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ÖNSÖZ

Aslında bir doktora tezi olan bu kitap, belli bir m eseleye odaklan
m anın bütün zaaflarını taşıyor olmalı. Bilineni tekrarlamakta sakınca 
yok; kişi bir şeye “nişan aldı” mı, bir gözünü yumuyor. Akademik 
eğitimini Türkiye’de ve tiyatro sanatı üzerine alan bir araştırmacı bu 
türden bir çalışmayı kitaplaştırırken bir tek noktadan hareket edebilir 
herhalde: Tiyatro alanında Türkçe’de yayınlanmış kuramsal çalışm a
ların nicelik açısından sergiledikleri yetersizliği.

Tanzimat’ın ve onu hazırlayan koşulların sonucu olarak batıdan 
ithal edilm iş bulunan haliyle tiyatro sanatı ya da “Batı Tarzı Tiyatro” 
bir uygulama alanının ithali kadar onun belki de yazınsal ve kılgısal 
arşivinden daha geniş yer tutacak bir kuramsal alanın da ithalini ka
çınılmaz kılmaktadır. Oysa bu alanda Türkçe’ye kazandırılmış m etin
lerin sayısı da onlarla ifade edilebilecek durumdadır ve bu çalışma bu 
boşluğa atılmış bir çakıl taşıdır. Tiyatro bölüm lerinde yapılan pek çok 
yararlı çalışma, bir iki yayınevi dışında bu konuda kitap “basmak” 
istem eyen yayın piyasasının ilgisizliği ve çalışmaları yapanların za
m an içinde o çalışm anın ötesine geçerek artık çalışmayı -belli bir 
alçakgönüllükle- basılmaya değer bulmayışı gibi nedenlerle belli ku
ramların raflarında çürüm eye terk ediliyor. Bu çalışmayı yeniden  
yapmam mümkün olsaydı neler ekleyebileceğimi, neleri değiştirebile
ceğim i düşünm ekten kendim i alamasam da, her yıl onlarca öğrenci
nin ve araştırmacının tezler yazdığı, bölüm lerin akademik dergiler 
çıkardığını düşündüğüm de bu kitaplaştırma işini daha fazla “ertele
m eyi” doğru bulmadım. Hiç değilse kaynakçasıyla bu alanda çalışacak 
olanların işini kolaylaştırmanın önemli olduğunu kendim e tekrar ede 
ede sonunda kitap fikrine ikna oldum.

Kitabın Giriş bölüm ü ironi kavramının özellikle de tiyatro dışında
ki kullanım alanları, yapılmış tanımlamaları ve tanımlar tarihi üzerine 
odaklanıyor. Sonraki iki bölüm de ise modern sonrasına kadar gelişen  
dramatik m etinlerde ironinin ne tür stratejilerle gerçekleştirildiği 
üzerinde duruluyor. Üçüncü bölüm ilk iki bölüm de çerçevelenen kav
ramsal içeriğin Tom Stoppard’ın oyunlarına nasıl yansıdığını ele alı
yor. B u bölüm de söz edilen oyunların tamamı bugün artık Türkçe’ye 
kazandırılmış durumda. B u nedenle bu oyunlarla birlikte okunabile



I
cek üçüncü bölüm ün okur için yararlı olabileceğine inanıyorum. Bu  
oyunların tüm ünün çevrilmiş olması bu çalışm anın yaygınlaşabilm esi 
için gerekli zem ini sağlamıştır, bu nedenle de kendim i şanslı hissedi
yorum. Kitap Tom Stoppard’ın oyunlarını sahneleyecek tiyatro uy
gulamacıları için bir dramaturgi kaynağı olarak kabul edilebilir diye 
düşünüyorum.

