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Sunu!
Saime SelengaGÖKGÖZ

Hacettepe Üniversitesi

Roland Barthes'in Yazi Üzerine ÇCfitlemeler-Metnin Hazzi (Çev. Sule Demirkol, 1.

Baski, YKY, Istanbul, 2006) eserinin, birbirini izleyen 'Yazi' ve 'Metnin hazzi'ndan

olusan iki bölümünden bazi uzun aktarmalara yer vermek istiyorum. Nedenlerim

var. Yazi okurun karsisindadir. Barthes'i okurken Yazi-Bellek eylemliligi üzerine ve
"her devrin kendi Metin kurmacasi"ni kurdugunu ve bu kurmaca Metin içinde

yasadigimizi bildigimize göre bizim de halde bu kurmacanin edilgen olmayan
özneleri miyiz sorusunu düsünmeye davet ediyorum. Henüz kendi Okuru olmayan,

kendi Okurunu bulamayan bir Yazi-Bellek(ler)ten bahsediyorum. Nihayet Rus

Toplumsal EICftirisi'nin genç kalemi Dobrolyubov gibi kendi gerçekligine dair 'Gerçek

Gün Ne Zaman Gelecek?' diye sorabilmeli de bu Yazilar. Dobrolyubov, OblomoiJun;

bu büyük Rus Anlatisinin buldugu okur karsisinda, yazari Gonçarov'un yerden yere

vurdugu Rus Belleginde kamis kalemiyle derine inen 'çatlak', 'yarik', 'kertik', 'iz'
birakandi: 'Gerçek Gün Ne Zaman Gelecek?' dedirten bir Yazi-Bellek kurucusu da

olmali yazar .. Bu metin haz verir mi bilmem ama doyumu yasatabilmeli. Usta isidir
o zaman ..

Yazi üzerine ilk düsüncelerin üretilmesiyle birlikte (platon), yaziya bir bellek rolü de

verilmistir: yazi, bellegi gelistirmeye yönelik bir tür araç, beyne takilan ve beyni depolama

yükünden kurtaran bir protez gibi görülmüstür ....Bizim uygarliklanmizda, yazinin temelinde
yattigini düsündügümüz bellekte saklama islevinin burada hatirlatilmasinin nedeni, en

azindan bizim kültürümüzde, bu islevin ötesine geçen noktalan iyice degerlendirmek

istememizdir. Elbette halii hatirlamak için yaziyoruz (ajandalanmiz bunun en basit örnegi)
ama bundan çok da bilgi vermek için yaziyoruz: yillik bilgilerimiz gazetelerde saklaniyor

elbette ama gazeteler öncelikle bilgi vermek için hazirlaniyorlar; daha sonra bellege

dönüsüyorlar. Gelenekler için de aynisi geçerli: kültürümüzde bunlan kaydeden hiçbir yazi

türü yok: gazete, roman, deneme araciligiyla dolayli olarak kaydediliyorlar, ve hatta bu

belgelerin de bellek haline gelmeleri için yorum/anma/an gerekiyor. Yazi, demek ki, hizla ikincil

bir simgesellik tarafindan kusatiliyor: sadece bellege ait "grafi"den yola çikarak "yaziya", sonu

gelmeyen bir anlamlilik alanina dönüsüyor. (Barthes 2006: 51-52)

Haz veren metin: memnun eden, dolduran, esenlik veren; kültürün içinden gelen, bagini

koparmayan, rahat bir okuma sunan metin. Doyuma ulastiran metin: kaybetme duygusu

veren, okurun rahatini kaçiran (belki biraz da iç sikintisi yaratan), tarihsel, kültürel, psikolojik
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dayanaklarini sarsan, zevklerindeki, degerlerindeki ve anilarindaki kararliligi bozan, dille

arasindaki iliskiyi krize sürüklüyen bir metin. (Barthes 2006: 104-105)

Metnin verdigi haz, belirli bir ideolojiye bagli degildir. Bununla birlikte: bu nitarsizligin nedeni

liberalizm degil, sapkinliktir: metin ve metnin okunmasi bölünme yaratir. Siniri asilan, kirilan

sey, toplumun, her türlü insan ürününden bekledigi ahldk birligidir.(Haz veren) bir metni

okuyusumuz, sinegin bir oda içerisinde uçusuna benzer: belirleyici, belli bir amaca

yönelikmis gibi görünen ama hiç bir gerekçesi bulunmayan sert dönüsler: metinde ve metnin

okunmasinda ideolojinin belirmesi yüzde bir kizarikligin belirmesi gibidir ....Bazilari gölgesiz

"hakim ideoloji"den bagimsiz bir metin (bir sanat, bir resim) arar, ama burada aranan metin

kisir bir metindir, üretmeyen, yalitilmis bir metindiLMetin gölgesine gereksinimi vardir: bu

gölge biraz ideolojidir, biraz temsildir, biraz öznedir: hay~letler, oyuklar, kuyruklar, bulutlar

gereklidir: bozgun, kendi i[Zkli-karanliginiyaratmak zorundadir.

