. Asya Üretim
Tarz› ba¤lam›nda Osmanl› Devletinin kuruluﬂunun co¤rafi etmenlerini s›ralad›ktan sonra Tahir, co¤rafyan›n olumsuz ﬂartlar›ndan ötürü toplumsal
organizasyonun “devlet” gibi güçlü ve yekpâre bir örgüt taraf›ndan sürdürülebilece¤ini belirtir. Romanda Türk insan›n›n meziyeti olarak köylülü¤ünü de¤il “devlet kuruculu¤unu”(s.183) ön plana ç›kar›r.2 Murat Belge, Tahir’in devlet vurgusunu s›kl›kla belirtmesinden ötürü Tahir’in “devlet” ﬂovenizmi yapt›¤›n› belirtir.
Roman, Ertu¤rul Bey’in öldü¤ü tarih olan 1290’dan baﬂlar ve Bilecik’in al›nd›¤› y›l biter. Belge, roman›n “olay örgüsünü” ayr›nt›lar›yla s›ralar. Romandaki “kötülük güçleri” anlam›nda negatif karakterleri ve nihayet toplumsal-siyasal organizasyon olarak Devlet’in Ana’laﬂmas›na de¤in kitab› de¤erlendirir.
Tar›k Bu¤ra’n›n Osmanc›k’› ise Osman Gazi’nin ölümü ile baﬂlar ve yine Osman Gazi’nin ölümü ile biter; Osman Gazi Bursa’n›n fethini beklemektedir
ölüm döﬂe¤inde. Romandaki anlat› bu bekleme sürecinde gerçekleﬂir. Roman büsbütün “Cihân devletini kuran irâde, ﬂuur ve karakter”in serimlenmesi üzerine kuruludur. Tarihsel kiﬂilikler (Osman Gazi, Ertu¤rul Bey, Orhan
bey vb) fazlas›yla savaﬂç›l›k, gurur, güç ve kuvvet gibi özelliklerle yarat›lm›ﬂlard›r. Güçlü bir soy güçlü olan bu kiﬂilerin ba¤l› bulundu¤u kavimden do¤up ço¤almaktad›r. Ve hatta öyle ki, “dünya” bu güçlü kiﬂilerin içinde yer al-

“Solcu” Erol Toy ise Azap Ortaklar›’nda Kemal Tahir ve Tar›k Bu¤ra’n›n tersine kuruluﬂ, baﬂlang›ç an›n› Osmanl› Devleti’nin kuruluﬂuna ve mevcut kuruluﬂu üstlenen siyasal kiﬂiliklere de¤in götürmez. Onun baﬂlang›ç an›n›
ﬁeyh Bedreddin oluﬂturur. Erol Toy, egemen tarih içinden ona ra¤men ç›kan
bir karﬂ› tarih ar›yor gibidir. Bedreddin, Erol Toy’da adeta Leninvari bir siyasal dehaya, Marxvari bir teorik derinli¤e sahiptir. “Ulusal Öz”ün edebi anlat›s›n›n Erol Toy’daki inﬂas› bir zulüm ve haks›zl›k makinas› olan devlete karﬂ› çarp›ﬂanlar›n “kahramanca” direnmeleriyle ete kemi¤e bürünmektedir.
Tam da bu konuyla ilgili, yani devrimci söylemlerin kendi geleneklerinin
üretilmesiyle ilgili olarak Eric Hobsbawn yerinde bir ifadeyle ﬂunu belirtmektedir: “Devrimci hareketler bile yeniliklerini bir ‘halk geçmiﬂi’ne (Saksonlara
karﬂ› Normanlar, Franklara karﬂ› ‘nos ancetresles Gaulois’ –‘atalar›m›z Galliler’-, Spartaküs), devrim geleneklerine (Engels’in Almanya’da Köylü Savaﬂlar›’n›n önsözünde iddia etti¤i gibi, “Alman halk›n›n da bir devrimci gelene¤i
vard›r.”) ve kendi kahraman ve ﬂehitlerine referansla sa¤lamlaﬂt›rm›ﬂlard›r”
(Hobsbawm, 2006: 16).