Tom Stoppard’ın yetm işli yılardan beri tiyatro dünyasında yarat
mış olduğu “heyecan fırtınası” bugün artık dinmiş görünse de, örne
ğin bir Roserıcrantz ve Guildensterrı Öldüler m etniyle karşılaşan oku
run ve tiyatro uygulamacılarının hala belli bir heyecan duyduğunu  
gözlem leyebiliyorum . B en de Tom Stoppard’ın oyunlarını ironi çalış
masının uygulama alanı olarak seçerken böyle bir heyecanla başla
mıştım. Bu oyunları tekrar tekrar okurken duyduğum heyecan doğal 
olarak azaldı; çalışmanın sonunda geldiğim noktada Stoppard’ın pa
rıltısı kadar “cakasını”, teknik hünerleri kadar “ayak oyunlarını”, 
“çalımlarım”da görmeye başladım. Avrupa’da da, Amerika’da da 
“Dün gece Stoppard seyrettik” dem enin kişiye “kazandırdığı” ente
lektüel kimliğin bu m etinler tarafından kasıtlı bir biçim de üretildiğini 
gördükçe bütün bunlann arkasında ne olduğunu anlama isteğim arttı. 
Stoppard’a ayrılmış bölüm ün sonlarına doğru bu “derin” oyunların  
“art alanını” gösterm eye çalıştım.

Kitaplaştırtm a aşam asında çalışmayı gözden geçirirken doktora 
tezlerine has olduğunu düşündüğüm  m esafeli ve nesnel dilin zaman  
zam an anlamayı güçleştirdiğini fark ettim, bunlann bir kısm ını değiş
tirdim ama bundan fazlası bütünüyle bir yeniden yazmayı gerektiri
yordu, doğrusu o kadarına cesaret edem edim . Yine alışılageldik bir 
teknik olarak her bölüm ün sonunda o bölüm de söylenenlerin özet
lenm esi yöntem inin bir tekrar hissi yarattığını gördüm ancak bu 
alanda eğitim  alan öğrenciler açısından yararlı olduğunu düşündü
ğüm için söylenilenin iyice vurgulanması uğruna bütünselliği feda 
etm eyi göze alarak bu bölümleri genellikle olduğu gibi korudum. Yine 
bu çalışm a kalem e alınırken henüz çevrilmemiş oyunlara yapılan  
atıfları İngilizce basımlarındaki sayfa num aralan ve kendi yaptığım  
çevirileriyle korumayı seçtim; aksi takdirde bütünlüğün bozulm ası 
gibi bir tehlike doğacaktı. Kibirden değil de pratik nedenlerle çevirile
rine yer verm ediğim  “Stoppard çev irm en lerin e özür borçluyum.

Görebildiğim zaaflarından ve teknik aksaklıklarından söz ettiğim  
bu çalışm a batı tiyatrosuna biraz daha yakından bakmayı hedefliyor. 
Öte yandan bu tür çalışmalar en azından benim  kişisel deneyim im de,



yerli oyun yazarlarının başlangıçta Batı’dan kopyalayarak sonrasında 
kaçınılmaz olarak kendi kültürel işaretleriyle harmanlayarak yarattık
ları yeni dramatik ve teatral terkibi içinde Türkiye tiyatrosunu anla
m anın ve bu tiyatro üzerine yazm anın alfabesini zenginleştiren bir 
ufuk genişlem esi anlamına da geliyor. Teori ve pratik arasındaki -  
diyalektik- ilişki, her teorik açılımın ya da açılım çabasının özünde 
“yapmak”la ilgili olan bir sanatın hanesine yazılacağının da garantisi 
olarak kabul edilmeli.

Bu “Önsöz” Ahm et Mithad’ın “Karı Koca Masalı”na dönüşm eden  
bir yerde son bulmalı. Son olarak uzun süren eğitim hayatımda beni 
hep destekleyen aileme, yazı çizi işleri yüzünden ihmal ettiğim  halde 
beni terk etm eyen bütün dostlanm a ve tabii eşime, yokluğuyla bu 
doktora tezini müm kün kılan, varlığıyla içimi aydınlatan oğluma, ba
na yol gösteren ve bugün birlikte çalışma şansını bulduğum  bütün  
hocalarıma ve meslektaşlarıma -bir daha fırsat olmaz korkusuyla bu
rada teşekkür ediyorum. Arkadaşım ve yayıncım Ayhan Yurtoğlu’nun  
teklifi ve cesaretlendirm esi olmadan bu kitap olmazdı; sağolsun.