(Söyle bir söyleyis var: "hakim ideoloji". Bu uygun bir söyleyis degildir. Çünkü ideoloji nedir

ki? Zaten hakim olan bir düsüncedir ideoloji: hakim olmayan bir düsünce ideoloji olamaz.

Yönetilen bir sinif oldugu için "yönetici sinifin ideolojisinden" söz etmek dogru olur ama

hakimiyet altinda bir ideoloji bulunmadigi için "hakim ideoloji"den söz etmek yersizdir:

"hakimiyet altinda olanlarin", "yönetilenlerin" tarafinda hiçbir sey yoktur, bir ideoloji

bulunmaz ya da sadece-ve bu durum yabancilasmanin son noktasidir- (simgeler kullanmak,

yani yasamlarini sürdürmek için) kendilerini yöneten siniftan ödünç almak zorunda olduklari

bir ideoloji bulunur. Toplumsal çatisma, rekabet halindeki ideoloji arasindaki çatismaya

indirgenemez: tüm ideolojinin bozguna ugratilmasi söz konudur.) (Barthes 2006: 117-118)

Türk Belleginde Yazilariyla 'çatlak', 'yarik', 'kertik', 'iz' birakan ve gölgesi olan Metnryle

doyum yaratan bir yazarla, Oblomov'u da, Karamazovlari da, Ne Yapmali'yi da okuyarak

gelip, 'Türk Radikalizmine' onu I'önetilene göre yorumlqyarak baglanan ve 'Demokrat
Türkiye Laboratuari'ndaki deneyleri ve deneyimi 'hariçteki Türkler' için zamani

geldiginde 'onlar Türkiye'nin tecrübelerinden ve demokrat Türkiye laboratuarinda

islenecek demokrat hars ve irfanindan kemaliyle istifade edeceklerdir' sözleriyle

alkislayan, Milli Demokratik Azerbaycan'in kurucu lideri, bu Azerbaycan'in

Sovyetlestirilmesinden iki yil sonra 1922'de 'Yeni Türkiye'ye iltica eden, Hakki Tarik

Us'un kendisine hitabiyla Bakü-Tahran-Istanbul hattinda bir 'Yakin Sark degeri', bir

Yazi-Bellek eylemcisi Mehmed Emin Resulzade ile CTAD okurlarini dergimizin

besinci yilinin bu son sayisinda bas basa birakiyorum. Resulzade'nin zamana

direnen, bugün de okundugunda gölgesinin gerçeklikteki karpligi üzerine düsündüren

yazisi, Istanbul Türk Ocagi'nda Cumhuriyet Günü münasebetiyle irad ettigi nutkun

metnidir. Yazisi, 1923-1927 arasinda Istanbul'da Ekim Devrimi'nin ardindan siyasi

ve gayri siyasi sifatiyla Çarlik Rusyasi'ndan Türkiye'ye Türk muhaceretinde Bolsevik

Sovyet karsiti istiklal davalarinin örgütleyici siyasi liderliklerinin nesriyat faaliyeti

baglaminda (Azerbaycan, Türkistan, Idil-Ural, Kirim) ilk dergisi de olan Yeni

Kafka!J1a'dan (Yil 3, Sayi 3, 1 Tesrinisani 1341, 1-3) alinmistir:

Yeni Türkiyenin iki büyük günü var: 23 Nisan istikl:'ilgünü, 29 Tesrinievvel
Cumhuriyet günü.
23 Nisan Saltanat enkazi altindan yeni bir kuvvet ve hayatla yükselen genç Türk
milletinin harice karsi mevcudiyet ve istiklali; 29 Tesrinievvel de Saltanat ve
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Hilifet müesseselerinin acz ve inidina ragmen, esaret zincirlerini kirarak kendi
hilasini bizzat te'min eden Türk halkinin hikimiyet ve hürriyetini tesbit eden
iki mübeccel gündür.
Türk inkilibi nami ile tebcil olunan Anadolu hareketi, bizce Sarki istili eden
milli istiklil hareketinin en mütekimil bir numunesidir. Iki sene evvel 29