Erol Toy da Bedreddin3 direniﬂini iﬂte tam da böylesi bir “gelenek icat” etmek için kaleme alm›ﬂt›r. Bu icat edilen devrimci gelenek halk›n belle¤inde
diri ve kuvvetli olan bir an› olmak zorunda de¤ildir; de¤iﬂiklik yaratmak isteyen kesimlerin devrimci istemlerince popülerleﬂtirilip siyasal propagandalar›na koﬂullanan, resmedilen, çizilen, seçilen ve kurumsallaﬂt›r›lan bir gelenektir. Toy da böylesi bir siyasal araç olarak kendi Genesis’ini inﬂa eder.
Belge, bu üç roman›n›n do¤uﬂ-köken aç›s›ndan sunduklar› baﬂlang›ç noktalar›n› ele ald›ktan sonra, Türklerin kökenini, anlat›s›n›n merkezine alan bu
tarihi romanlar› yap›sal diyebilece¤im “ö¤elerine” ay›rmaktad›r. Romanlardaki “kad›n”, “düﬂman”, “savaﬂç›l›k”, “kahramanl›k”, “cinsellik” “kötüler”, “iyiler” gibi çok say›da ö¤eyi4 ve bu ö¤elerde dile getirilen kin, h›nç, öfke, ma¤rurluk, abart› gibi unsurlar› s›ral›yor.
Düﬂmanl›k ö¤esi ile ilgili olarak örne¤in Kemal Tahir’in ﬂu ifadeleri al›nt›lan›r Devlet Ana’dan: “… frenk adam›, say ki kuduz canavard›r. Kahpedir, k›y›c›d›r, allah› mald›r, dini iman› soymakt›r. Irz›, namusu, utanmas›, ac›mas›,
sözü yemini hiç yoktur. Bunal›rsa insan eti yer.” (s.184) Düﬂman›n› “ötekileﬂtirip” kategorize eden bu üslup Belge’ye göre “…herhangi bir faﬂistin hayal gücünden geçirmedi¤i terimlerle bir Bat› düﬂmanl›¤›”d›r (s.59).
2- Metinde geçen yazarlar›n romanlar›ndan yap›lan al›nt›lar do¤rudan Murat Belge’nin eserinden aktar›lmaktad›r.
3- ﬁeyh Bedreddin’in edebiyat›n anlat› düzlemine dahil edilmesi Nâz›m Hikmet’te de mevcuttur. Murat Belge,
Bedreddin’in Nâz›m Hikmet taraf›ndan tematikleﬂtirilmesini “genesis kayg›s› duyulmadan yap›lan” bir tematikleﬂtirme olarak tan›mlar.
4- Bu ö¤eler Belge’nin çal›ﬂmas›nda hayli önemli bir yer teﬂkil etmektedir. Bununla birlikte bu ö¤elerin hemen tamam› ana baﬂl›klara iliﬂkin alt baﬂl›klar olarak ele al›n›yor. Alt baﬂl›klar›n bir hayli fazla olmas› çal›ﬂmay› detayland›r›yor fakat okumay› da bir o ölçüde zorlaﬂt›r›yor. Murat Belge, söz konusu ö¤elerin hepsine ele ald›¤› yazarlar aç›s›ndan de¤inmektedir. ‹ster solcu yazarlar ister milliyetçi-faﬂist yazarlar olsun, isterse de ‹slamc› yazarlar olsun, bu yazarlar›n hepsinde bu ö¤elere biçilen anlamlar hemen hemen ayn›d›r. Bu
nedenle tek tek her yazarda bu “ötekileﬂtiren” dili ele almayaca¤›m.
