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ÖNsÖZ vE GİRİŞ

Bu kitapta yirmi altı yazar, belli bir nostalji duygusuyla incelenmektedir, 
zira bu çalışmada, söz konusu yazarları kültürümüzde kanon ya da oto-
rite yapan özellikleri ayırt etmeye çalışıyorum. “Estetik değer” bazen bir 
gerçeklikten ziyade Immanuel Kant’ın bir önermesi olarak düşünülür, 
ama bir hayat boyu okuma faaliyetimde benim deneyimim böyle olma-
mıştır. Bununla birlikte her şeyin parçalandığı, merkezin tutmaz hale 
geldiği ve bir zamanlar “eğitimli dünya” denilen şeyin üzerine tam bir 
anarşinin hâkim olduğu süreç başlamıştır. Sahte kültürel savaşlar beni 
pek ilgilendirmiyor; içinde bulunduğumuz sefalet ile ilgili söylemek is-
tediklerimi birinci ve son bölümde dile getiriyorum. Burada bu kitabın 
nasıl düzenlendiğini açıklamak ve bir zamanlar Batı Kanonu içinde sa-
yılan yüzlerce yazardan neden sadece yirmi altısını seçtiğimi izah etmek 
istiyorum.

Yeni Bilim’de Giambattista Vico, üç aşamalı bir döngü ortaya at-
mıştır: Teokratik, Aristokratik, Demokratik çağlar. Bunun ardındansa 
nihayetinde Yeni Teokratik Çağ’ın doğacağı bir kaos ortaya çıkacaktı. 
Joyce, Finnegans Wake’in düzenlemesinde Vico’dan hem ciddi hem de 
esprili bir şekilde epeyce yararlanmıştır. Ben de Wake’in izinden gittim 
ama Teokratik Çağ’ın edebiyatını dışarıda bıraktım. Her ne kadar katı 
bir kronolojik sıraya bağlı kalmasam da, tarihsel seyrim Dante ile baş-
layıp Samuel Beckett ile sona eriyor. Bu nedenle Aristokratik Çağ’a Batı 
Kanonu’nun merkezi figürü olması hasebiyle Shakespeare ile başladım. 
Onu etkilemiş Chaucer ve Montaigne’den, aralarında Milton, Dr. John-
son, Goethe, Ibsen, Joyce ve Beckett’ın da olduğu ondan etkilenmiş nice 
yazara kadar neredeyse diğer tüm yazarları Shakespeare’le ilişkili ola-
rak değerlendirdim. Hatta Shakespeare’i reddetmeye girişen yazarları 
(özellikle Tolstoy’u ve “Stratfordlı adam”ın eserlerini Oxford Kontu’nun 
yazdığını iddia ederken bile Shakespeare’i kendine mâl eden Freud’u) 
bu gözle inceledim. 

Buradaki yazar seçimleri göründüğü kadar keyfi değildir. Hem 
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yücelikleri hem de temsil kabiliyetleri nedeniyle seçilmişlerdir: Yirmi 
altı yazar hakkında bir kitap yazmak mümkündür ama dört yüz yazar 
hakkında bir kitap yazmak mümkün değildir. Dante’den bu yana başlıca 
Batılı yazarlar elbette buradadır: Chaucer, Cervantes, Montaigne, Sha-
kespeare, Goethe, Wordsworth, Dickens, Tolstoy, Joyce ve Proust. Ama 
Petrarca, Rabelais, Ariosto, Spenser, Ben Jonson, Racine, Swift, Rous-
seau, Blake, Puşkin, Melville, Giacomo Leopardi, Henry James, Dosto-
yevski, Hugo, Balzac, Nietzsche, Flaubert, Baudelaire, Browning, Çehov, 
Yeats, D.H. Lawrence ve daha birçok yazar nerede peki? Ulusal kanon-
ları hayati şahsiyetleri ile temsil etmeye çalıştım: İngiltere için Chaucer, 
Shakespeare, Milton, Wordsworth ve Dickens; Fransa için Montaigne 
ve Molière; İtalya için Dante; İspanya için Cervantes; Rusya için Tols-
toy; Almanya için Goethe; Hispanik Amerika için Borges ve Neruda; 
ABD için Whitman ve Dickinson. Başlıca oyun yazarları (Shakespea-
re, Molière, Ibsen ve Beckett) ve romancılar (Austen, Dickens, George 
Eliot, Tolstoy, Proust, Joyce ve Woolf) da buradadır. Kendisine rakip 
bulmanın güç olacağı Dr. Johnson, Batı edebiyat eleştirisinin en büyük 
ustası olarak burada yerini almaktadır. 