Tesrinievvel kararini tahlil ederken "Sarki istila eden milli hareketin halk
hareketi oldugunu, halk hareketinin tesis edecegi hükilmetin de mana itibariyle
demokrasiden, sekil itibariyle cumhuriyetden baska olmadigini" zikr etmisdik.
Demokrasi, biz ce muhtelif tabakat-i içtimaiyyeyi haiz olub, daima hilden hile
geçerek tekimülde bulunan cemiyetin, vakit ve zamanin tesiri ile, istihsal
islerini tanzimindeki rolleri degisen müterakki zümrelerin ser-kire gelmelerini
kolaylikla temin eden idare sistemidir. Bu sistem, zahiri teskil eden bir takim
temsil-i umumi ve merasiminden (meclisler, intihablar) ara-i umumiyeyi
muktezi an'anitindan ibaret olmakla beraber, demokrasinin asil ruh ve manasi

teskil eden sey, hiç sübhesiz ki, tecrübeye bagli müspet ilimlerle, terakki
felsefesine müstenid manzilme-i efkirdir. Hatta denebilir ki ilmin hürriyetini,
akl-i beserin her nevi kaydlardan azad olusunu, ferdin, digerin hürriyet ve
hukukuna tecavüz etmemek suretiyle her nevi hürriyet ve istik:ilini temin
edemeyen bir idare, demokrasi müesselerinin zahire aid bütün sekillerini
mahfuz bulundursa bile hakiki demokrasi degildir. Bunun içündür ki
demokrasiyi te' sis etmek maksadi ile zuhur eden ihtilillerde, inkilipçilar ruh ve
mana-i inkilibi tamamiyle taht-i temine almadikça, seklen, her cihetce

mükemmel olmasina degil, her hilde müesser olmasina bakarlar. Demokrasiyi
tesis etmek vazife-i tarihiyyesi ile mevzuf olan teceddüd zümresi vazifesinin
bittigine bir türlü kani olmayan, inkiliba bin türlü engeller çikaran mürteci
zümrelere karsi siddet göstermek, hastasini ölümden kurtarmak içün, sefkat ve
hürriyet hissile mütehassis olduklari muhakkak bulunan cerrahlar ki, cemiyet
vücudunda kangren h:ilini alan izani, bi'l-iman kesb etmek mecburiyetindedir.
Milliyetperver Türkiye iste böyle mühim bir tahribe ile mesguldür. Türk
demokrasisini tesise mevzuf olan terakkiperver zümre ne mesuddur ki,
zamaninin iktizasini hakkiyle müdnk, inkilibin mekanizmine tamamiyle asina,
milyonlari sevk ve idareye kadir büyük bir rehbere maliktir. Bu rehberin türlü
irsadlari ile zaman zaman ortaya atilan terakki ve temeddün siarlari, bize Türk
demokrasisinin muzafferiyetini temin edecek manzume-i efk:irin tahkikini
kendine en büyük ve en mukaddes bir amel ittihaz etmis bir kuvvetin Türkiye
Inkilibinda imal-i mü'sir oldugina pek büyük ümidler vermektedir.
Biz görüyoruz ki, Türkiye inkilibi demokrasinin maneviyat kismina aid
hususatda taassub gösterecek kadar radikaldir. Ihtimal ki bütün esasli
inkiliblarin ruhiyyatina hakkiyla vakif olmayanlar ve yahud isin bu cihetini
ehemmiyetle telakki etmeyenler, fes yerine mutlaka sapka giymenin lüzumunu
tamamiyle derk edemez, hayretde kalabilir. Fakat böyleleri unutmasinlar ki,
inkiliblari mütefekkir ve münevver zümre, hayat ve kanunlar üzerinde Icra-yi
tesir eden fikir ve düsturlarin tebdilinde görürse de, halk kitlesi bu tebdili yalniz
gözüne görecek kadar degisen zahirlerle anlar, ve yalniz bu gibi hadiseler
üzerine düsünür. Halk kitlesine nakle degil, akla kiymet vermenin lüzum!i
oldugunu anlatmak içün istedigi serpusu giymekde mahzur olmadigini bizzat
göstermekden daha müessir bir propaganda olur mu?!
Maneviyattaki tebdilleri onlarin bir nevi rumuzi teskil eden zahiri kiyafetin
degismesi ile derk ve bunun üzerine düsünecegini kabul etmekle etmekle
beraber, kitlenin, maruf bir görüse ragmen, pek maddi düsünür bir vücud
oldugunu hiçbir vakit unutmayalim. Basina sapka giydirdiginiz halkin
yasayisindaki seraiti dahi sal'kalilarin hayatina benzetemez ve bu husus da
kendisine yarin içün kendisine mahsus bir ümid veremezseniz giydireceginiz
sapkalarin yirtilacagi hemen muhakkakdir. Fakat ne mutlu ki her tarafda büyük
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tehalükle (:can atma, istekle atilma) sapka giydigi haber verilen Anadolu'da bize
endisemizi mucib hususda dahi ümidli haberler gelmektedir. Cumhuriyet
hükumetinin Türk kitle-i ahaliyesini teskil eden Anadolu köylüsüne istinad
eyleyen ve bu kitle içinden çikan istihsal nazimi müterakki bir zümreyi tutmak
siyasetini yürüttügünü gösteren iktisadi tesebbüsleri tesvik ertigi görülmektedir.
Bunun en büyük ve en müspet delili ise hükumetin demiryollan hususundaki
azmi ve muvaffakiyetidir. Türk köylüsü kendisine yeni siarlar, yeni serpuslarla
gelen hükumetin kagru arabasi ile degil "od arabasi"* (Azerbaycan köylüleri
trene od arabasi derler. Ad ates demekdir.) ile geldigini görüyor. Bunun içündir
ki o, göreneklerinin yikildigini suitefsir ederek kendisine yanasan müfetten
(:açikgöz, fitneci) ve mürtecileri degil, kendisini zaferden zafere yürüten
rehberleri arkasindan kosdu. "Kürdistan isyani" nami ile maruf irtica