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d›klar› “bir soy” ve bu soyun devlet kurma iradesinin oluﬂturdu¤u “bir ülkü”yü beklemektedir.” (s.13)
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Kad›n ö¤esi de bu yazarlarda düﬂman alg›s›ndan pek farkl› de¤ildir. Türk
kimli¤i aç›s›ndan soyun teminat› olarak iffet ve ahlâkla bezeli, cinselli¤i hazza de¤il do¤uma yönelik olan karakterler olarak yarat›l›rlar. ﬁehvet, arzu gibi cinsellik unsurlar› ise Türk kad›n›ndan ziyade “gavur” olarak ifade edilen
Rum, Bizans gibi “öteki” ›rklar›n kad›nlar›n›n sahip olduklar› özelliklerdir.
Belge, son olarak ‘genesis’ romanlar›ndaki iki ö¤eye daha de¤inir. Bunlardan
biri anlat›ya belirli bir eskilik, zaman aﬂ›m› kazand›rmak için yarat›lmaya çal›ﬂ›lan dil olarak “arkaizm”; öteki ise gerçek tarih ile icat edilen tarih aras›ndaki kopukluk, bilgi yanl›ﬂl›¤› olarak “anakronizm”dir. Bu iki ö¤e için üç romandan da epey örnek verdikten sonra çal›ﬂmas›n›n birinci bölümünü bitirir.
Bu üç romanda edebileﬂtirilmiﬂ bir siyasal kimlik olarak Türk’ün inﬂas›, icat
ediliﬂi, kuruluﬂu söz konusudur. Bu kuruluﬂ gecikmiﬂli¤inin etkisiyle h›rç›n
ve serttir. Dili ötekileﬂtiricidir. Öz’e yönelir, onu yaﬂay›p güncelleﬂtirmek ister, mevcut yitiklik ve yozlaﬂma hep bu hayal edilen Öz’den uzak düﬂme ile
ilgilidir. Ulusal anlat›lar›n bu kimlik yaratma serüvenlerinde içkin bir özellik
olarak taﬂ›d›klar› milliyetçi söylem kesifli¤i ölçüsünde ›rkç› söyleme katlanarak geçiﬂ yapar. Bu milliyetçi söylemin ›rkç›l›kla k›vamlan›p daha da ceberutlaﬂt›¤› anlat›lar Türk edebiyat›nda Necati Sepetçio¤lu ve Nihal Ats›z’›n romanlar›nda kendilerine yer edinmiﬂlerdir. Belge de kitab›n›n ikinci bölümüne Sepetçio¤lu’nun beﬂ ciltlik roman›n›n ilki olan Kilit adl› eseri ile baﬂlar.
“Ülkücü” N. Sepetçio¤lu, baﬂlang›ç an›n› Türkler’in Malazgirt Savaﬂ› ile Anadolu’ya girmeleri üzerine kurar. Simgesel bir biçimde kullan›lan Kilit savaﬂta bu kilidin aç›lmas› ile son bulur. Milliyetçi tasar›ma göre ﬂekillendirilen bu
roman da Türk insan›n› aramaktad›r, onun her ﬂeye ra¤men de¤iﬂmeden kalan öz’ünü geçmiﬂin tortular› aras›ndan çekip ç›karmak arzusundad›r. Bunu
yapmaya çal›ﬂ›rken Sepetçio¤lu, Belge’ye göre beﬂ cilt boyunca “tekrardan
ibaret, kendi içine kapal›, monoton ve s›k›c›”d›r. Eserde Türk faﬂizminin düﬂünsel dayanaklar›, s›n›rlar› belirginleﬂip somutlan›r.
Genel anlam›yla faﬂizm, özelde ise Türk faﬂizmi ve onun edebiyat cephesi,
Belge’ye göre “fizikselli¤i ön planda gelen bir ‘kahramanl›k’ idealini benimserler. Bu, bir kere ‘millet’in ‘özü’dür. Hain olmayan her ‘Türk’, hatta bazen
hain olanlar› bile, bu ‘öz’ü paylaﬂ›r.” (s.163)
Fiziksel olarak oldukça kuvvetli, savaﬂç› özellikleri ile düﬂmanlar›n›n korkulu rüyas› olan bu ‘kurmaca’ Türk’ün kendine has de¤iﬂmeyen pozitif özellikleri ise “adalet”, “do¤ruluk”, “iyilik”, “merhamet”, “hoﬂgörü” gibi çok say›da
“idealleﬂtirilmiﬂ” ahlâki de¤erlerdir. Toplum ve nitekim birey bu ahlâki de¤erler eﬂli¤inde kurulup yüceltilmelidir.