Beliz Güçbilmez 

Kasım 2005
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G İ R İ Şr

Ve kendilerine verilen boğayı alıp ha
zırladılar ve sabahtan öğleye kadar: “ey 
Baal bize cevap ver” diye Baal’ın ismini 
çağırdılar. Fakat ses yoktu ve cevap veren 
de yoktu. Ve yaptıkları mezbahanın etra
fında sıçraştılar. Ve vaki oldu ki Uya on
larla eğlenip dedi: “Yüksek sesle çağırın; 
çünkü o bir ilahtır, ya dalgındır, yahut he
ladadır, ya yolculuk ediyor, belki de uy
kudadır da uyandırmak gerek."

(Eski Ahit 18-25/28)

İroni, kavram oluşuyla bir değişim fikrini de beraberinde 
getirmektedir. Her kavram kaçınılmaz biçimde insan düşünce
sinin evrimine bağlıdır ve bu özellikleri yüzünden bir kez ta
nımlanarak sabitlenmesi de olanaksızdır. Kuşkusuz bu nedenle 
ironi üzerinde yoğunlaşan çalışmalar genelde kavramın kendi
ne özgü gelişim aşamalarının ve bu aşamalarda kazandığı yeni 
tanımlamaların özetlenmesiyle başlamaktadır. Bu genel tarih
sel perspektifin ardından her kuramcı kendi çalışma alanına, 
kendine yakın bulduğu ironi tanımlarına gitmekte, içinde ironi
yi inceleyeceği yazınsal türü saptamakta ve kendi tanımının ya 
da benimsediği tanımların öne çıkardığı nitelikleri belirgin bir 
biçimde içeren metinleri ironileri açısından ele alarak incele
mektedir. Bu inceleme sırasında hepsinin de yolu, kilometre 
taşı kabul edilebilecek ortak isimlerden, akımlardan geçmekte
dir. Bu çerçevede kavramın ilk kullanımı için Sokrates’ten ve 
Platon’dan, Aristoteles’in tanımlarından, Schlegeller’in roman
tik dönemde Aristophanes komedyalarından yola çıkarak ro
mantik ironiyi yeniden tanımlamalarından, Hegel ve 
Kierkegaard’dan, mutlaka Nietzsche’den ve Derrida’dan,
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Derrida’ya gelmeden de Paul de Man’dan geçmektedir. Bu sayı
lan isimlerin her biri ile ironi, tanım ve çehre değiştirmiş genel 
bir değerlendirme ile bir retorik aracı, konuşma hüneri olmak
tan çıkıp, romantik dönemle birlikte, sanatçılığın “alameti fari
kası” olarak kabul edilen felsefi bir tercihe dönüşmüş, oradan 
moderne ve modern sonrasma doğru ilerlendikçe dilin kaçınıl
maz bir fonksiyonu ve giderek de metnin yapısına işlemiş ve 
artık metinden kolaylıkla ayırt edilemeyecek bir biçimsel seçim 
olarak öne çıkmaya başlamıştır. Farklı kuramcıların yaklaşım
larıyla farklı tarih ve coğrafyalarda, anlamının ve işlevinin be
lirgin bir biçimde değişmiş olması, hatta zaman zaman birbirini 
çelen açıklama ve tanımlarla ele alınması, kavramm özellikle de 
felsefe alanındaki kullanımında ciddi bir güçlüğü ve belirsizliği 
beraberinde getirmektedir.

Yazıya karşıt tutumuyla, kendi döneminin ve sözlü gelene
ğin en ünlü tartışma ustası olarak bilinen Sokrates’in tartışma
larının yansıtıldığı Devlet metni, sözcüğün saptanabilen ilk kul
lanımını içermektedir. Platon burada ironiyi Sokrates’e atfedi
len bir konuşma “hilesi” olarak yansıtmaktadır.1 Fransız sözlük 
geleneğinin önemli isimlerinden biri olan Furetiere’in sözlüğü 
retorik geleneğinin içinden tanımlar sözcüğü:

“İroni- Konuşan kişinin muhatabını küçük 
düşürmek için, övüyor gibi yapıp onu eleştirdiği 
ve suçladığı durumlarda kullandığı bir söz hüne
ri. İroni hem sözcüklere hem de tonlamaya da
yanarak yapılır. En çarpıcı ironiler gerçeğin kar
şıtı ile yapılanlardır. Sözcük Yunanca