Vico, ricorso’dan yani ikinci bir Teokratik Çağ’ın geri dönüşünden 
önce bir Kaos Çağı’nı öngörmemiştir; gelgelelim, her ne kadar Demok-
ratik Çağ’ın devamıymış gibi görünse de, içinde bulunduğumuz yüz-
yılı tanımlamanın en iyi yolu onu Kaotik diye nitelemek olacaktır. Bu 
çağın kilit yazarları Freud, Proust, Joyce ve Kafka’dır. Onlar bu çağın 
edebi ruhunun kişileşmiş halleridir. Freud kendisini bir bilimci olarak 
görüyordu ama Şamanizmin uzun tarihinin bir başka kesiti olarak gö-
rüp geçilen (veya bu gözle bakarak göklere çıkarılan) bir terapi şeklinin 
kurucusu olarak değil, tıpkı Montaigne ya da Emerson gibi büyük bir 
denemeci olarak yarınlara kalacaktır. Keşke burada sadece Neruda ve 
Pessoa’ya değil, başka modern şairlere de yer olsaydı. Fakat yüzyılımız-
da hiçbir şair Kayıp Zamanın İzinde, Ulysses ya da Finnegans Wake’e, 
Freud’un denemelerine ya da Kafka’nın meselleri ve hikâyelerine denk 
eserler vermemiştir.

Bu yirmi altı yazarın çoğu için, söz konusu yazarı ya da eseri ka-
nonsal yapan şey nedir sorusunu sorarak mükemmellik ile doğrudan 
yüzleşmeye çalıştım. Bu sorunun cevabı sıklıkla tuhaflık oldu: ya özüm-
senmesi imkânsız bir özgünlük ya da bizi artık onu tuhaf olarak göre-
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meyeceğimiz kadar içine alan bir özgünlük. Walter Pater, Romantizmi, 
güzelliğe tuhaflığı eklemek olarak tanımlamıştı ama bence bu şekilde 
sadece romantikleri değil bütün kanonsal eserleri tanımlamış olmuştu. 
Başarı döngüsü İlahi Komedya’dan Oyun Sonu’na, bir tuhaflıktan baş-
ka bir tuhaflığa doğru gider. Kanonsal bir eseri ilk kez okuduğunuzda 
beklentilerinizin karşılanmasından ziyade tuhaf, tekinsiz bir şaşkınlıkla 
karşılaşırsınız. İlk kez okunduklarında İlahi Komedya, Kayıp Cennet, 
Faust II. Kısım, Hacı Murat, Peer Gynt, Ulysses ve Canto general’in ortak 
noktası tekinsizlikleridir, sizi alışık olduğunuz yerde, evinizde yabancı 
hissettirmeleridir.

Görüp görebileceğimiz en büyük yazar olan Shakespeare, çoğun-
lukla tam tersi bir izlenim verir: Bizi dışarıda, uzaklarda, yabancı yer-
lerde evimizde hissettirir. Onun özümseme ve etkileme gücü eşsizdir 
ve evrensel performansa ve eleştiriye devamlı meydan okumaktadır. 
Günümüzdeki Shakespeare eleştirilerinin (‘‘kültürel materyalist’’ Neo-
Marksistler; “Yeni Tarihselci” Foucaultcular; Feministler) bu meydan 
okumayla baş etmeye çalışmaktan vazgeçmiş olmalarını saçma ve üzü-
cü buluyorum. Shakespeare’in estetik üstünlüğünden hızla kaçışan Sha-
kespeare eleştirisi onu İngiliz Rönesansı’nın “toplumsal enerjileri”ne 
indirgemek üzere işler. Hal böyle olunca Lear, Hamlet, Iago, Falstaff ’ın 
yaratıcısı ile onun çömezleri olan John Webster ve Thomas Middleton 
arasında estetik meziyet açısından sahici bir fark yokmuş gibi olur. Ya-
şayan en iyi İngiliz edebiyatı eleştirmeni Sör Frank Kermode, Forms of 
Attention’da (1985) kanonun kaderi, yani evvela Shakespeare’in kaderi 
hakkında, bildiğim en açık uyarıda bulunmuştur:

Bilgi ile kanaat arasındaki farkı yadsıyan, zamana dayanıklı ama 
akla dayanıklı olmayan hayatta kalma araçları olarak kanonlar el-
bette yapıbozuma uğratılabilir; eğer insanlar bu türden şeylerin ol-
maması gerektiğini düşünürlerse onları ortadan kaldıracak yolları 
da pekâlâ bulabilirler. Kanonların savunması artık merkezi, kurum-
sallaşmış iktidar tarafından üstlenilemez; artık mecbur tutulamaz-
lar ama eğitim kurumlarının, onlar olmadan normal işleyişlerini, 
kurum bünyesine yeni kişiler katmak da dahil olmak üzere, nasıl 
sürdüreceklerini görmek zordur.
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Frank Kermode’un bahsettiği kanonları ortadan kaldırma yolları iş-
lemeye başladı ve süreç halihazırda epey ilerledi. Bu kitapta defalarca 
açıklandığı gibi, Kanon’u sözümona (ve namevcut) ahlaki değerleri açı-
sından savunan sağcılar ile sözümona (ve namevcut) toplumsal değişim 
programlarını geliştirmek uğruna Kanon’u devirmek isteyen, Kırgınlar 
Ekolü diye adlandırdığım akademik şebeke arasındaki güncel tartışma 
ile ilgilenmiyorum. Umarım bu kitap, Batı Kanonu için bir ağıt hali-
ne gelmez. Ve umarım belli bir noktada bir geri dönüş olacak ve yaban 
sıçanları sürüleri kendilerini uçurumdan aşağı atmayı bırakacaklardır. 
Kitabın sonundaki, özellikle içinde bulunduğumuz yüzyıldaki kanonsal 
yazarlar kataloğunda, hayatta kalma olasılıklarına dair alçakgönüllü bir 
kehanette bulundum.

Edebi bir esere kanonsal statü kazandırabilecek özgünlüğün bir işareti 
ya asla tamamen özümseyemediğimiz ya da kendine özgülüklerini göre-
meyeceğimiz kadar verili hale gelmiş türden bir tuhaflıktır. Dante birinci 
olasılığın en büyük örneğidir ve Shakespeare de ikinci olasılığın en önde 
gelen örneğidir. Kendi içinde daima zıt yanlar barındıran Walt Whitman 
ise paradoksun iki tarafına da örnek gösterilebilir. Shakespeare’den son-
ra verili oluşun en büyük temsilcisi, Tevrat’ın ilk yazarı, yani 19. yüzyıl 
İncil araştırmacıları tarafından Yahvist ya da “J” olarak isimlendirilen 
figürdür. (J harfi İbranicedeki Yahve’nin Almanca yazılışından ya da 
İngilizcedeki Jehovah’dan gelir ve bir kez yapılmış bir yazım hatasının 
sonucudur.) Homeros gibi zamanın karanlık koridorlarında kaybolmuş 
biri veya birileri olan J, Kudüs’te ya da Kudüs yakınlarında üç bin yıl ka-
dar önce, Homeros’un yaşadığı ya da icat edildiği zamanlardan çok daha 
önce yaşamıştır. J’nin tam olarak kim olduğunu hiçbir zaman öğreneme-
yeceğiz. Tamamen içsel ve öznel edebi temellerle, J’nin Kral Süleyman’ın 
sarayında, yani yüksek kültürün, kayda değer dinsel kuşkuculuğun ve 
psikolojik gelişkinliğin bir hayli güçlü olduğu bir ortamda yaşayan bir 
kadın olduğu spekülasyonunda bulunuyorum.

Book of J kitabımı değerlendiren zeki bir eleştirmen, sonuna kadar 
gitme cesaretini göstermediğim ve J’yi Ana Kraliçe Batşeba olarak or-
taya koymadığım için beni azarlamıştı - Batşeba, kocası Uriya’nın, Kral 
Davut tarafından planlanan bir şekilde savaşta ölmesiyle, Kral’ın sara-
yına alınan Hititli bir kadındır. Geç kalmış şekilde olsa da bu öneri-
yi mutlulukla kabul ederim: Süleyman’ın annesi Batşeba takdire değer 
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bir adaydır. Süleyman’ın sonu kötü olan oğlu ve halefi Rehoboam hak-
kındaki karanlık fikirleri Yahvist metninde alttan alta ima edilir ve bu 
haliyle oldukça izah edilebilir durumdadır; İbrani atalara ilişkin ironik 
sunumları ve Hagar ile Tamar gibi kadın yabancılara ve ataların eşlerine 
gösterdiği hoşnutluk da öyledir. Ayrıca, sonradan Tevrat haline gelmiş 
olan kitabın ilk yazarının bir İsrailli değil de Hititli bir kadın olması da 
J-vari bir ironidir. Kitapta Yahvist’e dönüşümlü olarak J ya da Batşeba
olarak gönderme yapacağım.