Sepetçio¤lu’ndan sonra Belge, Nihal Ats›z’›n romanlar›na geçer ve ulusal anlat›n›n Ats›z’daki ifadesini ele al›r bu kez. N. Ats›z kuruluﬂu “Uzak Asya’ya”
de¤in gerilere götürür Bozkurtlar›n Ölümü adl› roman›nda. “Orta Asya’da,
Ötüken’de do¤an ve orada geçici bir yoklu¤a u¤rayan Türk soyu Anadolu’da
Kurtuluﬂ Savaﬂ›’yla dirilmiﬂtir” diye yazar Murat Belge roman›n Diriliﬂ k›sm›n›
aç›klarken. Kitap öyle tasarlanmasa da k›sa bir zaman zarf›nda çocuk edebiyat› kitaplar›ndan biri haline gelir. Belge’ye göre kitab›n amac›n›n okurlara

Nihal Ats›z’›n ›rkç› dünya görüﬂüne de yer veren Belge, di¤er romanlar›n›
da tek tek ele al›r. Bu romanlarda dile getirilen faﬂist anlat›n›n deﬂifresi için
hiç de zorlanmaz Murat Belge, çünkü bu ö¤elerden fazlas›yla bulunmaktad›r romanlarda.
Hem Sepetçio¤lu’nun romanlar›nda hem de Ats›z’›n romanlar›nda, Murat
Belge ilk üç roman yazar›n›n eserlerini de¤erlendirmek için yapt›¤› eleﬂtiri
tarz›n› devam ettiriyor. Yani romanlar›, yukar›da bahsetti¤im –kad›n, düﬂman, iyilik vb.- ö¤elerine ay›rarak de¤erlendiriyor. Ve hatta kitab›n ilerleyen
bölümlerinde ele ald›¤› Peyami Safa, Abdullah Ziya Kozano¤lu gibi yazarlar›n ulusal anlat› romanlar›nda da ayn› eleﬂtiri yöntemini kullan›yor. Ayn›
eleﬂtiri yöntemini kulland›¤› farkl› yazarlar›n romanlar›ndaki ö¤elerin nitelikleri hemen hemen ayn›d›r; bu nedenle bu ayn›l›klar› burada birbiri ard›na s›ralamak bir zaman kayb› olacakt›r. Bundan sonra tek tek Murat Belge’nin çal›ﬂmas›nda ele al›nan her yazar›n eserindeki ulusal anlat› ö¤elerini ele almayacak sadece Belge’nin analizlerine dayanarak bu yazarlar›n sorunsallaﬂt›rd›klar› roman karakterlerini ve romanlar›n gerisin gerisine uzanmaya çal›ﬂt›klar› geçmiﬂin ne oldu¤unu ifade etmeye çal›ﬂaca¤›m.
Peyami Safa Attilâ roman›nda roman›n isminden de anlaﬂ›laca¤› üzere kuruluﬂ mitosunu Hun lideri Attilâ’ya kadar gerilere götürür. Bat›’n›n imgeleminde bir barbar olarak yer edinen Attilâ’n›n bu barbarl›k imgesinden ar›nd›r›lmas› iﬂine soyunur Peyami Safa. Burada Murat Belge Peyami Safa ﬂahs›nda
bir anokronizmin alt›n› çizer: “Hunlar Peyami Safa’da ‘milli’ coﬂkular yaﬂatsa
da, yazar›n Hunlara ‘milli’ özellikler atfetmesi tabii son derece anakronik.