1 “How characteristic of Socrates! he replied, with a bitter laugh;~that's your 
ironical style! Did I not foresee-have I not already told you, that whatever he 
was asked he wou!d refuse to answer, and try irony or any other shuffle, in 
order that he might avoid answering?” Benjamin Jowett’in The Reoublie çevi
risi, Gutenberg’in resmi internet sitesinden (http://promo.net/cgi- 
promo/pg/t9.cgi) alınmıştır. Aynı bölümün Türkçe çevrisinde (Eflatun, Devlet 
.Çeviren:Sabahattin Eyüboğlu, M.Ali Cimcoz (İstanbul: Remzi Kitabevi, 1975) 
ironi sözcüğü kullanılmamıştır: “Bak bak, Sokrates her zamanki gibi yan çizi
yor gene! Ben biliyordum böyle olacağını, önceden de söyledim. Cevap vermek 
istemeyeceksin, işi bilmezliğe dökeceksin. Sorulana cevap vermemek için 
elinden her geleni yapacaksın.” (337 a) [vurgular bana ait]

http://promo.net/cgi-
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eironeia’dan gelir. Aldatma ve kandırma anla
mına gelir, kandırmak fiilinin Yunancasından 
türetilmiştir.”1

Yukarıdaki tanıma bakıldığında, ilk baskısı on yedinci yüz
yılda yapılmış sözlüklerde bile, Yunanca’dan gelen ve büyük 
ölçüde Sokrates’e atfedilen olumsuz nitelemenin hala devam 
ettiği görülmektedir. Aristophanes’in Bulutlar’mda Strepsiades 
alacaklılarına karşı haklı duruma geçebilmek, böylece borcunu 
ödemekten kurtulabilmek için adı ironi ile özdeşleşmiş 
Sokrates’ten ders almaya karar verir. Strepsiades’in 
Sokrates’ten ders alarak edinmeyi umduğu nitelikler ironinin 
beşinci yüzyılda Yunan’da nasıl algılandığına iyi bir örnek oluş
turmaktadır.

Strepsiades :... Şimdi artık beni ne isterlerse 
yapsınlar, şu bedenimi onlara teslim ediyorum, 
döğsünler, aç susuz bıraksınlar, kirletsinler, 
dondursunlar, derimi yüzüp tulum yapsınlar, el
verir ki borçlarımdan kurtulayım, elalemin için
de gözüpek, güzel konuşur, atılgan, hayasız, 
edepsiz, yalan devşirici, laf ebesi, dava kılavuzu, 
kanun direği, çalpara, tilki, baştan aşağı düzen, 
kayış gibi eğrilir bükülür, alaycı, kaygan, palav
racı, öğendire ile delik deşik olmuş öküz derisi, 
habis, kurnaz, hırçın, kıç yalayan. Yoldan geçer
ken beni bu sözlerle selamlayacaklarsa, efendile
rim bana canlarının istediğini yapsınlar, hatta is
terlerse, Demeter hakkı için, beni sucuk yapıp 
tefekkürcülere ikram etsinler.2

Alıntıda Sokrates’in ironik konuşma yöntemini açıklamak 
için seçtiği sözcüklere bakıldığında Antik Yunan’da ironi söz
cüğüne olumsuz bir anlam yüklendiği açıkça anlaşılmaktadır. 
Aristophanes’in yansıttığı ironi algısı büyük ölçüde retorikle 
bağlantılıdır. Haksız olunan durumda bile, karşıtları yanıltarak

1 Antoine Furetiere, La Dictionnaire Üniversel. (Paris: Robert, 1978) ironi mad
desi.

2 Aristophanes, Bulutlar. Çev.: Ali Süha Delilbaşı ( İstanbul: M.E.B yayınlan, 
1994), s.48-49.
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haklı çıkmayı sağlayacak bir araçtır ironi. Sözcük olumsuz “al
datma” anlamını tümüyle de yitirmeden Aristoteles’in 
Nikomakhos’a Etik adlı metninde sevimlileştirilmiş ve karşıtı 
alazon ile ilişkisi içinde tanımlanarak görece olumlu bir niteliğe 
kavuşturulmuş, ya da olumlu niteliği öne çıkarılarak vurgulan
mıştır.