Yazar J, şimdi Yaratılış, Mısır’dan Çıkış ve Sayılar diye adlandırdığı-
mız bölümlerin özgün yazarıydı, ama onun yazdıkları beş yüzyıllık bir 
süre zarfında bir dizi redaktör tarafından sansürlendi, revize edildi, sık-
lıkla kaldırıldı ya da çarpıtıldı ve bu süreç Babil’deki sürgünden dönüş 
döneminde Üzeyir ya da onun takipçilerinden birinin dönemine kadar 
geldi. Bu revizyonları yapanlar, papazlar ve kült kâtipleriydi. Batşeba’nın 
Yahve’yi resmederken kullandığı ironik özgürlükten fazlasıyla rahatsız 
olmuşa benzerler. J’nin Yahve’si insandır, fazlasıyla insan: Yer, içer, sık 
sık sinirlenir, yaptığı yaramazlıklardan zevk alır, kıskanç ve kindardır, 
sürekli kayırmacılık yaparken adaletten dem vurur ve kutsamasını elit 
bir gruptan yurt sahibi bütün İsraillilere aktarmak için kendine müsaa-
de ederken kayda değer bir nevrotik endişe vakası geliştirir. Acılar çeken 
bu çılgına dönmüş insan topluluğunu Sina Çölü’nden geçirirken öylesi-
ne çılgın ve gerek kendisi gerekse başkaları için tehlikeli hale gelmiştir 
ki J yazarı, gelmiş geçmiş tüm yazarlar arasında en kâfir yazar olarak 
anılmayı hak eder.

Bildiğimiz kadarıyla J destanı, İsraillilerin uzun zamandır acılar 
içindeki önderine Vaat Edilen Topraklara göz ucuyla bakmaktan fazlası-
nı göstermeyi reddettikten sonra, Yahve’nin, kendi peygamberi Musa’yı 
kendi elleriyle, işaretlenmemiş bir mezara gömmesiyle sona erer. 
Batşeba’nın başyapıtı, Yahve ile Musa’nın arasındaki ilişkinin hikâyesi; 
Yahve’nin gönülsüz peygamberini şaşırtıcı bir şekilde seçmesinden, 
Musa’yı nedensiz yere öldürme teşebbüsüne ve bunun sonucu olarak 
hem Tanrı’yı hem de onun seçilmiş peygamberini mustarip eden eziyet-
lere kadar uzanan, ironi veya trajedinin ötesinde bir anlatıdır.

İlahi olan ile insani olan arasındaki müphemlik, J’nin en büyük 
icatlarından biridir ve bu durum, Batşeba’nın anlattığı hikâyelerin bizi 
içine almış olmasından pek ayırdına varamadığımız kadar kalıcılaşmış 
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bir özgünlüğün başka bir işaretidir. Kanon-oluşturan bu özgünlükte 
örtük olarak bulunan nihai şok, Batı’daki (Yahudilerin, Hıristiyanla-
rın ve Müslümanların) Tanrı tapınmasının, her ne kadar mütedeyyin 
revizyonistler tarafından seyreltilmiş olsa da, edebi bir karaktere, J’nin 
Yahve’sine tapmak olduğunu fark ettiğimizde ortaya çıkar. Buna benzer 
diğer şok ise, Hıristiyanların bağrına bastığı İsa’nın, büyük ölçüde Mar-
kos İncili’nin yazarı tarafından icat edilmiş bir edebi karakter olduğunu 
fark ettiğimizde ve Kur’an’ı okuyup da sadece bir sesi, Muhammed pey-
gamberin gözüpek bir tavırla ayrıntısıyla ve uzun uzadıya kayda aldığı 
Allah’ın sesini duyduğumuzda yaşanır. Belki bir gün, 21. yüzyıla girdiği-
mizde, Mormonluk, en azından Batı Amerika’nın en baskın dini haline 
geldiğinde, bizden sonra gelenler, hakiki Amerikan peygamberi Joseph 
Smith’in The Pearl of Great Price ve Doctrines and Covenants adlı kitap-
larındaki kesinleştirici vizyonlarının cüretkârlığıyla karşılaştıklarında 
buna benzer dördüncü bir şok yaşayacaklardır. 