hadisesinde fesli mutaasiblarla degil sapkali motorlarla gitdi; demokrasinin
muvaffakiyet ve galebesini temin etdi.
Bu muvaffakiyet bizi sevindiriyor: Türkiye içün seviniyoruz. Yalniz Türkiye
içün degil, ayni zamanda bürün Türklük içün de seviniyoruz.
Milliyetperver demokrat halk Türkiyesinin, bürün Sark ale'l husus bürün Türk
dünyasi içün manevi ve maddi bir rehber oldugunda sübhe mi var. Türk
dünyasinin gerek Türkiye gibi müstakil olan yegane memleketi ile gerek esaret
ve isgal alnnda yasayan diger memleket ve kavimleri zamanirnizin sifat-i
kasifesini teskil eden ihtilal ve inkilab heyecanlan içünde çalkanub duruyorlar.
Bu çalkannnin Anadolu'da artik milli demokrasi hedefine dogru salim bir
istikamet aldigini görüyoruz. Halbu ki basta Azerbaycan olmak üzere, Sovyet
idaresinde bulunan diger Türk kavimlerine tamamiyle baska bir istikamet
veriliyor. Orada milliyet ve demokratizmin küfr ve dalal oldugu fikri terviç
olunuyor. Bu dalalet-i fikriyeye karsi komüriizm esaretindeki Türk yegane
ümidi demokratik Türkiye'dir ki zaferine matufdur. Gayn-tabii komünizm
idaresinin bir gün gelip de rer (:kaldirmak) edilecegine kani bulunan, Türkiye
haricindeki Türkler bir gün gelip ·de milli demokrat bir hayat yasacaklanna
kuvvetle inaniyorlar.
Bu firsann kendilerine geçtigi sirada, hiç sübhe yoktur ki, onlar Türkiye'nin
tecrübelerinden ve demokrat Türkiye laboratuannda islenecek demokrat hars
ve irfanindan kemaliyle istifade edeceklerdir.
Türkiye'de cumhuriyet ve demokrasi fikir ve ananesinin köklesip tamamiyle
muzaffer olmasina Azerbaycan gençligi bilhassa memnun olur. Çünki bu
idarenin harice karsi aks edecegi feyzinden ilk sirada istifade edecek bir cemiyet
varsa o da, Azerbaycan Türkleridir.
Iki komsu ve kardes cemiyet, kism-i münevverinin baska baska mefkureler
tasigindan ne gibi zarar geldigini Azerbaycan gençligi bir defa tecrübe
eylemisdir: Azerbaycan'in ilk halasinda kendi yardimina gelen Türkiye
devletinin bünyesindeki saltanatçilikla yeni dogan Azerbaycan devletinin
bünyesindeki cumhuriyetçilik arasinda mefkurevi müsademeler (:çarpisma)
olmusdur.
Türkiye'deki radikalizm muvaffakiyetle aso Türkiye Cumhuriyeti ve münevver
Türk demokrasisi te'sis ertikden sonra, bu tesadümlerin (:çarpisma, müsademe)
ihtimali aradan kalkarak, Türk illerinin vahdeti, samimiyet ve kardesligi bire on
kat daha artmis olur. Bunun içündir ki biz, Cumhuriyet bayramini yalniz
Anadolu Türklerine degil bürün Türklere has büyük ve mesud bir bayram
olarak telakki eder, ve bu bayram münasebetile yalniz Türkiyelileri degil, bürün
Türkleri tebrik ederiz.