“Kendini başka türlü gösterme aşırıya doğru 
olursa şarlatanlık (alazoneia), buna sahip olana da 
şarlatan (alazon), eksikliğe doğru olursa istihza 
(eironeia), buna sahip olana da müstehzi (eiron) diye
lim.”

-“Müstehziler ise, olandan daha azını söyledikle
rinden ötürü, karakter bakımından daha sevimli gö
rünüyorlar; nitekim onların kazanç için değil, şişin
mekten kaçındıkları için böyle yaptıkları düşünülü
yor. Bunlar ün sağlayan şeylere sahip olduklarını 
özellikle inkar ederler, Sokrates’in de yaptığı gibi.”

-“Şarlatanın onur kazandıran şeylere -sahip ol
madığı ya da sahip olduğundan daha büyük şeylere- 
sahip bir insan olarak görünmek istediği söyleniyor; 
müstehzi ise bunun tersine, sahip olduğu şeyleri yad
sır ya da daha küçük göstermeye çalışır.”1

Aristoteles’in ironi tanımları tarihine katkısı, ironi sözcü
ğünü hem Sokrates’e özgü olduğunu varsaydığı bir alçakgönül
lülük olarak açıklaması, hem de karşıtı alazon ile ilişkisi içinde 
ele almasıdır. Aristoteles’in tarif ettiği alazon/eiron karşıtlığı 
yirminci yüzyılda F.M.Cornford tarafından antik Yunan ko
medyaları için bir yorumlama aracı haline getirilmiş, kendini 
beğenmiş, şarlatan Alazon’un komedyanın sonunda, o ana dek 
kendini gizlemiş alçakgönüllü Eiron tarafından; diğer bir deyiş
le geleneksel komedya kahramanı tarafından tuzağa düşürülüp 
gülmenin nesnesi haline getirilerek cezalandırıldığını gösteren 
bir genel şema içinde kullanılmıştır.2

1 Aristoteles, Nikomakhos’a Etik . Çev.:Saffet Babür (Ankara: Hacettepe Üniver
sitesi Yayınları, 1988), s. 40, 89, 88.

2 F.M.Cornford. The Oriein Of the Attic Comedv (Cambridge: 1934), s. 183.[Bu 
çalışmada İngilizce’den yapılan çevirilerin tamamı, aksi belirtilmedikçe, bana 
aittir.]



Giriş | „

Kaynaklar Latin dünyasına ironi sözcüğünün Cicero ve 
Quintillian’la taşındığını ve Latin dili ve kültüründeki yansıma
larıyla birlikte on sekizinci yüzyılda kendi küllerinden yeniden 
doğacağı ana dek önemli bir gelişme göstermeden bir kuşaktan 
diğerine aktarıldığını saptıyor. Cicero’nun kullanımıyla birlikte 
artık Sokrates ironisi dendiğinde, Sokrates’in muhatabından 
ahlakın ya da ödevin ne olduğunu öğrenebileceğine dair bir 
umut taşıyormuş gibi davrandığı kastedilmeye başlanmıştır. 
Quintillian da bu öğeyi açıklarken Sokrates’in bütün yaşamının 
ironik bir renk taşıdığını, çünkü hayatı boyunca ötekilerin bil
geliklerine duyduğu şaşkınlığın içinde kaybolmuş cahil insanı 
oynadığını söyler.1