Türklerin ta baﬂ›ndan beri bir millet (ve ayn› zamanda ordu) oldu¤u efsanesini kuran ›rkç›-Turanc› ideolojiyle ayn› ﬂeyi söylemiﬂ oluyor” (s.251).
Belge’nin çal›ﬂmas› Peyami Safa’dan sonra Kozano¤lu’nun Cengiz Han’› sorunsallaﬂt›r›p ulusal anlat›s›n› kurmaya çal›ﬂt›¤› K›z›l Tu¤ adl› roman›n›n de¤erlendirilmesine geçer. Atillâ ve Cengiz Han’›n Türk edebiyat›ndaki anlat›n›n temel karakterleri haline dönüﬂmelerinin nedenleri rastlant› de¤ildir. Belge’ye göre bu tutum “II. Meﬂrutiyet’ten beri, geliﬂen Türkçü ak›m, özünde
militarist bir çekirdek taﬂ›d›¤› için, öncelikle Cengiz Han ve Attilâ’n›n romanlar›n› Türk tarihine entegre edilmesine çaba harcanmas›”yla iliﬂkilidir (s.280).
Her ne kadar Cengiz “sar›-›rktan” olsa da anlat› bu durumu manipüle ederek durumu kurtarmaya çal›ﬂ›r. Anlat›, manipülasyon g›das›n› ise “Güneﬂ-Dil
teorisinin” iﬂlendi¤i, 1932’de Birinci Türk Tarih Kongresi’nde Türklerin tarihini kurup yükseltmeye çabalayan tarihçilerin “icat” ettikleri tarih söyleminden almaktad›r.
Belge çal›ﬂmas›ndaki bir bölümü de gecikmeli olarak ‘ulusal anlat›ya’ eklem-
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“›rkç›-milliyetçi-militarist bir dünya görüﬂü vermek oldu¤u besbelli, apaç›k”t›r.
(s.206). Kitapta düﬂman saflar›nda “Çinliler” merkezi bir yer teﬂkil eder.
(Türk’ün düﬂmanlar› meselesini Nihal Ats›z o¤luna yazd›¤› mektupta bir hayli geniﬂ bir “düﬂman listesi” s›ralayarak uzun uzad›ya anlatm›ﬂt›r. Ve asl›nda
romanlar›nda ele ald›¤› düﬂman problemati¤i de mektubunda anlatt›¤›, Türk’ü
içeriden ve d›ﬂar›dan yok etmek isteyen kuvvetlerden baﬂkas› de¤ildir.)
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lenen ‹slami Genesis’e ay›r›r ve “do¤uﬂ-köken” anlat›s›n›n ‹slami edebiyattaki örneklerine Yavuz Bahad›ro¤lu’nun Turgut Alp adl› roman› kapsam›nda
de¤inir. Bu romanda öne ç›kart›lmaya çal›ﬂ›lan ulusun özelliklerinden biri de
malumdur ki “dindarl›k”t›r. Kötülü¤ü Bizans ve Rumlar’da cisimleﬂtirip iyili¤i Türkler’de gerçekleﬂtiren bu roman popüler roman teknikleri kullan›larak
yarat›lm›ﬂt›r. Ulusal siyasal iﬂlevinin yan›s›ra dini propaganda iﬂlevi de göstermektedir yap›t. Di¤er romanlarda olan anlat› teknikleri ve bu tekniklerde
dile getirilen ö¤eler üç aﬂa¤› beﬂ yukar› bu romanda da mevcuttur. Eserin bir
“Romandan çok çizgi roman› akla getiren basit bir anlat› çizgisine oturdu¤undan” bahseder Murat Belge (s. 294).