Kanonsal tuhaflık bu türden bir cüretin şoku olmadan da var olabi-
lir, ama özgünlüğün keskin tadı gelenekle mücadele ederek su götürmez 
bir galibiyet kazanan ve böylece Kanon’a katılan her eserin başlangıç 
veçhesine daima bulunmalıdır. Eğitim kurumlarımız, yaşamda oldu-
ğu kadar edebiyatta da rekabeti suçlayan idealist kırgınlarla doludur, 
ama bu hakikati ortaya çıkarmış olan antik Yunanlar ile Burckhardt ve 
Nietzsche’ye göre estetik olan ve mücadeleye dair olan birdi. Homeros 
bir çatışma poetikası öğretir ve bu ders ilk önce rakibi Hesiodos tara-
fından öğrenilmiştir. Platon’un tamamı, eleştirmen Longinus’un tespit 
ettiği üzere, onun Homeros ile olan sürekli çatışmasından ibarettir - 
Homeros Devlet’ten atılmıştır ama bu boşuna olmuştur, zira Yunanla-
rın okul kitabı olarak Platon değil Homeros kalmıştır. Dante’nin İlahi 
Komedya’sı, Stefan George’a göre, “çağların kitabı ve ekolüdür”, ama bu 
söz herkesten çok şairler için daha geçerliydi ve bu kitapta tekrar tekrar 
gösterileceği üzere, Shakespeare’in oyunlarına layıkıyla atfedilir.

Çağdaş yazarlar, Shakespeare ve Dante ile rekabet etmeleri gerek-
tiğini duymak istemezler ama Joyce’u, modern Batılı yazarlar arasında 
sadece Beckett, Proust ve Kafka ile paylaştığı saygıdeğerliğe ve mükem-
meliyete ulaştıran şey işte bu mücadeledir. Edebi başarının temel ar-
ketipi daima, aristokratik atletlerinin yarı ilahi zaferlerine methiyeler 
düzerken üstü kapalı bir şekilde kendi zafer şiirlerinin bütün muhtemel 
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rakiplere karşı kazanılmış zaferler olduğu fikrini ifade eden Pindaros 
olacaktır. Dante, Milton ve Wordsworth, Pindaros’un palmiyeyi ka-
zanmak için yarışmak şeklindeki kilit metaforunu tekrar ederler. Her 
türden sofu idealizmle tuhaf bir şekilde çelişen seküler bir ölümsüzlük-
tür bu. Hakkında ironik olmamak için mücadele ettiğimiz “idealizm” 
şimdilerde okullarımızda ve üniversitelerimizde çok revaçtadır. Eğitim 
kurumlarımızda, tarihsel adaletsizlikleri giderme ve sosyal uyum adına 
bütün estetik ölçütler ve düşünsel ölçütlerin çoğu artık terk edilmiştir. 
Pragmatik açıdan, “Kanon’un genişlemesi” Kanon’un mahvolması an-
lamına gelmiştir çünkü öğretilenler içinde kadın, Afrikalı, Hispanik ya 
da Asyalı olmuş bulunan en iyi yazarlar katiyen yoktur. Onun yerine 
kimlik anlayışlarının bir parçası olarak geliştirdikleri kırgınlıktan fazla 
verebilecek pek bir şeyi olmayan yazarlar vardır. Bu tür bir kırgınlık-
ta ne tuhaflık ne de özgünlük vardır; eğer böyle olsaydı bile Yahvist ile 
Homeros’un, Dante ile Shakespeare’in, Cervantes ile Joyce’un mirasçıla-
rını yaratmaya yetmezlerdi.

Bir zamanlar “etkilenme endişesi” diye adlandırdığım eleştirel kav-
ramın yaratıcısı olarak, Kırgınlar Ekolü’nün, bu türden bir mefhumun 
sadece Ölü Beyaz Avrupalı Erkekler için geçerli olduğu, kadınlar ile 
acayip bir dille “Çokkültürcüler” diye tanımladığımız kişiler için ge-
çerli olmadığı yolundaki ısrarlı iddiasıyla karşılaştım. Böylece feminist 
ponpon kızları, kadın yazarların yamalı yorganı yaratırken birbirleriyle 
sevgiyle işbirliği yaptıklarını iddia ederken, Afro-Amerikalı ve Chicano 
edebiyat aktivistleri daha da ileri gidip her türlü etkilenme ıstırabından 
muaf olduklarını öne sürerler: Her biri yaratıldığı andaki Âdem gibidir. 
Tıpkı şimdi olduğu gibi olmadıkları bir zamanı bilmezler; kendi kendi-
lerini doğurmuş, kendi kendilerini yaratmışlardır, kudretleri kendileri-
nindir. Şairlerin, oyun yazarlarının, nesir yazarlarının iddiaları olarak, 
her ne kadar bir yanılgı içinde olsalar da, sağlıklı ve anlaşılabilir iddia-
lardır bunlar. Ama sözümona edebi eleştirmenlerin açıklamaları olarak 
bu türden iyimser iddialar ne doğrudur ne de ilginç; bilakis insanın ve 
yaratıcı edebiyatın doğasına tezat teşkil ederler. Geçirmesi sıkıntılı ve 
anlaşılması zor bir edebi etkilenme süreci olmadan güçlü, kanonsal bir 
edebiyat olamaz. Eleştirmenlerin saldırısı altındayken kendi etkilenme 
teorimi ben bile tanımıyorum çünkü saldırdıkları şeyin benim fikirle-
rimle uzaktan yakından bir alakası yok. Bu kitaptaki Freud ile ilgili bö-
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lümde gösterildiği üzere, şahsen Shakespeare ya da herhangi bir yazarın 
Freudcu bir okumasını değil, Freud’un Shakespeareci bir okumasını 
yeğlerim. Etkilenme endişesi, gerçek ya da edebi bir ataya dair bir en-
dişe değil, şiir, roman ya da oyunun içinde ve onun tarafından edinil-
miş bir endişedir. Her güçlü edebi eser, kendisinden önceki bir metni ya 
da metinleri yaratıcı bir şekilde yanlış okur ve böylece yanlış yorumlar. 
Sahici bir kanonsal yazar kendi eserinin endişesini içselleştirmiş ya da 
içselleştirmemiş olabilir ama bunun pek bir önemi yoktur: Güçlü bir 
şekilde başarılmış eser, endişenin ta kendisidir. Peter de Bolla Towards 
Historical Rhetorics’te bu hususu güzelce ifade eder: 