On sekizinci yüzyılın sonu, Alman idealistlerinin ve Hegel 
sonrası Alman felsefi geleneğinin, romantik atılımın itkisiyle 
ironi kavramını yeniden tanımlayacağı ve felsefi / düşünsel / 
estetik seçimlerini temsil edecek bir romantik ironi tanımı etra
fında doğum sancısı çekmeye başladığı dönemdir. Romantiz
min özellikle Almanya uğrağında ironi; sonradan kazanacağı 
isimle “romantik ironi”, daha çok Romantiklere özgü bir ruh 
halini temsil edecek bir kavram olarak kullanılmaya başlanmış
tır.* Romantiklerin sanata bakışlarında, kendilerine kadar gelen 
geleneğin taşımadığı bir öznellik vurgusu ve sanatçının, yaratan 
insanın ayrıcalıklı konumu öne çıkmıştır. Romantikler, yazarlık, 
eleştirmenlik ve hatta teorisyenlik deneyimleri içinde yürek ile 
aklın, coşku ile kuşkunun, tutkuya kapılarak yazma ile, “hesap 
yaparak” yazmanın uzlaşmaz çelişkisine, ikili kıskacına yaka
lanmışlardır. Bu ikili karşıtlıklardan beslenmeleri, onları zihin
sel bir sarmalın içine çekmiştir. Naif denebilecek deneyimlerini 
eleştirel bir yansıtmacılıkla ele alırken, hayata ve döneme iliş
kin umutlarını, hayal kırıklıklarından beslenen, bir uzaklıktan 
yazma noktasına gelmişlerdir. İroni; melankolik, yalnız ve acı

1 D.C. Mueeke. Ironv and Ironic (London: Methuen, 1982), S.-15-16

Bu çalışmanın yapıldığı dönemde henüz yayımlanmamış olan ama bu konuyla 
ilgilenen okur için yararlı olacağı kesin bir çalışma da Besim Dellaloğlu'unn 
Romantik Muamma isimli kitabıdır.



çeken bireyin, entelektüel yaklaşımının ifade biçimi, aracı hali
ne gelmiştir. Aydınlanma ile fizik dünyaya ilişkin sorulardaki 
artan derinliğin metafizik dünyaya ilişkin soruları da derinleş
tirmesinin de etkisiyle, günlük yaşamın içinde kalamayarak 
aşkın olan’a yönelme ile o günlük yaşamın sınırlılıklarına mah
kum olunduğunun bilincinde olma hali romantik ironinin ye
şermesi için verimli bir toprak sunmaktadır. Bu bilincin yardı
mıyla, romantik ironi, dilin, sonsuzluk ile zihin arasındaki uçu
rumu kapayamayacağımn ilk kez fark edildiği anın ifade aracı, 
sözcükleridir. Bu dilbilimsel ve epistemolojik alan içinde tarif 
edilen imkansızlıklar yirminci yüzyılda da gündemde kalmıştır. 
Schlegel’e göre felsefi ve dilbilimsel düzeyde romantik ironi, 
insanın sınırlılıklarının fark edilmesine karşın sınırların ötesine 
geçme çabasıdır.

İroni sözcüğüne itibarının geri verilmesi on sekizinci yüzyı
lın sonlarına doğru, romantik edebiyat teorisinin geliştirilmesi 
dönemine denk gelir. Sözcüğün kullanım ve kavramlaştırılma- 
smdaki kırılma noktasını Friedrich Schlegel’in metinlerine 
gönderme yaparak saptamak mümkündür.

Felsefe ironinin gerçek evidir ve ironiyi man
tıksal güzellik olarak tanımlamak mümkündür.1

Burada Schlegel Sokratik ironiye atıfta bulunmakta ve 
Batı dünyasında ironik konumlanışın ilk manifestosu saymak
tadır Sokrates’in mirasını. Schlegel ironinin retorik türlerinin 
de bulunduğunu, bunların farklı biçimlerde kullanıldığını ve 
özellikle polemiklerde son derece etkili olduğunu söyler. Reto
riğe bağlı ironi ile “felsefi ironi”yi karşılaştıran Schlegel, ilkini 
gösterişçi, İkincisini derinlikli bulur. Sokratik ironinin şiirde 
kolaylıkla kullanılabileceğini, ancak önemli olanın ironinin kul
lanıldığı bir takım pasajlar yaratmak yerine, metnin tamamına 
ironik bakış açısının yerleştirilmesi olduğunu kesinler. 
Schlegel, Sokrates’in ironik duruşunu açıklamaya çalışır.