Buradan sonra Murat Belge, en az Kemal Tahir kadar üzerine e¤ilip eserlerini eleﬂtirdi¤i Halikarnas Bal›kç›s›’n›n (Cevat ﬁakir) eserlerine ve onun zihniyet dünyas›na geçer. Kitab›n son bölümüdür. ‘Mavi Anadolu’ denilen ak›m›n ne oldu¤unu ele al›r Belge. Bu ak›mda da “genesis” ö¤eleri bulundu¤undan bu ak›m›n temsilcilerinin de eserleri incelenmelidir Murat Belge’ye
göre. O nedenle ak›m›n roman yazan tek kiﬂisi olan Halikarnas Bal›kç›s›’n›n
eserlerini de¤erlendirmeye baﬂlar. Di¤er ‘genesis’ romanlar› yazarlar›n›nkinden biraz farkl› bir genesis alg›s› vard›r Mavi Anadolu ak›m›n›n temsilcilerinin. Çünkü Mavi Anadolu ak›m›, Türklerin içinde yaﬂad›klar› topra¤›n en eski ›rk› oldu¤u yönündeki söylemsel hattan kurmaz anlat›s›n›; bunun yerine
“kültürel miras” ifadesi ön plana ç›kar›l›r. Kültürler kuﬂaktan kuﬂa¤a aktar›lmaktad›r. Sonra gelen daha önce gelmiﬂ olanlar›n kültürel birikimlerinden
mirasç›lar olarak faydalan›r, onlar› sahiplenip içselleﬂtirir. Kültürler aras›nda
bir tür dostane geçiﬂ gibi ele al›nan bu “kültürel miras” söylemi esas›nda hiç
de dostane bir biçimde kurulmam›ﬂ, tersine sahiplenmenin yo¤unlu¤u ölçüsünde bask›c›-otoriter bir ﬂekle bürünmüﬂtür. Bundan ötürü Ege’nin öte yakas›ndaki Helen dünyas› olabildi¤ince ac›mas›z bir biçimde aﬂa¤›lan›p horlan›r Cevat ﬁakir’in anlat›s›nda. “Bir ‘öteki’ ve bir ‘düﬂman’›n gerekli olmas›n›n bir sonucudur” bu durum Murat Belge’ye göre (s.314).
Cevat ﬁakir k›rklarda ve ellilerde yazd›¤› Aganta Burina Burinata, Uluç Reis, Turgut Reis, Yaﬂas›n Deniz, Gülen Ada gibi çok say›da roman›nda topraktan ziyade denizi Türk kimli¤inin inﬂa edildi¤i bir mekân olarak ele alm›ﬂt›r.
Yukar›daki tüm romanlar›n de¤ilse bile Uluç Reis (1962) ve Turgut Reis
(1966) adl› iki roman›n “genesis” için örnek teﬂkil edebilece¤i hususunu dile getirir Murat Belge, çünkü “Cevat ﬁakir’in denize verdi¤i önem nedeniyle
Türklerin denizcilikte en baﬂar›l› olduklar› zaman› bir ‘genesis’ sayd›¤› söylenebilir.” diye yazmaktad›r (s.344).
Belge, kitab›n bu son yazar›ndaki genesis saplant›s›n› uzun uzad›ya anlat›r,
‘genesis’ anlat›s›n›n tüm ö¤eleri Halikarnas Bal›kç›s› için de geçerlidir; o da
di¤er genesis yazarlar› gibi “kendinden” görmedi¤i herkesi düﬂman kategorisi içine hapseder. Kulland›¤› dil haﬂin ve vahﬂi bir ›rkç› dildir. Kad›na yaklaﬂ›m›, erkek egemen s›n›fl› uygarl›¤›n hiyerarﬂik yaklaﬂ›m›n›n ayr›mc›, aﬂa¤›lay›c› dilinden pek farkl› de¤ildir. Sahip oldu¤unu düﬂündü¤ü “hümanizm”e yönelik fikirler de ac›mas›z sertli¤inin gölgesinde anlat› içinde kaybolup gider.

