
Sınırlarına Sadık Bir Toplumun  
Kendini Arayışı

“Ne var idi ise, olacak odur; ve ne yapıldı ise, yapılacak odur, ve 
güneş altında yeni bir şey yok.” Vaiz I: 10

“arap şiiri bilhassa abbasî devrinden itibaren gerek bağdat’ta ve ge-
rek endülüs’te çok muayyen ve ufuksuz hudutlar içinde kalsa bile 
daima sıkı bir tenkide maruzdu. Medrese kültürüyle yetişmiş şairle-
rimiz bu kitapları ve Fars dilindekileri okuyorlar, onlardaki belagat 
meselelerini bizim dilimize olduğu gibi tatbik ediyorlardı. Fakat bu 
meseleleri dilimize mal etmek akıllarından geçmiyordu.” 

Ahmet Hamdi Tanpınar, On Dokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi

Sınırlarımız var; ondan da evvel reddedemeyeceğimiz bir tarihin kucağı-
mıza bıraktığı bohçanın içinde açmazlarımız, çelişkilerimiz ve tuhaflıkları-
mız. bize düşense bütün bu yükü yüklenerek kendimizi arayacağımız bir 
varoluş yolculuğuna çıkmak ve yolun sonunda, yuvamıza döndüğümüzde 
kendimiz olacağımız umuduyla yola devam etmek. 

Kendini arayan her halk; memleketiyle dünya, kendisiyle öteki, yerel ile 
evrensel arasındaki eşiği aşmak mecburiyetindedir. Özgünlük, bu eşiğin 
aşılmasında ortaya çıkan insanlığın ortak mirasıyla kurulan biricik ilişki-
dedir. bu ilişkiyi kurmakta zorlanıyoruz. 

deli gibi yazıyor ve tercüme ediyoruz ama bu topraklarda tenkit fik-
rinin yokluğundan mıdır bilinmez hep sınırlarımıza çarpıp duruyoruz ve 
haddimizi bir türlü aşamıyoruz. en başından beri edebiyatın keşifleri bur-
numuzun dibinde duruyor. lâkin amerika’yı sürekli yeniden keşfetmek-
ten yorulmuyoruz. Her yeni hikâyenin bir öncekinin tenkidi ile mümkün 
olduğunu anlayamadığımızdan anlatacak yeni bir hikâyemiz yok.



içinde bulunduğumuz krizi kritik edecek kriterleri kendi kültür alanı-
mızda bir türlü oluşturamadığımız için, bize kendimizi anlatacak güçlü bir 
edebiyatı inşa edemiyoruz. bu nedenle işimiz arada bir parlayan dehaların 
kıvılcımlarının muhasebesini tutmaktan öteye gitmiyor. teoriden, alıntılar 
yapmak dışında beslenemiyoruz. eleştirinin başlı başına edebî bir tür ol-
duğunu hâlâ anlayamadık.

akşam sabah içinde “kanon,” “minör edebiyat” geçen, pek çok düşü-
nürün isminin zikredildiği makaleler yazıyor ve okuyoruz ama kendimize 
mal ettiğimiz, dönüştürdüğümüz ve bizi dönüştüren bir fikir birikimi oluş-
muyor. tanpınar, atay ve diğerleri hakkında aynı ezberleri tekrarlamaktan 
öte yeni bir kelâm edemediğimizden zihnimiz yeni bir ufka doğru yelken 
açamıyor. edebiyat incelemesinden anladığımız hepimizin bildiği, okudu-
ğu romanların, hikâyelerin özetlerinden öte gitmiyor.

batı düşüncesiyle derinlemesine ve sahih bir ilişki kuramamanın bede-
lini kendi sınırlarımıza daha fazla hayranlıkla ve sadakatle sarılarak ödü-
yoruz. Sınırlarımız, içinde kendimizi özgün ve büyük hissettiğimiz güveni 
ve konforu sağlıyor. Güven ve konforun olduğu yerde de herkes haddini 
biliyor, teorisyen de eleştirmen de yazar da. edebiyatta merkantilizm!

Sınırlarımızı zorlamak, sınırların ötesinde başka coğrafyaların keşifle-
riyle ilişkiye girmek için risk almak zorundayız. bunun için bizim bireysel 
sınırlarımızı da zorlayacak şekilde teorinin, eleştirinin, edebiyatın ustala-
rının eserleriyle hasbihal içerisine girmemiz gerek. tekrarlayarak, özet-
leyerek, alıntılayarak, atıf vererek değil; anlayarak, kendine mal ederek, 
kendine ait kılarak. 

bilmediğiniz şeyi eleştiremezsiniz. eleştiremediğiniz şeyi dönüştüre-
mezsiniz. dönüştüremiyorsanız da yeni bir şey yazmamışsınız demektir. 
o vakit temellük denen incelikli zanaât hususunda ustalaşmalıyız.

Hayat dediğimiz bu trajik ve ezelî mağlubiyet karşısında biz ölümlülere 
düşen yegâne vazife, onu anlamaya çalışmaktır. işte edebiyatın varoluş se-
bebi de aslında sadece budur. içinde yaşadığımız dünyanın, içinde yaşama-
ya yazgılı olduğumuz yegâne dünya olmadığını bize tarih boyu göstermek-
ten yorulmamış edebiyat hakkında derinlemesine düşünmeyi denemeli-
yiz. bu sayıda biz bunu denemeyi denedik. o nedenle elinizdeki sayının 
sınırları sadece genel yayın yönetmenin, sayı editörünün ve yazarlarının 
kendi kişisel entelektüel sınırlarını yansıtmıyor, aynı zamanda memleketin 
entelektüel sınırlarını da yansıtıyor.

bizden öncekilerin de cevabını bilemediği soru şimdi de bizim için ha-
vada asılı duruyor: acaba bizden geriye ne kalacak..?
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