[Bu tür ironi] İstemeden ama yine de kasıtlı 
olarak yanıltmaktadır karşı tarafı ve pek az du-
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1 Friedrich Schlegel, Lucinde and Fraements. Çev.: Ernst Behler (London: 
Routledge, 1976), s.148. (çeviriler aksi belirtilmedikçe bana aittir)



rumda paylaşılabilir çünkü ironinin varlığını 
hissetmeyen biri için, ironiyi yapan kişi tarafın
dan itiraf edilse bile, o sözler muamma olarak 
kalacaktır.1

Böyle bir ironik uygulamada “her şey oyunsu ve ciddi, cü
retkarca açık ve sımsıkı kapalıdır”2. Bu tür ironi hem naiflikten, 
hem düşünsellikten, hem doğadan, hem sanattan beslenir ve 
Schlegel’e göre özündeki uzlaşmaz karşıtlık bir özgürlük vaadi
ni de barındırır:

[İroni] kusursuz bir dürtünün ve kusursuz 
bilinçli bir felsefenin karışımıdır. Mutlak ile gö
receli olan arasında, eksiksiz iletişimin zorunlu
luğu ve imkansızlığı arasındaki çözülmez, uz
laşmaz karşıtlığı içerir. Özgürlüklerin en sonun
cusudur, çünkü ironi ile kendimizi aşarak ken
dimizden bile kurtuluruz.3

Yukarıdaki alıntılardan anlaşılacağı gibi yeni ironi algısı ile 
romantizmle başlayan yazınsal modernite bilincinin yakın bir 
ilişkisi vardır; ironi Schlegel için kendini-yaratma ve kendini- 
yoketme mekanizmalarının iç içe geçtiği bir süreçtir. İronik 
yapıt, ya da ironik akıl bu iki kutup arasında durmaksızın gidip 
gelir. Kendini taş taş kurarken, bir yandan da koyduğu taşlan 
söker. Bu nokta, Schlegel açısından ulaşılabilecek en üst kusur
suzluk noktasıdır. Ancak bu kusursuzluk noktası bir imkanlar 
alanı açtığı kadar imkansızlıklar alanı da açar sanatçının önüne. 
Terry Eagleton’un Sokrates’i de anıştırarak yaptığı ironi tanımı 
hem romantik kuramcı-sanatçının yaratıcılığının hangi araçlar
la kışkırtıldığını, hem de bunun olumsuz olabilecek yönelimini 
gösterir.

Sokrates figürünün bir örneğini oluşturduğu 
bu varlık durumunun adı ironidir. Sokratesçi 
ironi, eleştirel olarak gerçek olandan koparak 
özneyi dünya ile olan sıkıcı ve sıradan birlikteli-

1 Aynı, s. 155.
2 Friedrich Schlegel, Philosophical Fraements Çev.: Peter Firchow (Minneapolis: 

University of Minnesota Press, 1991), s. 59.
3 Aynı, s.156.
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ğinden çıkarır; fakat bunun yerine başka bir ha
kikat seçeneği sunmadığı için özneyi aynı anda 
dünyanın hem içinde hem dışmda , gerçek olan 
ile ideal olan arasında sallantıda bırakır.1

Schlegel antik Yunan edebiyatı üzerine yaptığı çalışma
larda “sallantıda kalma hali”nin teknik düzeyde ne ifade ettiği
ni gösterir. Bununla ilgili olarak Schlegel’in sıkça verdiği örnek 
eski komedyadaki parabasis’tir. Aristophanes tiyatrosunun 
kendine özgü niteliği olarak kabul edilen parabasis sayesinde 
yazar, koroyu kullanarak izleyiciye seslenir ve oyunun bütünlü
ğünü bozar. Bu bölüm süresince tiyatro bir aksiyonun temsili 
değildir artık; yeniden “göstermeden anlatma” tutumu olan 
epiğe dönüştürülmüştür. Fakat teknik düzeyde böyle yorumla
nabilecek parabasis’e Schlegel’in verdiği önem, oyundaki aksi
yonu askıya alarak doğrudan izleyiciye seslenen yazarın sesinin 
izleyiciye duyurularak, bir tür özfarkmdalık sağlanmasından 
kaynaklanmaktadır. Böyle bir farkındalığın oyun metninin ta
mamına yayılabildiği durumda, bir başka deyişle yazarın metni 
üzerinde kesintisiz denetim ve egemenlik kurması ve bütün 
düzenlemelerin ardındaki kurgulayıcı olduğunu belli etmesi 
halinde, romantik ironinin metinden yapılacak alıntılarda gös
terilmesi olanaksızlaşır. İroni “her yer”de, metnin dokusunda- 
dır. İroni Schlegel’in ifadesiyle sürekli parabasis’tir.2