Sonuç
Edebiyat›n siyasetin taﬂ›y›c› vas›tas› haline dönüﬂtürülmesinin çok say›da örne¤ini veren Belge’nin bu son çal›ﬂmas›, edebiyat eleﬂtirisi tarihinde son derece önemli olan kendine has bir yere sahiptir. Edebiyat›n ‘Büyük Ulusal Anlat›’lar›n temel kurucu unsurlar›ndan biri oldu¤unu belirten Murat Belge,
mevcut edebiyat›n bu kuruculuk esnas›nda anlat›s›nda iﬂledi¤i birçok ﬂeyi
asl›nda “icat etti¤ini” belirterek eleﬂtiriyi radikal boyutlar›na vard›r›yor. Murat Belge, ideal’lerin imal edildi¤i büyük ‘fabrikaya’ cesur bir biçimde e¤ilip
bak›yor ve neredeyse tüm ‘yalanlar›’ kapsaml› biçimde gün yüzüne ç›kart›yor. Gün yüzüne ç›kart›lan yalanlar oldukça sert, y›k›c› ve haﬂinler. Kimlik
aray›ﬂ›nda “hayat› devam ettirme” amac›yla kökene yönelmek isteyen yazarlar›n bu istemleri esnas›nda kendilerinden olmayan, kendilerine benzemeyen kiﬂileri nas›l da ac›mas›zca aﬂa¤›lay›p horlad›klar›n› ve bundan ötürü de
bu yazarlar›n milliyetçilik ve faﬂizmin sular›nda kulaç att›klar› belirtiliyor.
Ulusal Anlat›lar peﬂinde, Türk kimli¤ini öteki uluslar›n kimliklerini aﬂa¤›layarak icat etmeye çal›ﬂan ‘genesis’ yazarlar›na yönelik olarak M. Belge, çal›ﬂmas›n›n sonunda ﬂöyle sesleniyor: “… ‘öz’ diye, ‘köken’ diye bu kadar debelenmeyin, de¤mez.” Çünkü uluslar›n ve onlar›n ﬂahs›nda ifadesini buldu¤u varsay›lan insan’›n kökleri yoktur, insan a¤aç de¤ildir. Yürür. Köken ve
öz diyerek, siyasal kayg›lar eﬂli¤inde, estetik de¤erlerden uzak, bask›c› bir
üslupla inﬂa edilen anlat›lar, toplumsal-bireysel yaﬂamda olsa olsa “düﬂmanl›k”lar›n inﬂas›na yaramaktad›rlar. Bunun yerine “insanl›¤›n ortak” hislerinin
içinde ifade edilebilece¤i bir söylemin yerleﬂmesi gerekmektedir.
Böylesi bir söylemin yeniden ve herﬂeye ra¤men inﬂa edilmesi için ulusal
olan› eksen alan tüm sosyo-politik anlat›lar›n gelenekselleﬂtirilmeye çal›ﬂ›lan
statükolar› sars›lmal› ve hatta mümkünse parçalanmal›d›r. Anlat›lar›n birbirlerine dü¤ümlenerek yaratt›klar› otoriter/tahakkümcü söylemsel tan›mlar, dikiﬂ yerlerinden y›rt›l›p at›lmal› ve ortak hislerin içinde kendini özgürce ifade
edebilecekleri “alternatif” bir söylemin inﬂas› gerekmektedir. Kuruluﬂu esnas›nda kendisi d›ﬂ›ndakini “ötekileﬂtirmeyen” bir dil gerekmektedir. Düﬂmanca duygular› ç›kt›klar› yerde etkisizleﬂtirebilen bir “yeni” dil için yürürlükte
olan dilin siyasal iliﬂkilerin cenderesindeki t›kanarak keçeleﬂmiﬂ etkisinden
kurtulmas› gerekmektedir. Bu kurtuluﬂun somut olarak görünür k›l›nmas›
için eleﬂtirinin kendisi bir kez meydana ç›kt›¤›nda kendi s›n›rlar›n› olabildi¤ince geniﬂletip ötelere taﬂ›mak, radikalleﬂtirmek durumundad›r.