Endişenin bir tasviri olarak Freudcu aile romansı, son derece zayıf 
bir okumayı temsil eder. Bloom’un nazarında “etkilenme” hem bir 
tropolojik kategori, şiir geleneğini belirleyen bir figür, hem de psi-
şik, tarihsel ve imgesel ilişkilerden oluşan karmaşık bir bütündür… 
etkilenme metinler arasındaki ilişkileri tasvir eder, metinlerarası bir 
fenomendir… gerek içsel, psişik savunma (şairin endişe deneyimi) 
gerekse metinlerin birbiriyle olan dışsal tarihsel ilişkileri, şiirsel yan-
lış okumanın veya şiirsel suistimalin sebebi değil sonucudur.

Bu özet, benim edebi etkilenme sorunu üzerinden düşünme girişimleri-
me aşina olmayanlar için elbette fazla detaylı görünebilir ama de Bolla, 
şimdilerde tehdit altında olan Batı Kanonu’nu incelediğim bu çalışma-
nın başında benim için iyi bir başlangıç noktası sağlıyor. Batı edebi ge-
leneğinin zenginliği içinde belirgin bir özgünlüğe ulaşılacaksa, yeniden 
ulaşılacaksa, etkilenme yükünün altına girilmesi gerekir. Gelenek sade-
ce nesilden nesle yumuşak bir aktarım süreci değildir; aynı zamanda 
geçmişteki dehalar ile şimdiki yönelimler arasında bir çatışmadır ve bu 
çatışmada kazananın ödülü edebi olarak hayatta kalmak, yani Kanon’a 
dahil edilmektir. Söz konusu çatışma, sosyal kaygılarla, herhangi bir ku-
şaktan sabırsız idealistlerinin ahkâmlarıyla, Marksistlerin “bırakın ölü-
ler ölüleri gömsün” demeleriyle ya da sofistlerin kütüphaneyi Kanon’un, 
arşivi de ayırt edici ruhun yerine koyma girişimleriyle çözülemeyecek-
tir. Şiirler, hikâyeler, romanlar, oyunlar, daha önce yazılmış olanlara 
tepki olarak ortaya çıkarlar ve bu tepki sonraki yazarların okuma ve yo-
rumlama edimlerine, yeni eserlerle özdeş olan edimlere dayanır.
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Önceki edebiyat eserlerinin bu okumaları ister istemez kısmen sa-
vunma şeklindedir; eğer sadece takdir etme amaçlı olsalardı, yeni ya-
ratılar kısıtlanmış olurdu ve bu sadece psikolojik nedenlerle olmazdı. 
Buradaki mesele Ödipal rekabet değil, güçlü ve özgün edebi tahayyül 
çabalarının doğasıdır, yani mecazi dil ve onun cilveleridir. Taze meta-
forlar, yaratıcı değişmeceler, daima önceki metaforlardan bir ayrılışı 
ifade eder ve bu ayrılış da kısmen daha önceki mecazi dilden yüz çevril-
mesine veya onun reddedilmesine dayanır. Shakespeare, Marlowe’u bir 
başlangıç noktası olarak kullanır. Titus Andronicus’taki Mağripli Aaron 
ve III. Richard gibi Shakespeare’in ilk kötü kahramanları, Marlowe’un 
Maltalı Yahudi’si Barabas’a fazlasıyla yakındır. Shakespeare kendi Ve-
nedikli Yahudi’si Shylock’u yarattığında, farsı andıran kötü karakte-
rin konuşmasının metaforik temeli baştan aşağı değişmiştir. Shylock, 
Barabas’ın güçlü bir yanlış okuması ya da yaratıcı bir yanlış yorumudur. 
Öte yandan Mağripli Aaron, özellikle mecazi dil düzeyinde, Barabas’ın 
bir tekrarına daha yakındır. Shakespeare Othello’yu yazdığında, bütün 
Marlowe izleri ortadan kalkmıştı: Iago’nun kendi kendini eğlendiren 
kötü kahramanlığı, abartılı Barabas’ın kendi kendini öven aşırılıkların-
dan bilişsel olarak çok daha derin ve imgesel olarak da fersah fersah 
daha rafinedir. Iago’nun Barabas ile ilişkisi, Shakespeare’in kendi öncü-
lü Marlowe’u yaratıcı bir şekilde yanlış okumasının tamamen başarıya 
ulaştığı bir ilişkidir. Shakespeare, önce gelenin mütemadiyen küçük kal-
dığı eşsiz bir örnektir. III. Richard’da Maltalı Yahudi ve Timurlenk ile 
alakalı olarak bir etkilenme endişesi vardır, fakat Shakespeare yine de 
kendi yolunu aramaktaydı. IV. Henry’nin birinci bölümünde Falstaff ’ın 
ortaya çıkışıyla bu arayış tamamlanmıştır ve Marlowe artık hayatta ol-
duğu gibi sahnede de gidilmeyecek yol haline gelmiştir.