Romantik dönem kuramcıları tarafından yeni bir tanıma 
ve işleve kavuşturulan ironi, yalnızca teknik terimlerle değil, 
varoluş terimleriyle de açıklanabilir olma özelliğini korumuş
tur. Antik Yunan'daki kullanımı ve Sokrates’in felsefi konumla- 
nışı ile ironi arasındaki bağın bu dönemde de kopmadığı ancak 
artık olumsuz çağrışımlarından bütünüyle kurtarıldığı görül
mektedir. Romantizmin özfarkmdalık yaratan kendine yönelik 
düşünme hali sonsuz bir içe dönüşle öznelliğin de vurgu alması 
anlamına gelir. Friedrich Schlegel için romantik ironi, öznelli-

1 Terry Eagleton, Estetiğin İdeolojisi. Çev.: Ayfer Dost ve diğerleri (İstanbul: 
Özne Yayınları, 1998), s. 188.

2 Ernst Behler. Ironv and the Discourse of Modernitv (London: University of 
Washington Press, 1990), s.84.
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ğin en aşırı biçimiyle su yüzüne çıkışını temsil etmektedir. Ro
mantik, yüzünü, bilinemez ve tahammül edilemez “gerçek- 
lik”ten, kendi içinin derinliklerine çevirmiştir. Romantik ironi 
bu durumda, nesnelliğin kırılması, sanatçının başkaldıran bir 
dürtüyle gerçekliğin sınırlamalarının ötesine geçmesi anlamına 
gelmektedir. İroni, romantik dünya görüşünün en belirgin ifa
desi haline gelmiştir.

Hegel, Schlegel’in “ironi sanatın en yüce ilkesidir” tanımı
nın aslında Solger, Fichte ve Ludwig Tieck gibi ciddi adamlar
dan “alındığını” ve söz konusu kuramcıların ironi üzerine söy
lediklerinin bir araya getirilerek, romantizme uygulandığını 
belirtir. Hegel ironi başlığı altında Schlegel’den ve romantizm
den söz ederken önce ironik romantik sanatçının bir profilini 
çıkarır:

[...] bu ironik sanatsal hayat ustalığı, kendisi
ni tanrısal bir yaratıcı deha olarak kavrar; [...] 
öyle ki kendisinin her şeyden bağımsız ve özgür 
olduğunu bilen yaratıcı, kendi yarattığına ba
ğımlı değildir; çünkü o, bunu yarattığı kadar yok 
da edebilir. Bu durumda bu tanrısal dehanın 
bakış açısına yükselmiş olan kimse, bütün diğer 
insanları kendi yüksek mertebesinden aşağıda 
görür, çünkü o, diğer insanları, yasayı, ahlakî vb. 
kendileri için hala sabit, özsel ve zorlayıcı say
malarından ötürü, budala ve sınırlı ilan eder. Bu 
durumda bir sanatçı olarak bu biçimde yaşayan 
birey, kendisini başkalarıyla bağlantıya sokar [...] 
ama bir deha olmasından ötürü, onun hem kendi 
özgül gerçekliğiyle, kendi tikel eylemleriyle, hem  
de mutlak ve tümel olan şeyle bağlantısı aynı 
zamanda geçersizdir; onun bütün bunlara karşı 
tutumu ironiktir.1

Hegel, ironiyi yok edici kuşkuculuğunun sorumsuz bir key
fiyet taşıdığını ve yalıtılmış öznelliğinin, kendini, bütünleyici 
her tür olanağın dışına çekmesinin doruğu olduğunu söyleye-

1 G.W. F. Hegel, Estetik . Çev.: Taylan Altuğ-Hakkı Hünler (İstanbul: Paye! Ya
yınlan, 1994), s.65.