Görece 18 yüzy›lda baﬂlayan ve günümüze de¤in derinleﬂerek uzanan; siyasal-kültürel yaﬂama tüm a¤›rl›¤›yla bir karabasan gibi çöken milliyetçili¤in
neden oldu¤u y›k›mlar›n insan dünyas›nda yaratt›¤› a¤›r tahribatlar›n giderilmesi kan›mca biraz da bu radikalli¤e ba¤l›d›r. Milliyetçi bo¤azlaﬂmalar düzleminde birbirlerini ac›mas›zca kesip biçen, yok etme istemiyle benli¤i yan›p
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Son olarak, Murat Belge’nin de¤erlendirmeye çal›ﬂt›¤›m bu son kitab›nda yukar›da ismi geçmeyen Halide Edip, Ahmed Hilmi, Melih Cevdet Anday gibi
çok say›da ‘genesis’ yazar›ndan bahsedilmektedir; tüm yazarlar hakk›nda
Belge’nin neler söyledi¤ini yazmak olanak d›ﬂ› oldu¤undan bu metin kapsam›nda sadece önemli olabilece¤ini düﬂündü¤üm yazarlara de¤indim.
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tutuﬂan “hayali cemaatlerin” kendilerini imgelemin s›n›rlar›ndan kopar›p
“gerçek” k›ld›¤› yer kundaklanm›ﬂ, tonlarca bomban›n sel gibi indi¤i kentlerdir. Bu kentlerde yaﬂamlar› paçavraya çevrilen geniﬂ y›¤›nlard›r. ‹nsan yaﬂam›n›n fütursuzca k›ymetsizleﬂtirildi¤i günümüz modern iliﬂkilerinde egemen
iktidarlar›n siyasal söyleminin omurgas›n› hâlâ milliyetçili¤in oluﬂturmas› insanl›¤›n genel trajedesinin katlanarak büyümesinden baﬂka bir sonuç do¤urmamaktad›r. Bu sonucun somut göstergesi ise milliyetçili¤in etkisinde “ak›l
tutulmas›” yaﬂayan insan›n iliklerine kadar zombileﬂ(tiril)mesidir.
Dünyay› cehenneme çeviren, yaﬂam› katlan›l›r olmaktan ç›kar›p zehirleyen,
salg›n hastal›klar gibi ruhsal y›k›mlar yaratan, intiharvari yaﬂamlar örgütleyen, insan›n en pespaye y›k›m içgüdülerini seferber ederek onu ac›mas›z canavarlar haline dönüﬂtüren söylemin omurgas›n›n yarataca¤› tüm sars›nt›lara
ra¤men k›r›lmas› gerekmektedir. Eklem yerlerinden k›r›larak felç edilen bir
söylem, do¤as› gere¤i parçalana parçalana y›k›lacakt›r. Bu karﬂ›-y›k›m›n
mümkün k›l›nmas› insan zihnini kuﬂatm›ﬂ vaziyette olan geleneksel ahlâki
de¤er yarg›lar›n›n Nietzsche’nin “de¤erlerin yeniden de¤erlendirilmesi” ifadesiyle mi yoksa Karl Marx’›n “bilincin kitlesel dönüﬂümü” olarak tan›mlad›¤› “devrimci dönüﬂüm” ile mi gerçekleﬂece¤i, günümüz yok oluﬂunu yaﬂayan insan, “ölü insan” göz önüne al›nd›¤›nda pek de önemli bir mesele de¤il gibi görünmektedir.
Ölü do¤umlar›n önlenmesi ve canl› yaﬂam›n yeniden ele geçirilmesi için milliyetçili¤in kendisini gözükür k›ld›¤› tarih, edebiyat, marﬂlar, cenaze törenleri, kahramanl›k fantazileri, gösteriﬂli heykeller, ﬂaﬂaal› nutuklar gibi hemen
birçok alanda onunla sak›nmadan mücadele edilmelidir. Ulusal anlat›lar›n
çekirde¤indeki h›nç ve intikam duygular› tam da bu alanlardan g›das›n› alarak sertleﬂip h›rç›nlaﬂmaktad›r.
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