Shakespeare’den sonra, etkilenme endişesinden nispeten muaf bi-
çimde mücadele veren sadece birkaç figür vardır: Milton, Molière, Go-
ethe, Tolstoy, Ibsen, Freud, Joyce. Molière dışında tüm bu yazarlar için 
yalnızca Shakespeare bir sorun olmaya devam etmiştir ve elinizdeki bu 
kitap da bunu göstermeyi amaçlar. Muhteşemlik, muhteşemliği tanır ve 
onunla gölgelenir. Batı geleneğinde hem en iyi nesri hem de en iyi şiiri 
yazmış olan Shakespeare’den sonra gelmek karmaşık bir yazgıdır, çünkü 
özgünlük en çok önem ifade eden her şeyde bilhassa zorlaşmaktadır: in-
sanların temsili, bilişte hafızanın rolü, dil için yeni olanaklar sunmakta 
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metaforların çeşitliliği. Bütün bunlar Shakespeare’in kendi üstünlükleri-
dir ve bir psikolog, düşünür ya da retorikçi olarak kimse onunla boy öl-
çüşememiştir. Freud’tan hoşlanmayan Wittgenstein, Shakespeare’e karşı 
şüpheci ve sürekli savunmada olan tavrıyla Freud’a benzer. Shakespeare, 
gerek psikolog gerekse filozof için bir hakaret olmuştur. Felsefe tarihi-
nin tamamında Shakespeare’inkine benzer bir bilişsel özgünlük yok-
tur ve Wittgenstein’ın, Shakespearci düşünme temsili ile düşünmenin 
kendisi arasında sahici bir fark olup olmadığını çözmeye çalışmasını 
duymak hem büyüleyici hem de ironiktir. Avustralyalı şair-eleştirmen 
Kevin Hart’ın dediği gibi, “Batı kültürü, anlaşılırlık ile ilgili kelime da-
ğarcığını Yunan felsefesinden alır ve hayat ile ölüm, biçim ile tasarıma 
dair tüm bahislerimizde bu gelenekle yaşanan ilişkilerle belirlenir.” Ne 
var ki anlaşılırlık, pragmatik olarak kendi kelime dağarcığını aşar ve 
pek de felsefeye sırtını pek de yaslamayan Shakespeare’in, Batı kültürü 
açısından Platon, Aristoteles, Kant, Hegel, Heidegger ve Wittgenstein’a 
kıyasla daha merkezi olduğunu hatırlamamız gerekir.

Bugünlerde estetiğin özerkliğini savunurken kendimi epey yalnız 
hissediyorum fakat onun en iyi savunusu Kral Lear’ı okuma ve ardından 
güzelce sahnelendiğini görme deneyimidir. Kral Lear, felsefede bir kriz-
den doğmamıştır. Oyunun gücü de burjuva kurumlarının bir şekilde 
desteklediği bir mistifikasyon olarak açıklanıp geçilemez. Edebi olanın 
felsefi olana bağlı olmadığına ve estetiğin ideolojiye ya da metafiziğe 
indirgenemeyeceğine inanan birinin egzantrik olarak görülmesi ede-
biyat çalışmalarının yozlaştığının işaretidir. Estetik eleştiri bizi yaratı-
cı edebiyatın özerkliğine ve toplumdaki bir kişi olarak değil de derin 
benlik, nihai içselliğimiz olarak tekil ruhun, okurun egemenliğine geri 
getirir. Güçlü bir yazarda içselliğin derinliği, her özgünlük daha belir-
meden ezilmesin diye, geçmiş başarıların ağır yüküne karşı koyabilecek 
gücü oluşturur. İyi yazın daima yeniden yazma ve revizyondur. İyi yazın 
benlik için bir yer açan okuma üzerine temellenir ya da eski eserleri 
yeni acılarımıza açacak şekilde işler. Orijinaller, orijinal değildir ama 
bu Emersoncı ironi, mucidin nasıl ödünç alacağını bildiği şeklindeki 
Emersoncı pragmatizme yol açar.

Etkilenme endişesi zayıf yetenekleri sakat bırakır ama kanonsal de-
haları harekete geçirir. Kaos Çağı’nın en canlı üç romancısını (Heming-
way, Fitzgerald ve Faulkner) içtenlikle birleştiren şey, üçünün de Joseph 
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Conrad’ın etkisiyle ortaya çıkmaları ama bu etkiyi Amerikalı bir öncül 
ile kurnazca yumuşatmaları olmuştur: Hemingway için Mark Twain, 
Fitzgerald için Henry James, Faulkner için de Herman Melville bu rolü 
oynamıştır. Benzer bir kurnazlık, T. S. Eliot’ın, Whitman ve Tennyson’ı 
harmanlamasında, Ezra Pound’un Whitman ve Browning’i birleştirme-
sinde ve yine Hart Crane’in Whitman’a dönerek Eliot’ın yönünü değiş-
tirmesinde ortaya çıkar. Güçlü yazarlar başlıca öncüllerini seçmezler; 
öncüller tarafından seçilirler ama öncüllerini bileşik ve dolayısıyla kıs-
men muhayyel varlıklara dönüştürme zekâsına sahiptirler.

Bu kitapta incelenen yirmi altı yazar arasındaki metinlerarası iliş-
kiler beni doğrudan ilgilendirmiyor; benim amacım onları tüm Batı 
Kanonu’nun temsilcileri olarak düşünmektir. Gelgelelim, etkilenme so-
runlarına olan ilgim kendisini neredeyse her yerde gösterir elbette, hatta 
bazen ben bizzat tam olarak farkında olmadan ortaya çıkar. İstese de 
istemese de çekişmeci olan güçlü edebiyat, kendisinden önce gelen ve 
otorite sahibi olan eserlere dair endişelerinden ayrı tutulamaz. Her ne 
kadar eleştirmenlerin çoğu edebi etkilenme süreçlerini anlama konu-
sunda direnseler ya da bu süreçleri tamamen cömert ve iyicil olarak ide-
alize etseler de, rekabet ve etkilenme gibi kasvetli hakikatler, kanonsal 
tarih uzadıkça daha da güçlenmeye devam eder. Her ne kadar bir eser 
sosyal meselelerle doğrudan ilgilenmeye hevesli olsa da bir şiir, oyun ya 
da romanın ortaya çıkışı ondan önce gelen eserler yoluyla olur. Bütün 
bilişsel girişimlerde olduğu gibi edebiyatta da olumsallık hükmeder ve 
Batı edebi Kanonu’nun oluşturduğu olumsallık ise öncelikle, kalıcı ol-
mayı arzulayan bütün yeni eserleri şekillendiren ya da bozan etkilenme 
endişesi olarak tezahür eder. Edebiyat sadece dil değildir; aynı zamanda 
biçimlendirme istenci, Nietzsche’nin bir zamanlar farklı olma, başka bir 
yerde olma arzusu olarak tanımladığı metafor güdüsüdür. Bu kısmen 
kendinden farklı olmak anlamına gelir ama bana kalırsa öncelikle, mi-
ras aldığımız olumsal eserlerin metafor ve imgelerinden farklı olmak 
demektir: Harika eserler yazma arzusu, kendi yer ve zamanında, geç-
mişten gelen mirasla, etkilenme endişesi ile birleşmek zorunda olan bir 
özgünlük içinde, başka bir yerde olma arzusudur.
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